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Site da Prefeitura sofre mudanças 
para seguir legislação eleitoral
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Guarda Civil de Indaiatuba recebe novas viaturas 

Novas redes sociais, Facebook e Instagram, publicarão informações exclusivas da Covid-19

A  G u a r d a  C i v i l 
recebeu ontem (13) 
novas viaturas da pre-
feitura de Indaiatuba. 
O secretário de Segu-
rança Pública, Sandro 
Bezerra Lima, recebeu 
13 viaturas do prefeito 
Nilson Gaspar. 

A aquisição foi rea-
lizada com verbas mu-
nicipais e os veículos 
chegam para reforçar o 
patrulhamento policial 
na cidade de Indaia-
tuba.

O Troféu Frutos de 
Indaiá visa não somente 
reconhecer as empresas e 
empresários que se des-
tacaram em seu ramo de 
atividade, mas também 
gerar um retorno finan-
ceiro e dar visibilidade 
aos premiados através da 
campanha publicitária re-
alizada pelo Grupo Mais 
Expressão.

Unidades escolares municipais 
recebem obras de ampliação

OBRAS PREMIAÇÃO
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ECONOMIA

Wolf Reformas e Serviços 
recebe o Troféu Frutos de Indaiá 

A instituição finan-
ceira cooperativa cele-
bra uma nova etapa em 
sua existência as véspe-
ras de seu aniversário 
de fundação, o alcance 
de R$ 200 milhões na 
carteira de crédito, as-
sim sendo responsável 
pelo fomento direto na 
vida de seus coopera-
dos. 

A Administração municipal disponibilizou 1.012 novas vagas na Educação 
Básica somente no primeiro semestre deste ano, com a inauguração da Emeb 
no Bairro Cidade Nova.

Sicoob Centro Leste Paulista atinge 
R$ 200 Milhões na carteira de crédito

P. A4

Sandro Donha e Barbara Siqueira 



Editorial
Agosto Dourado porque a 
amamentação vale ouro!

Artigo

Não há dúvidas sobre os benefícios fisiológi-
cos e psicológicos da amamentação para a mãe 
e bebê, por isso a Campanha Agosto Dourado 
entra com tudo neste mês com diversas campa-
nhas e debates.

Amamentar, como muitos dizem, é um ato de 
amor! E é mesmo, pois o leite materno é o úni-
co alimento que fornece nutrientes importantes 
para o desenvolvimento cerebral e combate in-
fecções contra bactérias e vírus. 

Porém, a falta de informação sobre a impor-
tância do aleitamento materno faz com que 
muitas mães deixem de amamentar o seu filho. 
De acordo com a Organização Mundial da Saú-
de, atualmente, 38% das crianças no mundo, se 
alimentam exclusivamente de leite materno nos 
seus primeiros seis meses de vida. 

Por isso mamães vamos entrar nessa corren-
te e permitir que nossos filhos cresçam fortes e 
saudáveis com os nutrientes que só nós podemos 
oferecer. Siga a campanha do Agosto Dourado, 
pois amamentar é um de amor e vale ouro!

A2

Falar é natural do ser humano. A comunicação está presente em todos os momentos de nossas vidas. Desde crianças, 
somos estimulados a falar (fala, “mamãe”) e a nos comunicar por gestos (“dá tchau pra vovó”) e expressões corporais 
(“dança pro vovô ver”). Fazemos teatro na escola, e vamos ser francos, não são peças da Broadway, mas nos divertimos 
muito. Escrevemos redações, que dificilmente virarão Best-sellers, mas nos orgulhamos delas.

Crescemos e vamos ao mercado de trabalho onde precisamos nos comunicar com nossos pares, clientes, fornecedo-
res, concorrentes e todos os stakeholders relacionados a nossa profissão e a nossa empresa. Valorizamos o olho no olho, 
isso gera confiança. Mas, e quando isso não é mais possível?

Passamos por um momento delicado da nossa sociedade mundial, a ordem agora é home office, e falar de oratória 
parece desnecessário, mas isso é um ledo engano. Nesse momento de pandemia e isolamento social, mais do que nunca, 
precisamos saber nos comunicar de forma objetiva e assertiva.

Lojas precisam vender, clientes precisam comprar, professores precisam dar aulas, alunos precisam estudar, advo-
gados precisam participar de audiências, o mundo precisa continuar girando suas economias da melhor forma possível, 
mas sem afetar ou por em risco a saúde de todos. E isso tudo está acontecendo via web.

Estamos usando as mídias sociais todo o tempo e muito mais do que usávamos nos dias “normais”. O mundo está 
conectado 24h por dia. A informação circula em velocidade estonteante.

Com o isolamento social as pessoas querem ver e ser vistas pelos canais disponíveis, tais como, Youtube, Instagram, 
Facebook, Linkedin, Twitter e todos os canais virtuais que possam gerar algum tipo de integração e interação social.

Por isso, saber expressar-se, falar com propriedade sobre algum tema, dar uma boa aula, vender o seu produto ou 
serviço, atingir o seu público, encantar e prender a atenção dos seus ouvintes é importante e gratificante quando se con-
segue. Isso é colocar a oratória em ação. A concorrência chega pelo seu computador e não pede licença.

Agora, para falar bem, uma coisa é imprescindível: LER.
Sem conteúdo não há o que falar, ou só se fala bobagens. Sem conhecimento os debates se tornam rasos. As opiniões 

são baseadas em “achismos”.  As apresentações não convencem e a credibilidade desmorona.
Quero deixar uma única dica para quem quer se tornar um bom orador: LEIA. Leia muito. Leia de tudo. Leia o que 

não gosta. Leia o que não entende. Leia o que você tem paixão. Leia até bula de remédio, mas LEIA.

(*) Júlio Cezar Bernardelli é mestre em Tecnologia e Sociedade, professor e coordenador de operações dos 
cursos semipresenciais do Centro Universitário Internacional Uninter

Em tempos de pandemia, falar bem pode fazer a diferença nas redes sociaisToda vez que um “bam bam bam” é pego pela policia, já se 
cogita a possibilidade de entregar outros “colegas” e o modus 
operandi do crime.

E isso lembra muito minha infância, onde tudo que eu fazia, 
minha vó ficava sabendo.

Matava aula, ela sabia.
Tocava campainha na casa do vizinho, ela sabia.
Aprontava na escola, ela sabia.
Nunca soube aos certo como ela ficava sabendo; acho que 

quem me dedurava (ou delatava) para usar o termo do momen-
to, era uma vizinha nossa, que sabia de tudo que acontecia na 
cidade.

Talvez pelo fato de ser auxiliar na paroquia: ela limpava a 
igreja, cuidava das indumentárias do padre, cuidava dos coroi-
nhas, das filhas de Maria, marcava casamentos, enterros, missa 
de sétimo dia, enfim, a cidade passava por ela.

Mas a “entrega” que mais me marcou, pelo menos nas 
costas, foi uma filha de Maria que conheci quando era coroinha.

Minha vó soube e foi “marcante”.
Mas nunca esqueci a garota entrando na sacristia, com ves-

tido rosa, detalhes brancos, cabelos 
compridos e...

De lação na cabeça.

DELAÇÃO

Hilton Rufino é radialista formado em 
Comunicação Social, palhaço, animador de 

palco e mágico, interprete do Koringa - 
bobo da corte - que atua desde 1989, se 

apresentando nos mais diversos tipos 
de festas e eventos; seja particulares, 
públicos e corporativos. Foi apresen-
tador na TV Sol Indaiatuba, Clip FM e 

Rede Família de Televisão. Apresen-
tou-se em rede nacional em alguns 
programas de televisão. Entre eles: 
Rede Record, Programa do Ratinho, 

Programa Silvio Santos, Pânico na 
Band, entre outros. Atualmente apresen-

ta o Programa do Koringa na rádio 
Jornal FM e co-apresentador do 
Programa Expressão no Ar

A nova ponte de concreto sobre o Rio Jundiaí tem duas faixas de rolamento no sentido centro-bairro e foi instalada durante as obras 
na Alameda Coronel Antônio Estanislau do Amaral. A antiga ponte metálica usada por pedestres no trecho do Rio Jundiaí foi trans-
ferida para o Parque Ecológico, em frente à Rua Wandeci Bassani perto do Barco. 

ELIANDRO FIGUEIRA
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Indaiatuba inicia a semana 
na fase amarela do Plano SP

Funssol promove 
aulas online de 
geração de rendaA reabertura das atividades teve início no sábado (8)

No último dia 
7 de agosto 
ocorreu a 10ª 

atualização do Plano 
São Paulo. Por conta 
da decisão do governo 
paulista, a RMC (Re-
gião Metropolitana de 
Campinas), onde está 
inserida Indaiatuba, 
passou para a fase ama-
rela, com retomada de 
atividades não essen-
ciais, a partir do dia 8 
de agosto.

Em live realizada 
ainda no mesmo dia, 
o prefeito Nilson Gas-
par (MDB) divulgou 
as atividades que serão 
retomadas. “Nesta fase, 
serão retomadas, com 
restrições, a indústria 
não essencial, a cons-

trução civil, comércios 
essenciais e geral, ati-
vidades imobiliárias, 
concessionárias, es-
critórios, bares, res-
taurantes e similares, 
praças de alimentação 
dos shoppings, salão de 
beleza, academias de 
ginástica, teatros, cine-
mas, espaços públicos 
e eventos que geram 
aglomeração, incluin-
do os esportivos”, enu-
merou o prefeito.

O avanço de fase 
não dispensa os pro-
tocolos de segurança 
contra a transmissão 
de Covid-19 e o pre-
feito também solicitou 
a colaboração da po-
pulação para que a ci-
dade possa prosseguir 
no avanço para a fase 
verde. 

“As igrejas da cidade 

também pode retomar 
os cultos presenciais, 
com 40% de participa-
ção dos fiéis”, informou 
o prefeito.

Questionado sobre 
a reabertura do Parque 
do Mirim, Gaspar disse 
que, nesse momento, 
não será possível. “O 
local aglomera cerca 
de 8 a 12 mil pesso-
as e, por isso, tanto o 
parque do Mirim como 
o parque da Criança, 
o Museu da Água e o 
Bosque do Saber, por 
enquanto, continuam 
fechados” 

Protocolos
A fase amarela per-

mite reabrir bares, 
restaurantes e salões 
de beleza com 40% da 
capacidade, além de 
academias com 30% de 

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

vagas e expediente li-
mitado a seis horas por 
dia. Com a atualização, 
86% da população do 
Estado está em regi-
ões localizadas na fase 
amarela. 

Zona Azul 
O serviço de estacio-

namento rotativo volta 
a funcionar no municí-
pio a partir da próxima 
segunda-feira (17). 

A decisão acompa-
nha o avanço de In-
daiatuba para a Fase 3, 
considerada amarela 
do Plano São Paulo de 
Retomada Conscien-
te. A nova classifica-
ção permitiu ampliar o 
horário do comércio e 
mais serviços ficaram 
autorizados a retomar 
o atendimento presen-
cial. 

A3

CURSO

O Fundo Social de So-
lidariedade, o Funssol, está 
disponibilizando aulas on-
line para os alunos inscri-
tos nos cursos de geração 
de renda, cursos estes que 
tiveram suas inscrições 
encerradas em março des-
te ano. 

Pensando no cenário 
atual, o objetivo é conti-
nuar atendendo aos alu-
nos inscritos nos cursos, 
visando auxiliar e apoiar 
as pessoas neste momen-
to em que muitos estão 
sem uma renda devido ao 
afastamento do serviço, 
desemprego ou estão ocio-
sos, desenvolvendo crises 
de ansiedade e depressão.

As videoaulas serão 
gravadas com a Professora 
de Culinária Cassia Duque 
e a Professora de Costu-
ra Edileny Gomes. Serão 
enviados, no WhatsApp 

de cada aluno inscrito, a 
partir do dia 13 de agosto, 
dois vídeos por mês e dois 
plantões de dúvidas, para 
que sejam avaliadas as 
ações dos alunos, também 
pelo WhatsApp.

Programação
Os cursos de “Paes e 

Bolos”, “Doces e Salga-
dos” e “ Bolos e Doces 
decorados” receberão as 
mesmas videoaulas de 
culinária.

Os cursos Passo a Pas-
so: Corte e Costura e Pas-
so a Passo: Costura Cria-
tiva receberão as mesmas 
videoaulas que serão para 
nível iniciante.

Os cursos de Costu-
ra Criativa, Patchwork e 
Corte e Costura recebe-
rão a mesma videoaulas 
que serão para nível in-
termediário.
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Site da Prefeitura sofre mudanças 
para seguir legislação eleitoral
Novo Facebook e Instagram da Administração Pública publicarão informações exclusivas da Covid-19

CADASTRO
Habitação retoma atendimento 
presencial para cadastro 

De s d e  o n t e m 
( 1 3 )  o  s i t e 
da Prefeitura 

mudou para atender 
a legislação eleitoral 
estabelecida em âmbito 
nacional. As notícias e 
publicidades institu-
cionais serão suspensas 
temporariamente e a 
partir de hoje (14) as 
redes sociais oficiais 
da Prefeitura também 
serão desativadas. As 
medidas devem vigorar 
até o dia 15 de novem-
bro. 

Segundo a Admi-
nistração Municipal, 

as informações sobre o 
enfrentamento do novo 
coronavírus na cidade 
serão publicadas em 
um novo perfil  nas 
redes sociais (Face-

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

As notícias e publicidades institucionais serão suspensas temporariamente

REPRODUÇÃO

book e Instagram). A 
decisão atende à Emen-
da Constitucional nº 
107/2020, art. 1º, §º3, 
inciso VIII, que dispõe 
sobre a propaganda 

institucional. Nenhum 
outro tema será divul-
gado no período, ex-
ceto os judicialmente 
autorizados.

No site, os servi-

A Secretaria Muni-
cipal de Habitação reto-
mou com o atendimento 
presencial para novos 
cadastros e atualização e 
o atendimento acontece-
rá de forma previamente 
agendada no site da Pre-
feitura para que não haja 
aglomeração. 

No agendamento, 
além de escolher o dia, o 
munícipe poderá escolher 
o horário que gostaria de 
ser atendido, mediante as 
opções do site da Prefei-
tura.

O agendamento está 
disponível de segunda 
a sexta-feira das 8:30 às 

16:00 pelo link: https://
www.indaiatuba.sp.gov.
br/habitacao/cadastra-
mento-habitacional/agen-
damento/

 Na confirmação do 
agendamento sairá im-
presso a relação de docu-
mentos a serem levados 
no dia do atendimento.

Agendamento para cadastro deve ser feito pelo site da Prefeitura

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC-PMI

ços municipais on-li-
ne continuarão dispo-
níveis e a Prefeitura 
orienta a população 
para continuar priori-
zando esta opção de 
atendimento, conside-
rando que o País ainda 
enfrenta a pandemia de 
Covid-19. O período 
exige intensa atenção 
e cuidados no sentido 
de reduzir a circulação 
do novo Coronavírus e 
contribuir com a saúde 
pública.

A Administração 
Municipal continua 
à  d i s p o s i ç ã o  p a r a 
atender a população 
em suas dúvidas por 
meio das redes sociais 
temporárias e pelos 

demais canais de co-
municação, entre eles 
o 0800-770-7702; o 
e-mail indaiatuba@
indaiatuba.sp.gov.br; 
Fale Conosco no link 
https://www.indaia-
tuba.sp.gov.br/fale-
-conosco/, e o eSIC 
(Sistema Eletrônico 
do Serviço de Infor-
mações ao Cidadão) 
pelo link https://www.
indaiatuba.sp.gov.br/
esic/ .

Acompanhe notí-
cias sobre a covid-19 
em Facebook - face-
book.com/prefeitura-
deindaiatubacorona 
e no Instagram - @
prefeituradeindaiatu-
bacorona. 

AMPLIAÇÃO
Unidades escolares municipais 
recebem obras de ampliação

A Administração mu-
nicipal disponibilizou 
1.012 novas vagas na Edu-
cação Básica somente no 
primeiro semestre desde 
ano, com a inauguração 
da Emeb no Bairro Cidade 
Nova e as ampliações das 
Emebs Professora Maria 
Cecília Ifanger e Parque 
das Nações. Mais salas 
de aula estão em constru-
ção na Emeb Professora 
Francisca Lucinda Bueno, 
Jardim Lauro Bueno, e na 
Creche Professora Maria 
das Dores Tasca Mendes, 
no Jardim Paulista II, que 
garantirão outras 184 va-
gas. As novidades na Edu-
cação ainda incluem uma 
quadra poliesportiva na 
Emeb Doardo Borsari, em 

Videiras. Juntas, as obras 
recebem R$ 10,3 milhões 
de investimentos.

Na Emeb Francisca 
Lucinda, a ampliação ga-
rantirá seis novas salas de 
aula, sanitários acessíveis, 
sala multiuso e outras de-
pendências de serviços que 
totalizam mais 557,46m² 
de área construída, quase 
o dobro da área existen-
te, que é de 678,02m². A 
unidade também será re-
formada para adaptações 
internas, manutenção geral 
e pintura.

A Creche Maria das 
Dores vai ganhar quatro 
salas de aulas, com ba-
nheiros e trocadores; sala 
de apoio e dependências de 
serviços. O prédio ainda 

será reformado para adap-
tar e tornar mais funcional 
as dependências internas.

A Emeb Doardo Bor-
sari também está em obras 
para que os alunos rece-
bam a tão esperada qua-
dra poliesportiva coberta e 
com arquibancada. O ter-
reno pertencia à Sociedade 
Amigos do Bairro Videi-
ras e foi doado com o acor-
do de uso compartilhado 
com a Prefeitura, o que 
beneficiará a comunidade 
local. A população poderá 
usar a quadra à noite e aos 
finais de semana, quando 
os estudantes não estive-
rem utilizando o espaço.

As três obras têm pre-
visão de conclusão no pri-
meiro trimestre de 2021.
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H2Obras finaliza trabalhos na Alameda 
Coronel Estanislau do Amaral, em Itaici
Obras realizadas em Itaici foram entregues quatro meses antes do previsto

As obras de re-
vitalização da 
Alameda Coro-

nel Estanislau do Ama-
ral, em Itaici, foram 
finalizadas e entregues 
pela H2Obras, empresa 
responsável pela obra 
de duplicação da via, no 
último dia 30 de julho, 
quatro meses antes do 
previsto.

A requalificação da 
via teve início há pouco 
mais de um ano (maio 
de 2019), com o objeti-
vo de melhorar a fluidez 
do trânsito no local e 
oferecer segurança aos 
usuários. O investimen-
to foi de R$ 8.442.113, 
com recursos do próprio 
município, e a previsão 
de término era para no-
vembro deste ano. 

A revitalização com-
preendeu o total de 2,1 
quilômetros, e incluiu 
quatro faixas de rola-
mento em toda a sua 
extensão, além de 27 
mil m² de asfalto novo e 
de recapeamento; 4 mil 
metros lineares de cal-
çadas e mais um quilô-
metro de novas galerias 
de águas pluviais.

O lado direito da via, 
no sentido Centro-bair-
ro, abrangeu a constru-
ção de uma nova ponte 
de concreto sobre o rio 
Jundiaí e que conta com 
duas faixas de rolamen-
to. A ponte metálica 
que havia no local foi 
transferida e já instalada 
no Parque Ecológico, 
interligando o Jardim 
Colonial ao Jardim São 
Francisco. 

O projeto ainda in-

cluiu a construção de 
um canteiro, 68 pontos 
de iluminação de LED, 
recapeamento, guias e 
vagas de estacionamen-
to. Toda a parte elétrica 
também está revitaliza-
da, com a realocação 
dos postes da rede pri-
mária de energia, elimi-
nando a poluição visual 
acarretada pelo excesso 
de fiação.

“Basicamente, o pro-
jeto surgiu em função da 
necessidade de ordenar 
o trânsito e dar sequên-
cia à duplicação que já 
havia sido feita de Itaici 
até o Vale das Laran-
jeiras”, explicou o ar-
quiteto da Secretaria de 
Obras e Vias Públicas 
de Indaiatuba, Eduardo 
Constantino Gomes. “É 
claro que o projeto ge-
rou um impacto inicial 
na própria desapropria-
ção dos imóveis, que 
teve um custo alto e um 
impacto social bastante 
grande”, completou. 

Eduardo  l embra 
ainda que a duplica-
ção também regulou os 
acessos à via, especial-
mente em relação aos 
condomínios, o que cau-
sa impactos nos horários 
de pico do trânsito local. 

Ampliações 
futuras
O subsolo da via em 

Itaici também sofreu 
intervenção com a im-
plantação da rede de 
drenagem, antes ine-
xistente. “Era comum 
passar no local e en-
contrar a via cheia de 
água superficialmente, 

porque não tinha dre-
nagem. Com a dupli-
cação, houve aumento 
considerável da área, o 
que obrigatoriamente, 
precisa da drenagem”, 
explicou Eduardo.

Inclusive, a ponte 
de travessia sobre o 
rio Jundiaí é um dos 

destaques das obras. 
“Trata-se da peça fun-
damental das obras. Só 
a ponte foi orçada em 
aproximadamente R$ 5 
milhões, investimento 
pesado para qualquer 
município, ainda mais 
com recursos próprios”, 
reiterou.

“Essa regulação da 
duplicação está dire-
cionando aquela região 
para uma futura e conse-
quente ampliação e ur-
banização. O potencial 
de crescimento é enor-
me e algumas leis mu-
nicipais estão proibindo 
a ampliação de novos 

loteamentos por conta 
da falta de acesso. Não 
existe capacidade viária. 
Isso se chama desenvol-
vimento sustentável”, 
comentou o arquiteto. 
“Este é o primeiro passo 
para a modernização 
e regulação da área”, 
completa.
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Sicoob Centro Leste Paulista atinge 
R$ 200 Milhões na carteira de crédito e 
R$ 10,1 Milhões de sobras acumuladas
Instituição financeira cooperativa fomenta justiça financeira e cooperação desde 1996

A instituição fi-
nanceira co-
operativa ce-

lebra uma nova etapa 
em sua existência as 
vésperas de seu ani-
versário de fundação, 
o alcance de R$ 200 
milhões na carteira de 
crédito, assim sendo 
responsável pelo fo-
mento direto na vida de 
seus cooperados. 

Instalada em 22 de 
agosto de 1996 em 
uma pequena sala, no 
subsolo do hospital 
Unimed em Rio Claro, 
o Sicoob Centro Leste 
Paulista possui R$ 274 
Milhões em ativos to-
tais em quase 24 anos 
de existência, com 6 
pontos de atendimento 
estrategicamente ins-
talados nas cidades de 
Rio Claro, São Carlos, 
Jundiaí e Indaiatuba 

para o melhor atendi-
mento de sua carteira 
de cooperados.

Uma das pioneiras 
no Estado de São Paulo 
na instauração da Livre 
Admissão, ou seja, po-
dem se associar pesso-
as físicas e jurídicas de 
todas as profissões, a 
Cooperativa distribuiu 
neste ano mais de R$ 
2,9 milhões em sobras 
(divisão do resultado 

DA REDAÇÃO
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financeiro da coopera-
tiva com seus coopera-
dos), além de ter pago 
R$ 1,6 Milhões de juros 
ao capital no final de 
2019. 

Em sua totalidade, 
entre funcionários, di-
retores e conselheiros, 
são 104 pessoas traba-
lhando incessantemente 
para entregar os me-
lhores resultados para 
seus mais de 8 mil co-
operados e na melhoria 
da comunidade em que 
participa, pois o coope-
rativismo é colaborati-
vo, onde todos possuem 
voz, participando dos 
resultados e balizando 
o futuro da instituição.
A unidade Sicoob In-
daiatuba está locali-
zada na Avenida Pre-
sidente Vargas, 947 
- Cidade Nova I. Tele-
fone: (19) 3825-4510. 
www.sicoobunimais.
com.br

 SOBRAS BRUTAS ACUMULADAS ANO 2019

Total   R$ 10.139.930,13
Provisões para Operações de Crédito (-) R$ 3.874.907,56
Participações nos Resultados (-) R$ 185.794,23
Pagamento de Juros ao Capital Social (-) R$ 1.612.351,93
Sub. Total R$ 4.466.876,41
Reserva Legal (30%) (-) R$ 1.340.062,92
FATES (5%) (-) R$ 223.343,82
Sobras Líquidas a Distribuir R$ 2.903.469,67
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Guarda Civil  de Indaiatuba 
recebe novas viaturas 
Veículos chegam para reforçar o patrulhamento de Indaiatuba
DA REDAÇÃO
r edacao@maisexpressao .com.br

A Guarda Ci-
vi l  recebeu 
on tem (13) 

novas viaturas da pre-
feitura de Indaiatuba. 
O secretário de Segu-
rança Pública, Sandro 
Bezerra Lima, recebeu 
13 viaturas do pre-
feito Nilson Gaspar. 
Os veículos chegam 
para reforçar o patru-
lhamento de Indaia-
tuba. A aquisição foi 
realizada com verbas 
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Aquisição foi realizada com verbas municipais 
no valor de R$ 815.093,00

As apreensões foram o resultado da intensificação 
no combate ao tráfico de drogas na cidade

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

EDUARDO TURATI – GCI

APREENSÃO

ROUBO

Mais de 1.000 porções de drogas são 
apreendidas pela Guarda Civil

Campinas lidera no 
interior do Estado em 
roubo de celulares

A Guarda Civil apre-
endeu 1.078 porções 
de drogas em Indaiatu-
ba, na semana passada. 
As apreensões foram 
o resultado da inten-
sificação no combate 
ao tráfico de drogas na 
cidade.

Nove ocorrências 
envolvendo drogas ilí-
citas foram registradas: 

quatro no Bairro Cam-
po Bonito; quatro no 
Jardim Morada do Sol; 
três no Jardim Tancredo 
Neves; e duas no Bairro 
Jardim Paulista. Quatro 
pessoas foram presas e 
ao todo foram apreendi-
dos 646 microtubos de 
cocaína, 298 porções de 
maconha e 134 pedras 
de crack.

A reabertura gradual do 
comércio e da economia em 
diversas regiões do estado 
de São Paulo fez crescer 
os caixas das empresas e 
também outra estatística: o 
roubo de celulares. No in-
terior do Estado, Campinas 
foi o município onde mais 
houve ocorrências.

Um estudo realizado 
pelo Departamento de Pes-
quisas em Economia do 
Crime da FECAP, no pri-
meiro semestre de 2020, 
mostrou uma queda brusca 
de roubos de aparelhos nos 
meses de abril e maio, e um 
aumento significativo desse 
tipo de crime em junho, 
justamente o mês em que 
começou a flexibilização da 
economia. 

Segundo o estudo, que 
compila e analisa boletins 
de ocorrência e dados da 
Secretaria de Segurança 
Pública, foram registradas 
69.628 ocorrências de rou-
bo de celulares no Estado 
de São Paulo no primeiro 
semestre. 

No entanto, esse núme-
ro pode ser ainda maior, 
visto que para esse tipo 
de crime é mais comum 
ocorrer subnotificação; e a 
pesquisa descarta boletins 
de ocorrência incompletos 
ou com erros, por critério de 
aproximação para objetivos 
estatísticos. 

Para o economista e 
pesquisador do Instituto de 
Finanças FECAP, Allan S. 
Carvalho, a queda expressi-
va entre os meses de março 
a maio pode ser explicada, 
em grande parte, pelas me-
didas de isolamento social 
decretadas no Estado. “No-
tamos que com a reabertura 
gradual da economia, as 
taxas de roubos já se eleva-
ram, mas os números ainda 
se encontram inferior ao do 
mesmo mês do ano passa-
do”, opina. 

O estudo verificou uma 
queda de 38% no núme-
ro de roubos no primeiro 
semestre de 2020, quando 
comparado com o mesmo 
período de 2019.

Quando são compara-
dos os dados mensais em 
relação ao mesmo período 
de 2019, pode ser notada 

quedas acentuadas, com 
grande destaque ao mês de 
maio (-58% em relação ao 
mês de maio/19). 

Entretanto, em ju-
nho/2020, os casos aumen-
taram em mais de 60%, 
quando comparamos com 
o mês maio/2020. 

O período do dia de 
maior ocorrência de roubo 
é durante a noite (44,57%), 
seguido da tarde (22,08%), 
manhã (18,94%), madru-
gada (14,14%) e em hora 
incerta (0,26%).

10 municípios com 
maior incidência dos rou-
bos de celular:

Analisando as 10 cida-
des com maiores taxas de 
roubo, as mesmas totalizam 
53.291 ocorrências. Em ou-
tras palavras, os roubos que 
ocorrem nessas 10 cidades 
correspondem a 76,54% do 
total de ocorrências em todo 
Estado. 

A capital do Estado é 
a cidade com maior ocor-
rência de roubo de celula-
res, registrando um total 
de 39.996 ocorrências, ou 
57,44% do total de ocorrên-
cias do Estado. 

São Paulo: 
39.996 ocorrências  
Santo André:
1.919 ocorrências  
Guarulhos:
1.897 ocorrências  
Diadema:
1.896 ocorrências  
Campinas: 
1.681 ocorrências 
São Bernardo Do Cam-
po: 1.651 ocorrências  
Osasco:
 1.511 ocorrências  
Itaquaquecetuba: 1.061 
ocorrências  
Carapicuíba: 853 ocorrências  
Praia Grande: 826 ocor-
rências 

O comportamento dos 
criminosos na cidade de São 
Paulo é semelhante ao Esta-
do, no que tange ao período 
em que ocorrem os roubos: 
a maioria acontece durante 
a noite (44,09%), seguido 
pela tarde (23,19%), ma-
nhã (18,74%), madrugada 
(13,79%) e em hora incerta 
(0,19%). 

municipais no valor de 
R$ 815.093,00.

As  nove  Duster 
Zen 1.6 e uma Oroch 
Duster Express 1.6 
serão destinadas para 
o patrulhamento e as 
duas Sandero Zen 1.6 
reforçarão o setor de 
Inteligência no COI 
(Centro de Operações 
e  Intel igência) .  Já 
a Trailblazer, que é 
uma concessão, ficará 
com o GAP (Grupo de 
Ações de Policiamen-
to Especial).
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Karla com o seu lindo Thor em consulta na Clínica Bicho 
Amigo.R. Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-
2715

O lindo Apolo no Banho e Tosa da Clínica Bicos & 
Focinhos.A Clínica atende animais de pequeno e grande 
porte,animais silvestres,aves e animais exóticos.Ligue 
3835-7750   para consultas,vacinas,cirurgias,laser 
terapia,odontologia,exames e banho e tosa.

Clínica Bicho Amigo

A Nova Loja - Mega Promoção de vestidos de Noiva

Na Adelaide Decorações você encontra o que há de mais 
moderno em cortinas, persianas, papel de parede, colchas 
sob medida, almofadas, tapetes e carpetes. Ligue já e 
agende seu horário (19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. 
Você vai adorar!

A Vilma Modas está em novo endereço na Rua 24 de maio, 
1072 no centro de Indaiatuba. O Mais Expressão deseja muito 
sucesso.

Bicos & Focinhos
Rua: Ademar de Barros, 1011 - Centro, Indaiatuba - SP - Tel: (19) 3875-1760

Equipe do Sesoma, recebendo um delicioso Bolo da Madre, 
mimo do Jornal Mais Expressão.

Adelaide Decorações

Caroline, sobrinha do Fábio da Fisiomag, com seu lindo 
Dedy em momento de descontração, posa para o Clic do 
JME.

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, no Condomínio 
Duas Marias. A Mr. Roof estruturas para telhados em aço 
galvanizado, trabalham com orientação na execução da 
montagem ou entregam seu telhado pronto. Telhados 
embutido para uso de telhas galvanizadas, fibrocimento e 
também telhados com telhas cerâmicas. Mr Roof inovação 
em telhados. Faça orçamento sem compromisso por e-mail 
ou WhatsApp: comercial@mrroof.com. Br Fone (19) 98355-
8383

Mr. Roof
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Após mais  de 
1 0 0  d i a s  d e 
q u a r e n t e n a 

devido a pandemia do 
novo coronavírus todo 
mundo já tem uma opi-
nião formada sobre 
alguma coisa que des-
cobriu durante o iso-
lamento social, como 
novos hábitos ou ta-
lentos que passaram 
a desenvolver. Além 
disso, vem às reflexões 
sobre si mesmo, sobre 
os outros e também 
sobre o  mundo que 
gostaríamos de habitar.

“Acho que a gente 
vai sair dessa experi-
ência diferente revendo 
a nossa forma de se re-
lacionar com os outros 
e com nós mesmos. 
Como estamos viven-
do e os exemplos que 
queremos deixar para 
nossas gerações futu-
ras. Quem diria que um 
vírus fosse causar todo 
esse pandemônio?”, 
disse a proprietária da 

11

xxx

Novos hábitos para que a vida continue
É o que espera a equipe da 40+ Academia, que retomou as atividades nesta semana

FOTOS: DIVULGAÇÃO

POR LINA AMSTALDEN

40+ Academia. Lina 
Amstalden.

Tirando as medidas 
de prevenção direta 
como lavar as mãos 
com frequência, usar 
máscara de proteção 
facial, o uso do álcool 
em gel, além do distan-
ciamento social para se 
proteger contra o vírus, 
praticar atividades fí-
sicas regulares é um 
dos preventivos con-
tra qualquer doença. 
“Diante da ameaça que 
o novo vírus oferece 
à saúde das pessoas, 

manter um comporta-
mento sedentário pode 
ser ainda pior”, enfati-
za Lina. “Isso porque 
a prática de atividade 
física melhora o sis-
tema imunológico e 
ainda contribui para a 
proteção e o combate 
às doenças crônicas, 
que podem se agravar 
assim como ocorre com 
o coronavírus”, com-
pleta.

Infelizmente,  va-
mos conviver com a 
covid-19 por um bom 
tempo. Sendo assim, 
vamos modificar nos-
sos hábitos e vamos em 
frente para viver mais 
e melhor sem medo e 
com segurança.

 Reabertura da 
40+ Academia
Durante todos es-

ses meses, apesar de 
estarem com portas fe-
chadas há mais de 100 
dias, a 40+ Academia 
estudou e se preparou 
para receber os alunos 
de forma segura e de 
acordo com os proto-
colos sanitários desen-
volvidos pelo Plano São 
Paulo.

A academia também 
tomou como base o his-
tórico de regiões onde 
o pico da pandemia já 
passou e o processo de 
reabertura das acade-
mias no mundo todo 
como na China e outros 
locais da Europa.

Com inicio da fase 
amarela, a 40+ Aca-
demia retomou suas 
atividades, apenas 6 
horas diárias. Além de 
todo protocolo definido 
para as academias em 
geral, contaremos com 
alguns cuidados extras 
como: Tapete descon-
taminante na entrada da 
academia; Termômetro 
Digital ;  e  oxímetro. 
“Um agravante da as-
fixia da covid-19 é que 
uma boa parte dos pa-
cientes não percebe que 
está com hipóxia, quer 
dizer, com falta de oxi-
gênio no sangue. Um 
oxímetro pode ajudar 
a medir a saturação de 
oxigênio no sangue”, 
explica Lina.

Além disso, a Aca-
demia ainda conta a 
partir de agora com o 
tratamento do ar in-
terno, purificador io-
nizador e ozonizador 
de ar que é um gerador 
de íons negativos que 
são responsáveis por 
eliminar microrganis-
mos, vírus, bactérias 
e impurezas presentes 
no ar, e ainda estimula 
a ação do sistema imu-
nológico, melhora fun-
ção cardíaca, pulmonar, 
reduz a fadiga e dores, 
promove o metabolismo 
e alivia tonturas. 

Quanto aos profis-
sionais e alunos haverá 
luvas descartáveis na 
entrada, assim como o 
uso obrigatório de más-
caras e a readequação 
do número de alunos 
por aula.

E para garantir ainda 

mais a segurança dos 
profissionais e alunos 
a l impeza do piso e 
equipamentos será feito 
com produto limpador 
e desinfetante Merco-
tech Bac Plus, o mais 
moderno na categoria 
de desinfetante de alta 
performance contra mi-
cro-organismos multir-
resistente, e é utilizado 
em hospitais do mundo 
inteiro.

“O principal obje-
tivo da 40+ Academia 
está na mudança dos 
hábitos. Nossa missão 
é mudar para melhor a 
vida de nossos alunos e 
suas famílias da forma 
mais segura possível”, 
enfatiza Lina. 

A 40+ Academia está 
agora de portas aberta 
e trabalhará com todo 
cuidado e segurança 
para garantir a saúde de 
seus alunos e de todos os 
envolvidos, incluindo a 
equipe de trabalho.

Ainda  dá  tempo! 
Aos indivíduos cabe 
a conscientização de 
que pequenas mudan-
ças no dia a dia podem 
determinar a saúde que 
se pretende estar com 
o passar dos anos: vá-
rias pílulas para tratar 
doenças ou uma polipí-
lula capaz de evitá-las? 
Vamos RECOMEÇAR 
de forma segura, com 
calma e com todos os 
cuidados. 

Para quem tiver in-
teresse em saber mais 
sobre a 40+ Academia 
entre em contato atra-
vés do telefone (19) 
3392-4819.
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Grupo Mattioni: presente nos 
momentos mais delicados da vida

O Grupo Mattioni 
iniciou sua traje-
tória em Indaia-

tuba há quase 50 anos. 
Atualmente, a empresa 
abrange o Sesoma – Ser-
viço de Apoio Familiar 
Mattioni, e a Funerária 
Mattioni.

O Sesoma atua na área 
de planos de assistência 
familiar, além de oferecer 
benefícios. Já a Funerá-
ria Mattioni, trabalha na 
prestação de serviço fune-
rário. O grupo possui sede 
própria com 1.250 metros 
quadrados de área constru-
ída, uma estrutura voltada 
ao maior conforto de seus 
associados. As empresas 
têm se aprimorado inces-
santemente na busca pela 
melhoria de seus serviços, 
tendo como foco a preo-

DIVULGAÇÃOcupação com a qualidade 
do atendimento oferecido.

De acordo com a só-
cia-proprietária, Adriana 
Freitas Mattioni Justo, a 
missão do Grupo Mat-
tioni é a de oferecer aos 
associados a possibilidade 
de passar pelo luto com 
dignidade. “Temos como 
meta cuidar das pessoas, 
oferecendo serviços que 
garantam tranquilidade 
em um momento tão difí-
cil”, acrescenta. “Também 
buscamos amparar os as-
sociados, oferecendo-lhes 
diversos benefícios em 
vida.”

Nos próximos 10 
anos, o Sesoma preten-
de se tornar referência 
no segmento funerário 
em toda a RMC (Região 
Metropolitana de Campi-
nas). “Com o objetivo de 
manter as conquistas, sem 
prejuízo dos resultados, o 

Sesoma busca ampliar os 
atendimentos, levando a 
mais pessoas serviços de 
qualidade. Além disso, 
pretendemos desde já estar 
presentes no cotidiano dos 
associados, proporcio-
nando-lhes experiências 
positivas fora do luto”, 
complementa Rosimara 
Freitas Mattioni Panzetti, 
sócia-proprietária.

Planos e benefícios
O Sesoma oferece pla-

nos de serviço funerário, 
e tanto o associado como 
seus dependentes contam 
com a cobertura do atendi-
mento, além de benefícios 
e vantagens exclusivas 
em vida.

Há várias modalidades 
de planos, entre os quais 
são oferecidos traslado 
(transporte de corpo para 
outras cidades e/ou paí-
ses), e benefícios como 

Há quase 50 anos, o Grupo Mattioni atua na assistência familiar e serviço funerário
ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

tratamentos odontológicos 
e estéticos, e material de 
convalescência. 

“Temos parcerias com 
empresas e profissionais, 
incluindo dentistas, psi-
cólogos, nutricionistas, e 
diversas outras especiali-
dades”, cita Rosimara. “Os 
associados e dependentes 
também têm direito a tra-

tamentos estéticos, entre os 
quais, drenagem, pilates e 
RPG (reeducação postural 
global).”

Atendimento e plantão
O Sesoma, que admi-

nistra os planos funerá-
rios, atende de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 18h, 
e aos sábados, das 8h às 

12h; e a Funerária Mattioni 
oferece plantão 24 horas 
em caso de falecimento. 
Os atendimentos são feitos 
na Rua Pedro Gonçalves, 
855, Centro, Indaiatuba. 
Contato: (19) 3875-9049 
e 3834-2213. Mais infor-
mações também podem 
ser obtidas pelo site: www.
sesoma.com.br 

O Sesoma atua na área de planos de assistência familiar, além de oferecer benefícios
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CA07042 - VILA MARIA HELENA - AT 344,52 m², AC 
221,06 m² - 03 dormitórios amplos sendo 01 suíte, 
WC social, sala de estar, sala de jantar, cozinha estilo 
americana com armários, mezanino, WC, varanda, 
lavanderia, depositó, espaço gourmet com churras-
queira, duas entradas, garagem para vários autos, 
jardim. R$ 2.800,00 + IPTU.

VENDA

CA08932 - CARLOS ALDROVANDI - AU. 56 m² - 2 
dormitórios (1 suíte), sala, cozinha com armários, 
wc social, lavanderia e garagem para 1 auto coberta. 
R$ 160.000,00

AP04802 - JARDIM NOVA INDAIÁ - AU 75,97 m²:  
03 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 01 vaga 
de garagem. Área de lazer com salão de festas, sala 
de jogos, academia, piscina, localização privilegiada. 
Próximo a lojas, restaurantes, padarias, escolas, pró-
ximo ao supermercado Assaí, supermercado Tenda 
Atacado, Shopping Polo. Fácil acesso à rodovia San-
tos Dumont. R$ 285.000,00.

CA08934 - JARDIM ESPLANADA - AT. 300 m² AC. 220 
m² - CASA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO!!! 3 dormi-
tórios (2 suítes) todos planejados, escritório plane-
jado, WC social, lavabo, sala de estar, sala de jantar, 
despensa, cozinha planejada, área de churrasqueira 
com banheiro e quarto e garagem para 5 autos. R$ 
680.000,00

CAO8894 - AT. 125m² - AC. 128m² - SOBRADO PARA 
VENDA EM BAIRRO COM BOA LOCALIZAÇÃO - VILA 
RUBENS - INDAIATUBA - 04 dormitórios sendo 02 

suítes na parte superior, sala ampla com living, co-
zinha acoplada, 03 WC social, lavanderia, quintal, 
garagem para 02 autos. coberta. R$ 395.000,00.

CA08929 - CASA TÉRREA - RESIDENCIAL PARK REAL 
- AT 150m² AC 103m² 03 dormitórios ( 01 suíte com 
closet, WC social, cozinha integrada, sala de jantar/
estar c/ pé-direito alto, área gourmet, área de servi-
ço, quintal, bancadas em mármore, esquadrias em 
alumínio branco, Janelas e porta-balcão automatiza-
das, fechadura digital, entrada do condomínio está 
apenas a 1 km da Marginal do Parque Ecológico, 
localizado atrás da Prefeitura, CONDOMÍNIO COM 
quadra poliesportiva, quadra de tênis, playground, 
salão de festas com churrasqueira, portaria 24hs com 
controle de acesso e ronda interna R$ 465.000,00

CA08898- JARDIM DOS IMPÉRIOS -  INDAIATU-
BA - AT.150 m² AC.110 m² 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, área gourmet, 
garagem para 02 autos, condomínio com área de 
lazer completa, portaria 24 horas, a 5 minutos do 
centro, fácil acesso, OBRAS EM ANDAMENTO. R$ 
425.000,00.

CA08883 - CONDOMÍNIO JARDIM RESIDENCIAL 
MANTOVA - AT 216m² AC 131m² - CASA TÉRREA 
com 03 Dormitórios, sendo 01 suíte. 01 WC So-
cial. Sala de Estar com Área de Luz e Sala de Jantar. 
Lavabo. Cozinha Americana. Lavanderia Externa. 
Churrasqueira. Quintal. Área Gourmet planejada. 
Garagem para 01 carro.  ÁREAS COMUNS DO CON-
DOMÍNIO: Espaço Gourmet; Fitness; Piscina Adulto 
e Infantil Playground e Salão de Festa. Segurança 
24H.R$ 530.000,00

LOCAÇÃO

SL01010 - AU 46m²- SKY TOWERS - EXCELENTE SALA 
COMERCIAL COM VISÃO ENVIDRAÇADA EM LOCALI-
ZAÇÃO ESTRATÉGICA NA ENTRADA DA CIDADE - sala 
comercial com WC social e 1 vaga de garagem. R$ 
1.900,00 + COND + IPTU.

AP04788 - NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO 
FARIA LIMA – AU. 70,39m² - Apartamento com 03 
dormitórios (sendo 01 suíte com gabinete) WC social 
com gabinete, sala de jantar, sala de estar, varanda, 
cozinha com gabinete e área de serviço. 02 vagas de 
garagem descobertas. ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍ-
NIO: Piscina; Churrasqueira; Academia e Quadra Po-
liesportiva - LOCAÇÃO R$ 1.300,00 + COND. + IPTU.

AP04796 - JARDIM POMPÉIA - VILA FELICITÁ - APAR-
TAMENTO TOTALMENTE MOBILIADO E DECORADO 
- 03 dormitórios sendo 01 suíte,  sala para 02 am-
bientes, WC social,  cozinha, área de serviço, garagem 
com 02 vagas. Condomínio com infra-estrutura com-
pleta. R$ 2.300,00 + Condomínio + IPTU.

CA08900 - AU. 58 m² - VILA MARIA HELENA - Casa 
nova em piso térreo com 2 dormitórios, sala e cozi-
nha em conceito aberto, lavanderia WC social e ga-
ragem para 1 auto descoberta. R$ 1.200,00 + IPTU

CA08871 - JARDIM MORADA DO SOL - AT 13m² 
AC101m² 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, locação R$ 1.420,00 + IPTU

CA06736 - CENTRO - PISO SUPERIOR - AU.120m² 
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, social, cozinha 
americana, sacada.  R$ 1.500,00 + IPTU, 01 VAGA DE 
GARAGEM.

AP04791 - THE PARK VIEW - AU 102,11m² - Apartamento Totalmente Mobilia-
do, Decorado e Climatizado, 03 dormitórios com TVs sendo 01 suíte, WC social, 
sala ampla dois ambientes, lavabo, cozinha com cooktop, geladeira, micro-on-
das, lavanderia com máquina de lavar . Aquecedor a gás. Varanda Gourmet 
fechada com vidros retráteis, e churrasqueira elétrica. Garagem coberta para 
02 carros. ÁREAS COMUNS DO CODOMÍNIO: Fitness/Sala de Ginástica; Forno 
de pizza; Salão de festas; Sauna; salão de Jogos; Playground; Pista de Skate; 
Jardim; Quadra poliesportiva; Piscina; Churrasqueira; Brinquedoteca; Bicicle-
tário e Cinema. R$ 800.000,00.

CA08933 - RESIDENCIAL VISTA VERDE - AT 175m² AC 110m² - EXCELENTE CASA, 
com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha americana, 
WC social, lavanderia, quintal, área gourmet com churrasqueira e dormitório 
pequeno, acabamento de primeira, garagem para 02 autos. Condomínio portaria 
24 horas, e ótima localização, locação R$ 2.500,00 + condomínio + IPTU

CA04851 - VILA ALMEIDA - AT 200 m², AU 115 m²- 03 dormitórios, 01 suíte, sala, 
cozinha com gabinete, WC social, área de luz, lavanderia, quintal,02 vagas cobertas. 
R$ 1.700,00 + IPTU

AP04651 - VILA SFEIR - AU. 75 m²- 02 Dormitórios, sendo 01 suíte com armários 
planejados. 01 wc social. WCS com Gabinetes, Box Blindex, Chuveiros e Espelhos. 
Cozinha Planejada. Lavanderia. Sala 02 ambientes. Varanda Gourmet com chur-
rasqueira em inox; Bancada com pia embutida e Quintal Lateral. Tudo com tela de 
proteção. 01 vaga de Garagem. ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: Piscina, Chur-
rasqueira, Academia, Playground. LOCAÇÃO R$ 1.600,00 + COND. + IPTU.

CA08885 - RESIDENCIAL MARIA DULCE - INDAIATUBA - AT 300m² AC 180m² 3 suítes 
(sendo 2 com closet), sala dois ambientes (pé direito duplo), escritório, lavabo, co-
zinha planejada, dispensa com armários, área de serviço, área gourmet com móveis  
planejados e som via bluetooth, piscina. WC externo, garagem para 04 autos sendo 
02 cobertas, Infraestrutura de ar condicionado pronta, Arquitetura Neoclássica, com 
acabamentos de primeira qualidade. R$ 930.000,00

CH01784 - TERRAS DE ITAICI - AT 1.000m² AC 425m² Chácara com casa térrea 
, em excelente localização, e meio de muita área verde e tranquilidade, sendo 
03 suítes com armários, sala de estar / jantar e sala de TV, lavabo, copa, cozinha 
com armários planejados,  dispensa, área gourmet, com churrasqueira, piscina,  
lavanderia, água encanada,  poço caipira,  aquecimento solar e a gás, garagem 
para vários carros, R$ 990.000,00.



B2 Imóveis

02 AUTOS.
R$ 500.000,00

JARDIM MOACIR ARRUDA 
– CA03215 03 DORMITÓ-
RIOS  ( 01 SUÍTE ) TODOS 

COM ARMÁRIOS E AR 
CONDICIONADO, SALA, 02 
AMBIENTES, LAVABO, AM-
PLA COZINHA PLANEJADA, 
CHURRASQUEIRA, GARA-
GEM PARA 04 VEÍCULOS.

R$ 560.000,00

JARDIM REGINA – 
CA033057

IMÓVEL DIFERENCIADO 
PELO SEUS PLANEJADOS 
NOS 03 DORMITÓRIOS, 

BANHEIROS,
COZINHA, AREA DE SERVI-

ÇO, SALA, AREA GOURMET, 
GERADOR DE ENERGIA A 

GÁS, SISTEMA
DE SEGURANÇA, PORTÃO 
ELETRÔNICO E 07 APARE-

LHOS DE AR CONDICIONA-
DOS,  IMÓVEL SEMI MOBI-
LIADO. 03 DORMOTÓRIOS 

( 01 SUITE ), COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO, SALA 

02 AMBIENTES, BANHEIRO 
SOCIAL, AREA GOURMET 
COM LAVBO E PISCINA 7 

x  2,30 M COM LED E CAS-
CATA.GARAGEM PARA 04 

AUTOS.  ACEITA PERMUTA 
POR APARTAMENTO NA 

BIAXADA SANTISTA
( PREFERÊNCIA PRAIA 

GRANDE, SANTOS
 OU GUARUJÁ ).
 R$ 800,000,00

VILA LOPES – CA03209
IMÓVEL NOVO, 03 DORMI-
TÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA,  COZINHAS, WC, 
CHURRASQUEIRA, GARA-
GEM COBERTA PARA 02 

CARROS,
ÓTIMO ACABAMENTO,

R$ 395.000,00

JARDIM PAU PRETO – 
CA03210 03 DORMITÒRIOS 

, SENDO 01 SUITE, SALA, 
WC, COZINHA, AREA SE 

SERVIÇO, CHURRASQUEIRA, 
GARAGEM PARA 02 CARROS 

COBERTA. R$ 395.000,00

VILA GEORGINA – CA03211
03 DORMITÓRIOS, SENDO 
01 SUITE, WC, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO, CHUR-
RASQUEIRA, GARAGEM 

PARA 02 CARROS COBERTA.
R$ 415.000,00 

JARDIM DOS IMPÉRIO – 
VILA ITÚ - CA03213

LINDA CASA, ÓTIMO ACA-
BAMENTO.

03 DORMOTÓRIOS, SENDO 
01 SUITE,SALA, WC, COZI-
NHA, AREA DE SERVIÇO,

AREA GOURMET, GARAGEM 
PARA 02 CARROS E JARDIM 

NA FRENTE.
R$ 424.000,00

PARK REAL – CC00106
03 SUÍTES ( 01 SUÍTE  PAV. 

TERREO ), SALA 02 AM-
BIENTES, COZINHA, AREA 

GOURMET. GARAGEM PARA 

CENTRO – AP00792
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, ENTRE 

AV.  KENNEDY E ITORORÓ. 
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, COZINHA, WC, 

LAVANDERIA, 
02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 340.000,00

VENDA CASAS 

JARDIM CALIFORNIA – 
CA03131

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, AREA DE 
SERVIÇO,  EDÍCULA COM 
01 QUARTO,WC, AREA DE 

SERVIÇO, GARAGEM PARA 01 
AUTO, R$ 202.000,00

JARDIM VENEZA – CA03212
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, WC, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,
ÓTIMO ACABAMENTO, 02 

VAGAS PARA CARRO.
R$ 276.000,00

JARDIM VENEZA – CA00000
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, WC, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,
ÓTIMO ACABAMENTO, 02 

VAGAS PARA CARRO.
R$ 276.000,00

VILA AVAÍ – CA03197
03 DORMITÓRIOS ( 01 SUÍTE 
) SALA, BANHEIRO, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO
COBERTA, CHURRASQUEIRA, 
GARGEM COBERTA PARA 02 
AUTOS ( PORTÃO ELETRONI-

CO ). R$ 350.000,00

LOCAÇÕES SALAS, CASAS 
COMERCIAIS E SALÕES  

 
SALA. ED. AMBASSADOR 

CENTRO SL 0112 
SALA COM AR E WC. 35 M² 
R$ 400,00 + COND + IPTU 

 
SALÃO . JD CALIFORNIA  

SL00375 
SALÃO 60 m² E WC 
R$  900,00 + IPTU 

 
CASA COMERCIAL CEN-
TRO SL00358 04 SALAS, 

COZINHA, E BANHEIRO R$ 
1800,00 +  IPTU 

TERRENO P/ ESTACIONA-
MENTO, LAVA RAPIDO 

CENTRO TE00022 
700m², e COPA E BANHEIRO 

R$ 4000,00
 

APARTAMENTO VENDAS 
   

JARDIM TROPICAL –  PORTAL 
DAS FLORES AP00962

LINDO APARTAMENTO, ÓTI-
MA LOCALIZAÇÃO, CONDO-

MÍNIO FECHADO.
03 DORMITÓRIOS, SENDO O 
PRINCIPAL COM ARMÁRIOS 

PLANEJADOS E OUTRO
COM ARMÁRIO E MESA DE 
ESCRITÓRIO, COZINHA PLA-

NEJADA COM FOGÃO
EMBUTIDO, PORTA DE VIDRO 

SEPARANDO COZINHA DA 
LAVANDERIA, WC

COM BOX E GABINETE, 01 
VAGA DE GARAGEM. APAR-

TAMENTO DE FRENTE.
R$ 285.000,00

LOCAÇÕES CASAS
 

JD. ELDORADO   CA03216 
IMÓVEL DE FUNDO 

(ÁGUA,LUZ, QUINTAL E 
ENTRADA INDEPENDENTE) 

01 DORM, BANHEIRO, 
COZINHA, A.S, 

QUINTAL E GARAGEM P/ 
MOTO 

R$ 700,00 + IPTU 
 

JD NELY CA03220 
02 DORM, SALA, COZINHA, 

A.S. QUINTAL E 
GARGAEM COBERTA 

R$ 1000,00 + IPTU 
 

VILA AVAÍ CA03218 
02 DORM (01 SUÍTE), SALA, 
COZINHA,  A.S E GARAGEM 
P/ 02 AUTOSR$ 1100,00 ( 

ISENTO DE  IPTU) 
 

VILA FURLAN CA03219 
PADRE BENTO PACHECCO 

02 DORM, 02 SALAS, COZI-
NHA, A.S, 02 BANHEIROS,  
QUINTAL E GARAGEM CO-

BERTA R$ 1380,00 ( ISENTO 
DE IPTU) 

 
JD. VALENÇA CA03217 
LINDA CASA, 03 DORM 

(1SUÍTE), SALA 02 AMBI,  
COZINHA, A.S, GARAGEM 

COBERTA P/ 02 AUTOS 
PORTÃO ELET. 

R$ 1500,00 + IPTU 
 

JD. OLINDA CA03028 
03 DORM ( 01 SUÍTE), CO-
ZINHA PLAN, 03 BANHEI-

ROS,  A.S. ÁREA GOURMET 
GARAGEM  R$ 2000,00

 
LOCAÇÕES APARTAMENTO 

KITNET CENTRO AP00921 
01 DORM, COZINHA E BA-
NHEIRO VAGA P/ MOTO 

R$ 680,00 INCLUSO ÁGUA 
E IPTU 

APARTAMENTO PARQUE 
INDAIA 

SOLAR DOS GIRASSOIS 
02 DORM, SALA, COZINHA, 

A.S, 01 VAGA 
R$ 700,00 + COND. + IPTU

APARTAMENTO  
COND. AZALEIA DE ITAICI   

AP 00967 
03 DORM, SALA, COZINHA, 

A,S, BANHEIRO  
E 01 VAGA R$ 900,00 + 

COND. + IPTU

APARTAMENTO CENTRO 
AP00966 

ROCCAPORENA 
01 DORM, SALA, COZINHA, 

BANHEIRO 01 VAGA 
APARTAMENTO COM MÓ-

VEIS PLAN 
1100,00 + COND + IPTU 

KITNET CENTRO ED VERO-
NA  MOBILIADA 01 DORM, 

COZINHA, A.S., BANHEIRO, E 
UMA VAGA COBERTTA 

1300,00 ( INCLUSO COND E 
IPTU) 



B3Imóveis

DESTAQUES

VENDA

AP0790 - Apartamento com 3 dormitórios 
à venda, 67 m² por R$ 345.000,00 OU R$ 
1.914,61/mês - Jardim Primavera - Indaiatu-
ba/SP

CA0107 - Cobertura com 4 dormitórios à ven-
da, 122 m² por R$ 580.000,00 - Núcleo Habi-
tacional Brigadeiro Faria Lima - Indaiatuba/SP 

CA1313 - Casa com 3 dormitórios à venda, 
120 m² por R$ 595.000,00 - Jardim Bréscia - 
Indaiatuba/SP

CA1314 - Casa térrea, 3 dormitórios à venda 
por R$ 430.000,00 - Jardins do Império, In-
daiatuba-SP

SO0452 - Lindo sobrado, 3 dormitórios à ven-
da, por R$ 650.000,00 – Cond. Jardins do Im-
pério, Indaiatuba-SP

CA1305 - Espetacular casa térrea, 3 suítes 
à venda e locação, por R$ 949.000,00 - Re-
sidencial Beira da Mata, Indaiatuba-SP

CH0006 - Chácara com 5 dormitórios à ven-
da, 3000 m² por R$ 2.200.000,00 - Vale das 
Laranjeiras - Indaiatuba/SP

SO0449 - Belíssimo Sobrado com 5 dormi-
tórios à venda, 376 m² por R$ 2.200.000 
- Vila Suíça - Indaiatuba/SP

SA0138 - Sala comercial à venda e locação, 
por R$ 1.494/mês - Cond. Office Premium, 
Indaiatuba-SP

CA0009 - Casa com 3 dormitórios à venda, 164 
m² por R$ 820.000,00 ou R$ 5.464,42/mês - 
Jardim Residencial Viena - Indaiatuba/SP

AP0794 - Apartamento com 3 dormitórios 
para alugar, 116 m² por R$ 3.667,00/mês - 
Cidade Nova I - Indaiatuba/SP

AP0761 - Apartamento com 3 dormitórios 
para alugar, 107 m² por R$ 3.500,00/mês - 
Parque São Tomaz de Aquino - Indaiatuba/
SP

AP0794 - Apartamento com 3 dormitórios 
para alugar, 116 m² - Cidade Nova I - In-
daiatuba/SP

AP0791 - Apartamento com 3 dormitórios 
para alugar, 70 m² por R$ 1.300/mês - Jar-
dim Alice - Indaiatuba/SP

CA0012 - Espetacular casa com 3 suítes 
para locação, por R$ 3.842/mês - Condomí-
nio Portal de Itaici, Indaiatuba-SP

CA1285 - Lindo sobrado, 4 suítes, todo pla-
nejado, por R$ 10.100,00/mês - Jardim Re-
sidencial Terra Nobre, Indaiatuba-SP

CA1312 - Casa com 3 dormitórios à venda, 
104 m² por R$ 470.000,00 - Jardins do Impé-
rio - Indaiatuba/SP

CA1311 - Casa com 3 dormitórios à venda, 
105 m² por R$ 410.000,00 - Jardins do Impé-
rio - Indaiatuba/SP

CA0321 - Casa com 3 dormitórios à venda, 
272 m² por R$ 1.400.000,00 - Jardim Reserva 
Bom Viver de Indaiatuba - Indaiatuba/SP

LOCAÇÃO

AP0780 - Lindo apartamento, 3 dormitórios 
para locação, Jardim Sevilha, Indaiatuba-SP 
 
AP0781 - Apartamento com 145 metros, 3 suítes 
para locação, Edifício Majestic, Indaiatuba-SP 



B4 Imóveis

         

VENDA

CASAS

CA00262-JD. AVAÍ-3 dorms c/ suíte + dep 4 vagas ....................................................... R$ 600.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas................................................. R$ 276.000,00
CA00292-ALPES SUÍÇO-3 dorms c/ suíte + dep+4 vagas .............................................. R$ 680.000,00
CA00067-JD AMÉRICA- 3 dorms + dep  2 vagas ........................................................... R$ 380.000,00
CA00002-CIDADE NOVA 1-Prédio c/ salão e casa comercial. ....................................... R$ 950.000,00
CA00150-JD. REGENTE- 3 dorms c/ suíte +dep 2 vagas. .............................................. R$ 424.000,00
CA00289- JARDIM MORADA DO SOL- 2 dorms + dep + 2 vags.................................... R$ 265.000,00
CA00303-ITAPETININGA- 2 dorms+dep+ 2 vagas. Aceita Permuto .............................. R$ 200.000,00 
CA00280-JD. BELO HORIZONTE-3 dorms c/ suíte + dep + 2 Vagas............................... R$ 280.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00242-JD. DOS IMPÉRIOS-3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ..................................... R$ 440.000,00
CA00302-MONTREAL-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ................................................ R$ 549.000,00
CA00277-BRÉSCIA-3 dorma c/ suíte+ dep + 2 vagas. ................................................... R$ 555,000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ......................................... R$ 740.000,00
CA00201-DONA LUCILA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ............................................. R$ 890.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ........................................... R$ 950.000,00
CA00097-BEIRA DA MATA-3dorms c/ suíte + dep 2 vagas ........................................... R$ 900.000,00
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vagas ...................................................... R$ 1.060.000,00
CA00285-AMISTALDEN-3 suítes + dep+ 2 vagas. ...................................................... R$ 1.700.000,00
CA00281-TERRA MAGNA-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas. ........................................... R$ 960.000,00

APARTAMENTO

AP00088- RESIDENCIAL INDAIA- 02 dorms + dep 1 vaga............................................. R$ 180.500,00
AP00077- SÃO VICENTE-01 dorms +dep 1 vaga. .......................................................... R$ 197.000,00
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga ......................................................... R$ 235.000,0
AP00094-TORRES DA LIBERDADE-3 dorms c/ suíte+dep 2vagas. ................................ R$ 490.000,00
AP00091-NÚCLEO HABITACIONAL-2 dorms c/ suíte+ dep 2 vagas  ............................. R$ 285.000,00
AP00095-RESERVA VISTA VERDE-3 dorms c/ suíte+dep 2 vagas. ................................ R$ 275.000,00
AP00092-EDIFÍCIO VICTÓRIA-3 dorms c/ suíte+dep 1 vaga . ....................................... R$ 390.000,00
AP00099-SOLAR DOS GIRASSÓIS-2 dorms + dep 1 vaga. ............................................ R$ 170.000,00

CHÁCARAS

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina  .................................. R$ 980.000,00
CH00046-MONTE MOR- 02 dorms +dep c/ piscina. Aceita Permuta. .......................... R$ 650.000,00 
CH00048-VALE DAS LARANJEIRAS- 2 dorms c/ suíte + dep e lazer. ............................. R$ 700.000,00
CH00030-PORTEIRA DE FERRO-3 dorms c/ suíte + dep e lazer. ................................... R$ 480.000,00

TERRENOS

TE00217-RECANTO DAS FLORES 5.000M .................................................................... .R$ 750.000,00
TE00218-JD. COLONIAL 153M ........................................................................................ R$ 180.00,00
TE00170-VILA SUÍÇA 370M. ......................................................................................... R$ 296.000,00
TE00207-VILLA RUBENS 250M ..................................................................................... R$ 220.000,00
TE00219-SANTA CLARA-1350M ................................................................................... R$ 690.000,00
TE00177-VILA AVAI- 360M. .......................................................................................... R$ 324.000,00
TE00220-EUROPARK-1000M. ....................................................................................... R$ 424.000,00
TE00187-ALTOS DE ITAICI-430M  ................................................................................. R$ 250.000,00
TE00212-TERRACOTA-1200M ..................................................................................... .R$ 250.000,00
TE00190-ESPLANADA 1- 300M ................................................................................... .R$ 265.000,00

TE00189-ITAICI-Comercial 302M ................................................................................. R$ 300.000,00
TE00203-JARDIM PIEMONTE-300M ............................................................................. R$ 170.000,00
TE00223-NOVA VENEZA- 150M. ................................................................................... R$ 150.000,00
TE00222-VENEZA-150M. ............................................................................................... R$ 160.000,00

SÍTIOS

ST00008-ELIAS FAUSTO-7.000 ALQUERES  ............................................................ R$ 350,00 mts
ST00012-VALE DO SOL-55.000 ............................................................................ R$ 5.100.000,00
ST00015-MONTE MOR- 40.000. ......................................................................... R$ 2.500.000,00

ÁREAS

AR00008-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-25.000M. ............................................... R$ 10.000.000,00

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

SL0010- OFFICE PREMIUM – 77M .......................................................................... R$ 220.000,00
PT00000- CENTRO (FRANQUIA). ......................................................................R$ Sobre Consulta

LOCAÇÃO

CASA

CA00263-VILLA FURLAN-2 dorms + dep + 1 vaga. .........................................R$ 1.200,00 incluso
CA00248-VILA MARIA HELENA-3 dorms + dep+ 2 vagas ...................................R$ 2.800,00+iptu
CA00265-JEQUITIBÁ-3 dorms+dep+4vagas .......................................................R$ 2.000,00+iptu
CA00279-CENTRO-1 dorms+dep+1vaga.............................................................R$ 1.100,00+iptu
CA00267-JD. PAU PRETO-4 dorms +dep+2 vagas............................................. R$ 1.800,00+iptu
CA00287-PAU PRETO- Comercial. ................................................................ R$ 6.000,00+iptu
CA00286-VILA SUÍÇA- 2 dorms c/ suíte master+dep+2vagas ........................R$ 4.000,00+iptu
CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial)  .......... R$ 4.400,00+iptu
CA00293-JD. MOACYR ARRUDA- 02 dorms+ dep+1 vaga .................................. R$1.350,00+iptu
CA00299-JD DOS SABIÁS-02 dorms+dep+2vaga ................................................ R$1.300,00+iptu

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA214 - JD.GRANDE SP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla , 3 banheiros, 
varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA213 – VILA ALMEIDA – R$320 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closed, sala de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada, lavanderia, banheiro, área de luz e garagem para 1 carro. CA109 – MONTE VERDE – 
R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira e portão eletrônico.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem coberta.
CA101 – JD. REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem coberta 
para 3 carros, toda em piso frio. Possui edícula com 1 dormitório, cozinha e banheiro.
CA251 – JD. MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitórios com suíte, sala, cozinha, dispensa, banheiro e la-
vanderia.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 banheiros, 
cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 carros e edícula. 
Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$195 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$245 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, sala, cozinha 
americana com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico.
CA208 – JD. NOVA VENEZA – R$250 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia, garagem 
para 2 carros, quintal e portão eletrônico.  
CA211 - PARQUE RESIDENCIAL - R$290 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha e garagem coberta 
para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro
CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$305 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, dispensa e garagem coberta para 2 carros. Possui aquecedor solar, ar condicionado nos quartos e 
porão para ferramentas.

  CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA341- JD.PPRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suite, 2 banheiros, sala, 
cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet. 
Possui armário embutido debaixo da escada, Aceita permuta com chácara
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet. 
Aceita Permuta com Chácara ou Sítio
CA334 - CENTRO – R$230 MIL - 3 dormitórios sendo 2 pequenos, sala, cozinha ampla planejada e garagem 
coberta para 1 carro.
CA327 – JD. VENEZA – R$275 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, lavanderia, 
banheiro e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira. Aceita permuta com terreno.
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 2 
carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e jantar, 
cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros
CA345 – CIDADE NOVA – R$600 MIL – 3 dorms (1st com armários), sala, coz com armários, wc, lavanderia, 
dispensa, quintal, garagem
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e gara-
gem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, lavande-
ria, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apartamento. 
CA310 – CENTRO – R$350 MIL – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros e garagem 
coberta para 1 carro. Aceita Proposta 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicionado, 
sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros e edícula. 
Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita 
Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil
CA328 – NOVA VENEZA – R$361 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA338 – CONDOMÍNIO JD. PARK REAL – R$450 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 
com pé direito alto, cozinha integrada, lavanderia, escritório e garagem para 3 carros sendo 2 cobertas. Possui 
área gourmet com churrasqueira e pia. Preparado para aquecedor solar e ar condicionado.
CA333 - CONDOMINIO PARK REAL - R$425 MIL 3 dormitórios sendo 1 suíte  banheiro, sala de estar com 
sanca, cozinha americana, lavanderia é garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Possui churrasqueira com 
pia.
CA332 – CONDOMÍNIO IMPÉRIO – VILA RICA – R$425 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha 
americana, banheiro, lavanderia e garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Possui churrasqueira com pia. 
Aceita Permuta com terreno.
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem. 
Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet),sala de estar  com 
pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área gourmet, 
piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, lavan-
deria, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, sala, 2 banheiros, churrasquei-
ra, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.

CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e sanca, 
cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos os dor-
mitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasqueira e pia, 
cobertura com vidros temperado, e garagem para 2 carros.
CA313 – CONDOMINIO MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 2 carros. Possui quintal e churrasqueira. Estuda-se 
Permuta e Propostas.
CA314 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$550 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de TV, sala 
de jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, ar condicionado, aquecimento 
solar e coifa.  Área de lazer com piscina, churrasqueira, campo de futebol, sala de ginástica, salão de festas e 
playground.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha 
planejada, lavanderia, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal e churrasqueira com área 
gourmet.
CA318 – CONDOMINIO MONTREAL – R$520 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 1 carro, churrasqueira e edícula.                                                                                                      
CA322 – CONDOMINIO MONTREAL – R$630 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e quintal.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 1 banheiro, sala 
de TV, sala de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui ar condicio-
nado, aquecedor solar e churrasqueira.                                                           
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com box e armá-
rios, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, lavanderia, garagem para 
2 carros. Possui quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$390 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala de estar, sala 
de TV, cozinha, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. Obs: Casa com móveis planejados. Área de Lazer 
com playground, brinquedoteca, academia, churrasqueira, piscina e salão de festas.

 APARTAMENTOS

AP533, - JD. MORUMBI - R$135 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 1 carro.
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 165 MIL -  2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem
AP526 - PARQUE INDAIÁ - R$170 MIL - 3 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, sacada e 1 vaga 
de garagem.
AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall de entrada, lavanderia, ga-
ragem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 wc, todo 
mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 banheiros, sacada, piso frio, 2 
garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 - JD.ALICE - R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 
1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1 vaga 
de garagem comunitária.
AP511 – NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA – R$198 MIL – 2 dormitórios, sala de estar, 
sala de TV, cozinha, banheiro e lavanderia. Área de lazer com churrasqueira e campo de futebol. Possui portão 
eletrônico.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL -  Apartamento com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 
cozinha planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício 
possui elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$215 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia e 
garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala de jantar, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão de jogos. Possui 
portão eletrônico e elevador. Aceita permuta com terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                             
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 ambientes 
e garagem coberta para 1 carro. 
 AP519 – CENTRO – R$330 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, lavan-
deria, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP532 - JD. MONTE  VERDE- R$185 MIL - 2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha e 1 vaga de garagem.

 TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL
Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes a partir de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x
TE45 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$380 MIL – 490 m²
TE02 – JD. PIEMONTE – R$190 MIL – 302m²
TE35 – JD. BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE18 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta com chácara.
TE20 – JD. PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda Fit a partir do ano 2018.
TE42 – CONDOMINIO RESIDENCIAL JATOBÁ – LOUVEIRA – R$210 MIL – 310m². Aceita permuta com casa 
na região do Bairro Mercedes.
TE46 – CONDOMINIO TERRA MAGNA – R$280 MIL – 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². Aceita 
permuta com terreno de menor valor.
TE49 – CONDOMINIO MILANO – Lotes a partir de 300 m², valor à vista R$190 MIL, ou parcelado com entra-
da de R$18.974,88 até 180 x de R$1.697,13.

TE50 – CONDOMINIO BRESCIA – Lote de 200 m² - R$200 MIL, Lote de 240 m² - R$210 MIL e Lote de 
300 m² - R$215 MIL.
TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta com carro até R$100 Mil.
TE51 – CONDOMINIO MANTOVA – Lotes de 216 m² até 377 m². Valores de R$183 MIL até R$320 MIL.

 CHACARAS E SITIOS
 
CH723 - VALE DO SOL - R$425 MIL- 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha e garagem a vontade. Possui 
área gourmet com churrasqueira.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, wc social, piscina 3,5 x 7, fogão 
e forno a lenha, pomar, gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, coz 
planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé com 2 
dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, varanda, 
piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, galpão de 
150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos vendendo 
outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$750 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de estar, 
sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e garagem coberta 
para 2 carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com pia, piscina, campo de futebol pequeno, sala de 
musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitorios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado com alam-
brado, garagem coberta para 2 carros. 

IMÓVEIS COMERCIAIS

IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$1.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 2 salas. Parte superior 7 salas. 
OBS: Quase todas salas alugadas.

 LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
JD.PAULISTA - R$900,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
PARQUE RES. INDAIÁ- R$950,00 - 3 dormitórios, sala,cozinha, banheiro e garagem.
JD.PRIMAVERA - R$1.200,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia fechada e 
garagem para 1 carro.  
JD. CARLOS ALDROVANDI – R$500,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha banheiro e lavanderia.
CIDADE NOVA – R$850,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem.
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$680,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro e garagem para 1 carro. 

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$720,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. 
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.
CENTRO - R$1100,00 – 1 dormitório com armários embutido, sala, cozinha com armários embutido, lavande-
ria com armários embutido, banheiro e 1 vaga de garagem.
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, sacada e 
garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$1200,00 – 2 dormitórios (1 c/armários), sala, cozinha planejada com fogão, banheiro, 
lavanderia planejada e garagem.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
PQ. SÃO LOURENÇO – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 - Kitnet

SALÃO

CENTRO - R$6000,00 - Área 300 m2, pé direito 4 metros, 2 wc, escritório, 3 vagas para carro, torre na frente 
com 15 metros e preparado para ar condicionado.
CENTRO – R$1400,00 – 30 m², 1 wc, sala menor com 15 m² porta de vidro e grade.
CENTRO – R$2.300,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar condicionado, porta 
eletrônica e 1 vaga de garagem.

SALAS

CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.
CENTRO – R$1.800,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e elevador.

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra

CA00301-MORADA DO SOL-2 dorms+dep+5 vagas .......................................... R$ 1.500,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep 04 vagas. .......................................R$ 10.000,00+cond+iptu
CA00015-AMSTALDEN-03 suítes+dep+4 vagas. .............................................R$ 5.500,00+cond+iptu
CA00137-MAISON DU PARK-04 suítes+dep+4 vagas. ....................................R$ 8.500,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. .........................................R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas. .........................................R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00021-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador.  ...........................R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00074-RESIDENCIAL DAS FLORES- 03 dorms+dep 02 gagas .......................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga. ...................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas ......................R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas .........................R$ 3.000,00 cond+iptu
AP00085-EDÍFICIO MURICI- 03dorms + dep + 1 vaga. .......................................R$ 900,00 cond+iptu
AP00086-EDÍFICIO IBIRÁ-02 dorms+ dep+1vaga ...............................................R$ 850,00 cond+iptu
AP00087-EDÍFICIO IBITIRÁ-02 dorms+dep+1 vagas...........................................R$ 850,00 cond+iptu
AP00093-EDIFICIO VICTÓRIA-03 dorms c/ suítes + dep+2 vagas.R................... $ 1.600.00 cond+iptu
AP00090-PÁTIO ANDALUZ-03 dorms c/ suíte + dep + 2 vagas ........................R$ 2.000,00 cond+iptu 
AP00097-PLACE WIEW-3 dorms c/ suite + dep +2vagas ................................  R$ 2.450,00 cond+iptu
AP00098-PLACE WIEW-2 dorms c/ suite+dep+2vagas  ...................................R$ 2.100,00 cond+iptu
AP00096-JARDIM TANCREDO NEVES-01 dorms + dep . ......................................... R$ 700,00 incluso
AP00100-EDÍFICIO JATOBA-02 dorms c/ suíte+dep+2vagas ..........................R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00101-THE PARK VIEW-03 dorms c/ suite+dep+2vagas ............................R$ 3.500,00+cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

TE00079-EUROPARK- 1000m ...................................................................................R$ 1.000,00+iptu
TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m. .........................................................R$ 7.200,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M.........................................................................R$ 2.200,00+iptu

PONTO COMERCIAL

PT0008-JARDIM MOACIR ARRUDA-600m 16 salas, recepção e 04 vagas. ..................... R$25.000,00

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS. .......................................................................R$ 4.500,00+ iptu
SL00023-CENTRO-50MTS. ........................................................................................R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS. ............................................................................R$ 1.400,00+iptu
SL00028-CENTRO- 450MTS ....................................................................................R$ 11.000,00+iptu
SL00026-VILA FURLAN- 30MTS. .............................................................................. R$ 900,00 incluso
SL00030-CENTRO 130MTS ........................................................................................R$ 4300,00+iptu
SL00032-JD MORADA DO SOL 45MTS. ....................................................................R$ 1.000,00+iptu
SL00033-JD MORASA DO SOL 150MTS ....................................................................R$ 3.000,00+iptu
SL00034-JD MORADA DO SOL 200MTS ...................................................................R$ 4.000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS ....................................................................................... R$    900,00+ iptu
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR ......................................................... R$    950,00+ iptu
SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M ..............................................................R$ 1.200,00+ cond+iptu

GALPÕES

GL00018-RECREIO CAMPESTRE JÓIA A/T1000m-A/C 680m ....................................R$ 5.500,00+iptu
GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380m-A|C 585m- ....................................R$ 6.000,00+iptu.
GL00031-RECREIO CAMPESTRE JOIA- A/T 1000m-A/C 896m. ................................R$ 7.000,00+Iptu.
GL00028-VITÓRIA MARTINI - A/T 1000m-A/C 795m ............................................R$ 10.000,00+iptu. 
GL00035-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-A/T 1000m-A/C840m. ...................................R$6.000,00+iptu 

EXCELENTE 
OPORTUNIDADE!!!

TERRENO EM 
ELIAS FAUSTO

175mts
POR R$ 45.000,00

Á VISTA



B5Serviços / Utilidades

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 115802 Casa Vila Maria Helena - 3 dormt/ sala/ coz/ 
WC / lavand /gar R$ 1.600,00 + IPTU 

3. ref site 444602 - Casa Carlos Aldrovandi - 1 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavand /gar R$ 750,00 + IPTU

7 ref site 879902 Casa Jardim Residencial Veneza - 2 dormt/ 
sala/ coz/ WC / lavand /gar R$285.000,00 

8 ref site 107591 Casa Jardim Morada do Sol - 32dormt/ 
sala/ coz/ WC / lavand /gar + outro imóvel nos Fundos R$ 
230.000,00.

4. ref site 471002 - Apartamento Centro - 3 dormt/ sala/ coz/ 2 
WC / lavand /gar R$1.300,00 + Cond. + IPTU

5 ref site 162602 - Apartamento Monte Verde - 2 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavand /gar R$ 840,00 + Cond. + IPTU

2. ref site 310502 - Casa Portal do Sol - 2 dormt/ 1 suite / sala/ 
coz/ WC / lavand /gar R$1.200,00+ IPTU

10 Ref site 960902 Terreno Jardim Hubert 136,00 m² R$ 
139.000,00

11 Ref site 279902 Apartamento Monte Verde - 1 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavand /gar R$ 170.000,00 

12 ref site 843881 Casa Jardim Alice 2 dormt/ 1 suite / sala/ 
coz/ WC / lavand /gar R$275.000,00

9 Ref site 858902 - Terreno Condomínio Santa Clara 515,00 
m² R$ 490.000,00

1. ref site  432491- Casa Cidade Nova -  3 dormt/ sala/ coz/ 
WC / lavand /gar R$2.000,00 + IPTU



B6 Serviços / Utilidades

DESTAQUE

APARTAMENTO A VENDA NAÇÕES UNIDAS (PARQUE DAS NAÇÕES) 02 DORMITÓRIOS,-
SALA ,COZINHA,WC,LAVANDERIA 01 VAGA DE GARAGEM R$210.000,00

APARTAMENTO A VENDA VILA DAS PRAÇAS(PARQUE DAS NAÇÕES) 02 DORMITÓRIOS 
,SALA COZINHA,WC E LAVANDERIA (TODOS COM MOVEIS PLANEJADOS) 01 VAGA DE 
GARAGEM R$245.000,00 por R$225.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO ACEITA TERRE-
NO COMO PARTE DE PAGAMENTO. (CONDOMÍNIO COM PISCINA,ÁREA DE CHURRAS-
CO,PORTARIA 24 HRS)
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Pizzaria

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

JóiasEngenharia e Reformas

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

Arquiteta

Pousada Produtos naturaisMecânica

Clínica Veterinária
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Totem Publicitário

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet
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Classificados

Condomínio Ams-
talden Sobrado c/ 
3 suítes, escritório. 
Espaço gourmet c/ 
churrasqueira e pis-
cina. Ar condicionado 
e aquecimento solar. 
04 vagas para auto. 
F.:(19) 99783-3154 
CRECI 20825OF
Vendo ou Locação 
Jardim dos Sabiás 
- 02 dormitórios, sala 
grande, 1 wc social, 
cozinha e lavande-
ria. Quintal e área 
gourmet c/ Churras-
queira e jardim. 02 
vagas para carros R$ 
260.000,00 (venda) 
R$ 1.300,00 + Iptu F.: 
19 99702-2680
Morada do sol - 
Rua:81 02 dormitó-
rios (01 suíte) sala/
cozinha americana, 
abrigo nos fundos e 
garagem p/ 02 au-
tos. De 270.000,00 
P O R  A P E N A S 
R$220.000,00 Aceita 
Financiamento. Cor-
ra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
Vendo ou Permuto 
Casa em Avaré por 
casa em Indaiatu-
ba - 3 suítes, sala, 
2 ambientes. Cozi-
nha americana, área 
gourmet e piscina. 
468 metros. F.:(19) 
99702-2680

Condomínio Brés-
cia - 3 dormitórios 
c/ suíte, sala 2 am-
bientes e pé direito 
duplo, Cozinha ame-
ricana planejada, 
espaço gourmet c/ 
churrasqueira. Fino 
acabamento. F.: (19) 
99783-3154
Vendo Casa Lauro 
Bueno - 2 quartos, 
sala, copa, cozinha, 
2 wc, garagem p/ 
2 carros. Doc ok. 
De 250.000,00 por 
R$190.000,00 F.: 
(19) 3016-1685 / (19) 
98772-5790
Casa Jardim do Vale 
I - Com sala, cozinha, 
banheiro, 1 quarto 
e garagem coberta. 
A.T. 125 A.C. 70m². 
Valor R$220.000,00 
Aceito carro F.: (19) 
99124-2964
Vende - se Casa e + 
meio lote de terre-
no,  Bairro Jardim 
Carlos Aldrovandi 
-  casa com 3 Dormi-
tórios, sendo 1 suíte, 
sala, banheiro, co-
zinha com armário 
embutido, área de 
serviço, garagem 
para  4 carros, F (19) 
3834-6859
Casa Vendo/Troco 
por Edicula ou chá-
cara - Chácara valor 
até R$300.000,00. 
Casa Parque São 
Lourenço, 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte, 
1 banheiro, sala, co-
zinha, quintal, chur-

rasqueira, garagem 
p/ 2 carros, portão 
e le t rôn ico.  Valor 
R$450.000,00 F.: 
(19) 3816-8112

 
Morada do Sol - 
Com 155m², 01 wc, 
cozinha e recepção. 
Fachada de vidro R$ 
4.000,00 + IPTU F.: 
(19) 99702-2680
Centro Casa Co-
mercial - 650 metros 
Ideal para clinica ou 
consultório médico. 
F.: (19) 99783-3154

 
Apartamento Venda 
Apartamento jardim 
América  para Venda 
e Locação. 2 dorm.,  
Cozinha área de ser-
viço. Garagem Venda 
R$ 200.000,00 Lo-
cação R$ 800,00 + 
Cond + Iptu.   “Aceita 
permuta por terreno” 
F.: (19) 98346-2299
Vende-se aparta-
mento no centro, 
Condomínio Be-
nevento -  95.39 M 
,sol da manhã, últi-
mo andar, vista para 
Parque Ecológico. 
Duas suítes, pode ser 
transformado em três 
suítes, sala ampliada, 
lavabo, cozinha com 
despensa, área de 
serviço e ampla va-
randa gourmet. Salas 
e suítes com infraes-
trutura para ar condi-
cionado. Três vagas 
da garagem. Tratar 
com o proprietário - 
19 - 98906-2080
Vende-se aparta-
mento, Condomínio 
Life - bairro Cidade 
Nova, 60 m, sol da 
manhã, nono andar, 
próximo às principais 

Avenidas de aces-
so Dois dormitórios, 
sendo um suíte, torre 
única,  infraestrutura 
para ar condiciona-
do,  Salão de Festa 
Infantil e brinquedo-
teca, Salão de Fes-
ta adulto, Piscina e 
Fitness. Duas vagas 
de garagem cober-
tas. Aceita-se per-
muta com terreno em 
condomínio fechado. 
Tratar com o proprie-
tário - 19-98906-2080
Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo 
apartamento no 1º 
andar com 02 dormi-
tórios e vaga de ga-
ragem, acabamento 
excelente, com san-
ca na sala, wc. Ape-
nas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
entrada + parce-
las de R$1.210,00 
F.:  99762-7997 / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitó-
rios e demais depen-
dencias todas com 
móveis planejados, 
portaria 24 horas, 
área de festas, vaga 
de garagem, pisci-
na, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 
/ 98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mitórios em ótimo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por ape-
nas R$140.000,00 F.: 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!

 
Locação Edíficio 
Maria Eliza - térreo, 
dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
lavanderia, 1 vaga 
de garagem. Endere-

ço: apto 13, na Rua: 
Regente Feijó, 329. 
Vizinho do Supermer-
cado “CATO”. Ligar 
(19) 3875-0752. Falar 
com Ledyr

 
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 
03 dormitórios, 02 
wcs , toda avaranda-
da, gramada,  pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
01 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade,  
diversas árvores fru-
tíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F.: 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F.: 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sí t io  Cardea l  - 
26.290 metros R$ 
790.000,00 F.: (19) 
99166-8272
Sítio Monte Mor - 
1,5KM do centro de 
Monte Mor,  Via as-
faltada, ótima casa e 
mais duas edículas, 
Piscina, lago e área 
verde preservada. F.: 
(19) 99783-3154
Vende-se uma chá-
cara no Vale do Sol 
- com 6 cômodos. 
Área total: 1.000 m² 
Área construída: 
170m² c/ 2 quartos 
sendo 1 suíte. 01 es-
critório, área gour-
met, churrasqueira, 
piscina c/ banheiro, 
campo de fuebol. 
Toda avarandada. 
Garagem p/ 4 carros, 
cozinha planejada. 
Aceita financiamen-
to. Aceito troca por 
casa no centro. Valor 
R$580.000,00 Falar 
c/ Carlos ou Sandra 
F.:(19) 97119-8369 / 
(19) 99487-5089

 
Elias Fausto 75 me-
tros R$ 40.000,00 á 
vista F.: (19) 99384-
7400
Residencial Belle 
Ville 560m² - Lote 
em condomínio fe-
chado, localizado na 
Av. Pres. Vargas, 
próximo as principais 
concessionárias de 
veículos de Indaia-
tuba e do Clube 9 
de Julho. Valor: R$ 
380.000,00 F.: (19) 
98346-2299

Um bairro novo em 
Indaiatuba pensa-
do para você. Lo-
tes  de 150 metros 
quadrado. Totem de 
entrada, Quadra po-
liesportiva, Campo de 
futebol Society, Espa-
ço Pet, Academia ao 
ar livre, Playground, 
Pista de caminhada, 
Bike stop.  Valor R$ 
113.439,00 F.: (19) 
98346-2299
Vende-se terreno 
Jardim Valença - 
130m² quadra F. Lote 
11. Rua Cora Toma-
so Lopes. Direto com 
proprietário F.: (19) 
99723-8427
Compro Terreno - 
Com 1.000 metros 
para fazer chácara 
em Indaiatuba pago 
até 50.000,00 ou tro-
co com carro no mes-
mo valor Telefone: 
(19) 3816-8112
Vendo Terreno Vila 
Suiça - 12 X 25, óti-
ma localização. Valor 
R$230.000,00. Direto 
com proprietário F.: 
(19) 98324-3243

 
Salão no Centro 
com 120 m ² - Esqui-
na com WC social. 
R$ 6.000,00 + IPTU 
F.: (19) 99702-2680
Jardim Morada do 
Sol - salão comercial 
ideal para oficina F.: 
(19) 99794-1424
Vendo Ponto Co-
mercial Borracharia 
- pronta para traba-
lhar, está em funcio-
namento. Avenida 
Ário Barnabé, 511 
Falar com Sebastião. 
F.: (19) 3936-3171

 
Vendo Dinheiro (pa-
pel e moeda) antigos. 
Valor a combinar F.: 
(19) 99214-1572
Vendo cama de ca-
sal em bom estado 
R$ 250,00 F.: (19) 
98143-4184
Vendo coxão de ca-
sal em bom estado 
R$280,00 F.: (19) 
98143-4184
Vendo guarda roupa 
4 portas e 4 gavetas 
R$200,00 F.: (19) 
98143-4184
Vendo Bicicleta Mo-
reta p/ colecionador. 
Valor R$1.000,00 
aceito cartão de cré-
dito como pagamento 
em até 10X. Falar 

com Vina F.: (19) 
98697-0555
Vendo Bicicleta Tri-
ciclo Nova. Valor 
R$1.000,00 aceito 
cartão de crédito 
como pagamento em 
até 10X. Falar com 
Vina F.: (19) 98697-
0555
V e n d o  c a r r i n h o 
e raspadinhas de 
gelo nova.  Valor 
R$1.200,000 acei-
to cartão de crédito 
como pagamento em 
até 10X. Falar com 
Vina F.: (19) 98697-
0555
Vendo carrinho para 
bebe Valor R$80,00 
Fone: (19) 3875-7624

 
Vendo Montana LS 
- ano 2012/2013. Tra-
tar (19) 9 9765-0818
Vendo Gol - Ano: 
2016, 1.6 Completo, 
cor: prata, único dono 
Valor R$33.000,00 
F.: (19) 99903-1940
Vendo Linea - Au-
tomático 1.8, cor: 
branco. Ano: 2015 
C o m p l e t a  V a l o r 
R$36.000,00 F.:(19) 
99124-2964
Vendo Clio Expres-
sion - 1.0 ano:2014 
Comple to .  Va lo r 
R$20.000,00 F.: (19) 
99124-2964

 
Procuro casal de 
caseiros para morar 
em residência (sítio) 
- de preferência sem 
filhos Falar c/ Van-
derlei F.:(19) 99953-
5196 WhatsApp
Reparo de fontes 
em geral e aulas 
particulares de ele-
trônica em geral 
(prática & teoria) – 
Profº Riccó • Reparo 
de fontes em geral 
de: portões, cercas, 
pc’s, notebooks, no-
breaks, tv’s, apare-
lhos de som, xbox, 
etc. • Aulas de eletrô-
nica (prática teoria): 
R$60,00/Hora (19) 
98714-0111
Zélia Lingerie - moda 
masculina e feminina. 
Atendimento perso-
nalizado: para sua 
comodidade, compre 
em sua residência 
ou na sua empre-
sa. Contato: Zélia 
WhatsApp ou celu-
lar:19-98831-0292

Ofereço-me como 
pedreiro encanador, 
reformas em gerais 
e pequenos reparos 
na construção civil.
Tratar com João. 
F.: (19) 98329-8580 
WhatsApp
Ofereço-me para 
p res ta r  se rv i ços 
de pedreiro, enca-
nador ,  ja rd ine i ro 
e eletricista. Falar 
com Odair F.: (19) 
99776-6841
Ofereço-me como 
diarista e passadeira 
Contato Vania. F.: 
(19) 99595-3390
Ofereço-me como 
passadeira e faxinei-
ra atendo a domicilio 
F.: (19) 99448-0082 
Val
Ofereço-me como 
Manicure e Pedicure 
pé e mão R$25,00 
s o b r a n c e l h a 
R$10,00.  Atendo 
tambem a domicilio 
F.: (19) 99369-5615
Ofereço-me como 
faxineira ou diarista. 
Falar c/ Adilene F.: 
(19) 99950-6251
Ofereço-me como 
passadeira F.: (19) 
99595-9448
Ofereço-me como 
auxiliar de enferma-
gem, cuidadora de 
idosos, babá, cui-
dadora de crianças 
(noite/dia), experi-
ência em padaria 
F.: (19) 3894-1610 / 
(19) 99146-5524
Ofereço-me como 
trabalho administra-
tivo parte da manhã. 
20 anos de experi-
ência em Industrias 
nacionais e inter-
nacionais F.: (19) 
99170-2945 
Ofereço-me para 
trabalhar como do-
méstica disponivel 3 
dias por semana ou 
todos os dias meio 
período. Tenho ex-
periência  F.: (19) 
99738-2266
Ofereço-me como 
passadeira F.: (19) 
99925-5636
Ofereço-me ser-
v iços de fax inas 
domésticas, resi-
dencias e comer-
ciais Contato (19) 
98451-9696 Ivanice 
da Silva
Ofereço-me como 
limpeza, faxina, lavo 
e passo F. :  (19) 
99870-3562
Ofereço-me  para 
fazer declaração de 
imposto de renda 
para pessoas físi-
cas R$70,00 F.: (19) 
99124-2964
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Empregos

Notas de Falecimentos
1.JAIME ALHER com 79 anos, 
Casado (a) com MARIA VITA-
LINA PEREIRA ALHER Sendo 
filho (a) de HORACIO ALHER e 
JANDIRA CLIVATI. Deixa filho 
(s): SUELI, NANCI, LENIR, DE-
NILSON (MAIORES). Falecido 
(a) em: 28/04/2020, e sepultado 
(a) no CEMITERIO MUN. DE 
ENGENHEIRO BELTRÃO/PR 
aos 29/04/2020.

2.EVERALDO SILVA DOS SAN-
TOS com 79 anos, Casado (a) 
com EUNICE MENESES DOS 
SANTOS Sendo filho (a) de MA-
NOEL SEBASTIÃO DOS SAN-
TOS e NORMÉLIA RODRIGUES 
DA SILVA. Deixou 02  filhos maio-
res. Falecido (a) em: 30/06/2020, 
e sepultado (a) no CEMITERIO 
DE TRAIPU-AL aos 01/07/2020.

3.NOEL LEANDRO com 79 
anos, Viúvo (a) de ERNESTINA 
RODRIGUES DA SILVA sendo 
filho (a) de JOAQUIM LEANDO 
e ROSARIA LEANDRO. Deixa 
filho (s): APARECIDO, SUELI, 
SUZELI (MAIORES). Falecido 
(a) em: 04/07/2020, e sepultado 
(a) no CEMITÉRIO PQ. IRMÃOS 
PANICO aos 05/07/2020.

4.VALDOMIRO JOSE DE AL-
MEIDA com 80 anos, Solteiro 
(a) sendo filho (a) de JOSE 
FERNANDO DE ALMEIDA e 
EMILIA LAURA DA COCEIÇÃO. 
Deixou 06 filhos. Falecido (a) em: 
04/07/2020, e sepultado (a) no 
CEMITÉRIO DE VALENÇA-BA 
aos 05/07/2020.

5.NAIR ALVES FERREGUTI 
com 96 anos, Viúvo (a) de JOÃO 
FERREGUTI sendo filho (a) de 
BENEDITO ALVES DA SILVA 
e AIDA VIARIO DA SILVA. Dei-
xa filho (s): ANDRÉA, JOSE, 
JOANA, CONCEIÇÃO, MARIA 
(MAIORES). Falecido (a) em: 
09/07/2020, e sepultado (a) no 
CEMITÉRIO JARDIM DO YPÊ 
aos 10/07/2020.

6.MARIA APARECIDA RAMOS 
SEVERIANO com 54 anos, Casado 
(a) com PEDRO SEVERIANO sen-
do filho (a) de JOAQUIM RAMOS 
e HELENA CRISTIANO RAMOS. 
Deixa filho (s): VANESSA, LUCAS, 
LEANDRO (MAIORES). Falecido 
(a) em: 11/07/2020, e sepultado (a) 
no CEMITÉRIO MUN. DE ELIAS 
FAUSTO aos 12/07/2020.

7.LYDIA SIQUEIRA com 91 anos, 
Viúvo (a) de JOÃO PROVENZANO 
sendo filho (a) de MANOEL SI-
QUEIRA e MARIA ENCARNAÇÃO 
SIQUEIRA. Deixa filho (s): ELISA-
BETH, JOSE, ADRIANA (MAIO-
RES). Falecido (a) em 12/07/2020, 
e cremado (a) no CREMATORIO 
UNIDAS EM PIRACICABA aos 
13/07/2020.

8.ANDRELINA FELIX MARTINS 
com 83 anos, Viúvo (a) de JOA-
QUIM GOMES MARTINS sendo 
filho (a) de BENEDIDO FELIX 
FERNANDES e MARIA JOSE DE 
JESUS. Deixa filho (s): MARIA 
CLAUDETE, JOSÉ, RAUL, ANA, 
VALDIR, BENEDITO, VALDECIR, 
RONALDO, JOSIMAR (MAIO-
RES). Falecido (a) em: 25/07/2020, 
e sepultado (a) no CEMITÉRIO 
MARILUZ-PR aos 26/07/2020.

9.ROSELI MARIA FERREIRA 
com 48 anos , Era Divorciado(a) de 
VALDEMIR JOSÉ VALOTA sendo 
filho(a) de JOSE FERREIRA CAM-
POS e ANA MARIA DE JESUS. 
Deixa filho(s): GABRIEL 22, Fale-
cido em: 04/08/2020, e sepultado 
(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
05/08/2020. 

10.MARIA PRESTELLO PEREIRA 
DE SA com 73 anos , Era Viúvo(a) 
de JOSÉ PEREIRA DE SÁ sendo 
filho(a) de JOÃO PRESTELLO 
FILHO e LUZIA FERREIRA PRES-
TELLO. Deixa filho(s): VERA, 
MEIRE, LUCIA, EDVALDA (MAIO-
RES), Falecido em: 04/08/2020, e 
sepultado (a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 05/08/2020. 

11.WILSON JOSE AUGUSTO com 
50 anos , União estável com MARI-
NALVA RODRIGUES sendo filho(a) 
de MARTIMIANO AUGUSTO e 
GENI APARECIDA AUGUSTO. 
deixa filho(s): WILLIAN, GEOVA-
NA ( MAIORES ), Falecido em: 
05/08/2020, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 05/08/2020. 

12.JOSÉ COSTA com 71 anos , 
Casado (a) com ELZA FERREIRA 
COSTA sendo filho(a) de ANTONIO 
COSTA e ANTONIA DE BARROS 
COSTA. deixa filho(s): ANA MAR-
CIA, JOSÉ, ANA LUCIA (MAIO-
RES), Falecido em: 05/08/2020, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 05/08/2020. 

13.MALVINA DA SILVA com 87 
anos , Era Divorciado(a) de JOSÉ 
CORDEIRO sendo filho(a) de 
JOSE NORBERTO DA SILVA e 
MARIA DAS DORES DA SILVA. 
deixa filho(s): DAVI, LUIZ CAR-
LOS, LUCINEIA, PAULO SILAS, 
ELIZEU, ROZELEI, ROSANA, 
CLAUDINEIA, PAULO CEZAR 
(MAIORES), JOSE (FAL), REGINA 
(FAL), Falecido em: 05/08/2020, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 05/08/2020. 

14.GISELA HERMINIA DIETZE 
com 78 anos , Era Divorciado(a) 
de MARCO ANTONIO DA CUNHA 
sendo filho(a) de PAUL HEINZ 
DIETZE e IRENE BLOEDOW. dei-
xa filho(s): CLAUDIA 56, DANIELA 
53, Falecido em: 05/08/2020, e cre-
mado no CREMAT. MUNICIPAL DE 
CAMPINAS aos 06/08/2020. 

15.CLAUDIO NASSIM BASIL com 
75 anos , União estável com MA-
GALI DE SOUSA sendo filho(a) de 
NASSIM BASIL e SALMA NASSIF 
BASIL. deixa filho(s): LUCIANO, 
RENATO (MAIORES), CLAUDIO 
(FAL), Falecido em: 05/08/2020, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 06/08/2020. 

16.ANTONIO VENANCIO DA SIL-
VA com 84 anos , Era Divorciado(a) 
de JOANA GONÇALVES DA SILVA 
sendo filho(a) de JOSÉ PEREIRA 
DA SILVA e DOMICILIA DE OLI-
VEIRA. deixa filho(s): FRANCIS-
CA, MARIA GORETI, SILVANA, 
VAGNER, VALERIO, VIVIANE, 
CARLOS, FABIO (MAIORES), 
CAMILE 17, RAFAEL 16, MARIA 
SOCORRO (FAL), JOÃO (FAL), 
Falecido em: 06/08/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 06/08/2020. 

17.MARIA ISABEL SEABRA 
PIGATTO com 77 anos , Era Viú-
vo(a) de SIVANEI ANTONIO PI-
GATTO sendo filho(a) de ABILIO 
SEABRA e IRENE FERNANDES 
SEABRA. deixa filho(s): ADRIANA 
53, MARCELO 52, Falecido em: 
06/08/2020, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 07/08/2020. 

18.GERALDO INACIO DA COSTA 
com 75 anos , Casado (a) com IO-
LANDA OLIVEIRA DA COSTA sen-
do filho(a) de LIBERALINO INACIO 
DA COSTA e EFIGENIA MARIA DA 
COSTA.deixa filho(s): LIBERALI-
NO ,MARIA DO CARMO , SONIA  
, SANDRA, SILVIA (MAIORES), 
Falecido em: 06/08/2020, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 07/08/2020. 

19.JOÃO FREDERICO THA-
MERUS com 95 anos , Era Viúvo(a) 
de HERTA WULF THAMERUS 
sendo filho(a) de AUGUSTO THA-
MERUS e LUIZA THAMERUS. 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 06/08/2020, e sepultado(a) no 
FRIBURGO- CAMPINAS SP aos 
07/08/2020. 
20.JOSE OSVALDO DAVANÇO 
com 77 anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de LUIS DAVANÇO e 
OLIMPIA PEREIRA DAVANÇO. 
deixa filho(s): NÃO DEIXA FI-
LHOS., Falecido em: 06/08/2020, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 07/08/2020. 

21.JULIA RODRIGUES ROSA 
com 84 anos , Era Viúvo(a) de 
JOSE ROSA sendo filho(a) de 
JOAQUIM RODRIGUES DE 
CASTRO e EMILIA CANDIDA DE 
JESUS. deixa filho(s): MARIA GO-
RETTI, APARECIDA (MAIORES), 
Falecido em: 07/08/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 07/08/2020. 

22.ROQUE ALBERTO DOS SAN-
TOS com 56 anos , Casado (a) 
com SOLANGE DE SOUZA sendo 
filho(a) de JURANDYR DOS SAN-
TOS e APARECIDA DIVINO DOS 
SANTOS. deixa filho(s): CARINA, 
LILIAN (MAIORES), Falecido em: 
07/08/2020, e sepultado(a) no 
MUNICIPAL DE MAIRINQUE aos 
07/08/2020. 

23.TATIANA DE ALMEIDA VIEIRA 
RIBEIRO com 32 anos , Casado 
(a) com ALEX OLIVEIRA RIBEIRO 
sendo filho(a) de LUIZ CARLOS 
VIEIRA e ROSELI CRISTIANE DE 
ALMEIDA. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 07/08/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 07/08/2020. 

24.ANTONIO HUMBERTO PUCCI 
com 58 anos , União estável com 
LEANDRA DO ROCIO DE SOUZA 
sendo filho(a) de CARLOS PUCCI 
e VIRGINIA ESTEVAM PUCCI. 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 07/08/2020, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 08/08/2020. 

25.MARIA FERREIRA RODRI-
GUES com 71 anos , Era Viúvo(a) 
de VALDEVINO RODRIGUES sen-
do filho(a) de ABILIO FERREIRA 
DA SILVA e JOSEFA TAVARES DE 
CERQUEIRA. deixa filho(s): VAL-
DIR, SUELI, PEDRO, VALDILENE, 
ADRIANA, DEVANIL, CLAUDETE, 
PAULO, VALDEMIR (MAIORES), 
Falecido em: 07/08/2020, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 08/08/2020. 

26.REGINALDO DA SILVA VEGA 
com 48 anos , Era Divorciado(a) de 
ÉRICA FERREIRA VEGA sendo 
filho(a) de ALEXANDRE RIBEIRO 
VEGA e ELIETE SOARES DA 
SILVA VEGA.deixa filho(s): CARO-
LINA, MARIANE, PEDRO (MAIO-
RES), Falecido em: 07/08/2020, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 08/08/2020. 

27.ANTONIO DE LIMA DIAS com 
64 anos , Era Viúvo(a) de MARIA 
DA CONCEIÇAO DE LIMA DIAS 
sendo filho(a) de MARCELINO 
DE LIMA DIAS e MARIA ANSEL-
MO FERREIRA.deixa filho(s): 
WAGNER, ADRIANA (MAIO-
RES), RICARDO (FAL), Falecido 
em: 08/08/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
08/08/2020. 

28.JOAQUIM SALES DA SILVA 
FILHO com 28 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de JOAQUIM 
SALES DA SILVA e MARIA NEUZA 
FERREIRA DA SILVA. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 08/08/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 08/08/2020. 

29.MARIZA RODRIGUES MON-
SAO BEZERRA com 50 anos , Era 
Viúvo(a) de ANTONIO MARCOS 
BEZERRA sendo filho(a) de MES-
SIAS RODRIGUES MONSAO e 
MARIA RIBEIRO MONSAO.deixa 
filho(s): AMANDA 24, HELOA 11, 
Falecido em: 08/08/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 09/08/2020. 

30.MARGARIDA RODRIGUES 
PICÃO com 74 anos , União es-
tável com GIDAZIO ALVES DA 
SILVA sendo filho(a) de BENEDITO 
RODRIGUES DA SILVA e MARIA 
ROSA DE CASTRO.deixa filho(s): 
VALDINEIA , ROGERIO (MAIO-
RES), Falecido em: 08/08/2020, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 09/08/2020. 

31.OMAR BULL com 83 anos , 
Era Viúvo(a) de RUTH DO NAS-
CIMENTO BULL sendo filho(a) 
de CALVINO CHRISTIANO LUIZ 
BULL e ADELINA AGNEZ BULL.
deixa filho(s): JAIR 59, JANETE 
52, Falecido em: 08/08/2020, e 
sepultado(a) no CANDELARIA aos 
09/08/2020. 

32.MERCEDES BATISTA com 76 
anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de PEDRO BATISTA e OLIVIA DE 
LIMA BATISTA. NÃO DEIXA FI-
LHOS, Falecido em: 08/08/2020, 
Velado(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 09/08/2020. 

33.ANTONIO GONÇALVES DE 
LIMA com 102 anos , Era Viúvo(a) 
de TEREZINHA CORDEIRO DE 
LIMA sendo filho(a) de MANO-
EL JOÃO DO NASCIMENTO e 
IDALINA GONÇALVES DE LIMA. 
Deixa filho (s): JORGE, MARIA 
GONÇALVES, ROSA, ALMIRA, 
MARIA DE LURDES, MARIA APA-
RECIDA, MARIA JOSE, MARIA 
ISABEL, NIVALDO, MARIA HELE-
NA, MARIA CENI, MARIA ISAURA, 
ANTONIO (MAIORES), Falecido 
em: 08/08/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
09/08/2020. 

34.MARIA NEUZA DE SOUZA 
LIMA com 79 anos , Casado (a) 
com JOSÉ DE LIMA sendo filho(a) 
de JOSE JERONIMO DE SOU-
ZA e MARCELINA RAIMUNDA 
DA CONCEIÇÃO. deixa filho(s): 
JOSE CARLOS, LUCIMAR, MA-
RIA LOURDES, ROSÂNGELA, 
JOSEFA, EDUARDO (MAIORES), 
DIJALMA, GELARIO, GUIOMAR, 
MISLAINE (FALECIDOS), Fale-
cido em: 09/08/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
09/08/2020. 

35.TABAJARA LUDGERO DE 
SOUZA com 65 anos , União 
estável com ANGELA FERRAZ 
sendo filho(a) de DIOGO DE 

SOUZA e IRENE LEONOR DE 
SOUZA. deixa filho(s): TABATA 
( 39 ), KAREN ( 20 ), Falecido 
em: 09/08/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
10/08/2020. 

36.APARECIDO CORREA 
com 51 anos , Casado (a) com 
LUCIANA APARECIDA CONSI-
MATTI CORREA sendo filho(a) 
de IZALTINO CORREA e AURO-
RA DOS  SANTOS CORREA. 
deixa filho(s): VALDELANE 26, 
EDUARDA 11, Falecido em: 
09/08/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
10/08/2020. 

37.JOSE RICARDO DE SOUSA 
com 53 anos , Era Divorciado(a) 
de SANDRA RAMOS FERREI-
RA sendo filho(a) de GERALDO 
ANTONIO DE SOUSA e MA-
RIA MAURA DE SOUZA. deixa 
filho(s): PAMELA 20, NICOLY 
12, Falecido em: 10/08/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 11/08/2020. 

38.MELONIL MORAES com 91 
anos , Era Viúvo(a) de LEONOR 
DO CARMO MORAES sendo 
filho(a) de LISANDRO ANTONIO 
MORAES e CLAUDINA MARIA 
DE JESUS. deixa filho(s): JUS-
SARA, MARAJOARA, UBIRA-
JARA (MAIORES) IARA (FAL), 
Falecido em: 10/08/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 11/08/2020. 

39.HERMES FRANCISCO 
SARMENTO com 93 anos , Era 
Viúvo(a) de JOSEFA TIMOTEO 
DE BARROS SARMENTO sen-
do filho(a) de JOAQUIM FRAN-
CISCO SARMENTO e MARIA 
ROSA DOS SANTOS. deixa 
filho(s): MARIA APARECIDA, 
JOSE FRANCISCO, JOSE CI-
CERO, JONA, LOURDE, NEU-
SA, DORIVAL, VALDIR (MAIO-
RES), HELENA (FAL), Falecido 
em: 11/08/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
11/08/2020.

ANALISTA DE SIS-
TEMAS  -  Superior 
completo na área de 
TI. Inglês intermediário. 
Experiencia: Protheus 
e ter trabalhado com 
suportes aos módulos 
administrativos e de 
fábrica, banco SQL Ser-
ver e excel avançado. 
Residir em Indaiatuba 
e região.

AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS GERAIS – Expe-
riência em limpeza de 
piscinas, corte de grama 
e manutenção predial 
em geral. Residir em 
Indaiatuba. Disponibili-
dade de horários.

A S S I S T E N T E  D E 
D E P A R T A M E N T O 
PESSOAL – Experiên-
cia em toda rotina do 
departamento e apon-
tamento de cartão de 
ponto manual. Residir 

em Indaiatuba ou Salto. 
CNH categoria B.

GERENTE OPERA-
CIONAL – Experiência 
em liderança de equipe. 
Conhecimentos em In-
formática (Excel). CNH 
categoria B. Experiência 
em elétrica, hidráulica, 
limpeza de piscinas e 
jardinagem. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilida-
de de horário.

LÍDER DE PORTARIA – 
Ensino médio completo. 
Conhecimentos básicos 
em Informática. Experi-
ência em portaria, ronda 
e liderança de equipe. Dis-
ponibilidade para trabalhar 
em escalas e turnos. CNH 
categoria B. Para dirigir 
os carros da empresa em 
Indaiatuba e região.

MOTORISTA – CNH cate-
goria B ou C. Ensino mé-

dio completo. Para realizar 
entregas com veículos 
utilitários. Curso MOPP 
atualizado constando na 
CNH. Conhecimentos em 
São Paulo. 

OPERADOR DE CEN-
TRO DE USINAGEM – 
Experiência em operar 
centros de usinagem CNC 
(Comandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimentos 
em instrumentos de medi-
ção. Ensino fundamental. 
Curso de Leitura e Inter-
pretação de Desenho e 
Metrologia. Residir em 
Indaiatuba.

OPERADOR DE DOBRA-
DEIRA CNC – Experiência 
na função. Ensino médio 
completo. Leitura e Inter-
pretação de desenho e 
metrologia. Experiência 
em ajustagem das máqui-
nas. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

OPERADOR DE LASER 
– Experiência em ope-
rar máquina a Laser 2D. 
Ensino médio completo. 
Leitura e Interpretação de 
desenho e metrologia. Ex-
periência na função e em 
ajustagem das máquinas. 
Residir em Indaiatuba ou 
Salto.

PORTEIRO RONDA – 
Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade total de 
horários. 

PREPARADOR DE MÁ-
QUINA CNC – Expe-
riência em preparação 
de Máquinas de Centro 
de Usinagem CNC nos 
comandos FANUC e Sie-
mens. Conhecimentos 
em troca de ferramentas, 
ajustes de programas e 
fazer try-out de produtos e 
start de produção. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

VENDEDOR (A) EX-
TERNO - Experiência 
comprovada na área 
comercial com vendas 
externas. Ensino médio 
completo. Pacote Office. 
CNH B. Veículo próprio. 
Para realizar vendas de 
produtos no ramo alimen-
tício, manutenção dos 
clientes, prospecção de 
novos clientes e pós-ven-
das. Residir na Região 
de Campinas, Jundiaí, 
Atibaia, Sorocaba, Bauru 
e Ribeirão Preto.
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