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Linha interestadual para o Sul do Brasil 
começa a operar no terminal rodoviário 

AB COLINAS
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Indaiatuba pode ganhar novo viaduto próximo à Toyota
Indaiatuba  pode 

ganhar um novo via-
duto. O projeto para 
a construção de um 
novo viaduto  está 
sendo analisado  pela 
Secretaria do Trans-
porte do Estado, jun-
to com a Artesp e a 
AB Colinas, conces-
sionária que adminis-
tra a SP-75.

O encontro entre 
as autoridades, rea-
lizado em São Paulo, 
ocorreu na segunda 
(7), feriado da Inde-
pendência do Brasil.

Município anuncia expansão 
do projeto Aedes do Bem

Indaiatuba retoma atividades 
culturais presenciais 

SAÚDE

RETOMADA

ESPORTES

Primavera volta a campo após 
188 dias longe dos gramados

A Prefeitura, em parceria com a empresa Oxitec, anunciou a expansão da 
sua colaboração para controle do Aedes aegypti no município, durante a alta 
temporada de mosquitos de 2020-2021. 

Após longos 188 dias, quase sete meses, o torcedor primaverino vai poder 
enfim matar a saudade do seu time. O Fantasma da Ituana fará seu primeiro 
jogo pós-pademia na próxima sexta-feira (18).

O Troféu Frutos de Indaiá 
chega a sua 15ª edição e com 
muitas histórias de sucesso 
para contar. Afinal centenas de 
empresas e empresários subiram 
ao palco do evento de premia-
ção para receber o Troféu que 
simboliza o reconhecimento do 
público.

Factor Humano 
receberá o 15º 
Troféu Frutos 
de Indaiá
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Joice Teixeira e Flávio Martins recebendo o Troféu
Frutos de Indaiá 2019
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Editorial
A luta contra o coronavírus

Artigo

A pandemia do novo coronavírus, sem dúvida, chegou 
e virou a vida de todo mundo de pernas pro ar. Um vírus 
que no início era tratado como apenas uma gripe comum 
mostrou a todos que ele é mais forte que pensavamos. Ele 
é altamente contagioso e exige de todos nós a higienização 
reforçada de nossas mãos, bom senso, responsabilidade e 
educação.

Um vírus que foi capaz de fechar escolas, teatros, cine-
mas, shopping, comércio e levar muitos brasileiros ao isola-
mento social, não sendo “permitido” comemorar o aniversá-
rio com familiares, almoços em família, entre outras tantas 
coisas que perdemos ao longo desses 6 meses. E há aqueles 
que ainda se questionam: Mas, é pra tanto?

Em Indaiatuba o boletim desta quarta-feira (10) infor-
mou que foram acrescentadas 215 notificações e 80 casos 
positivos, além de 181 mortes. Nesta quarta-feira (9), o Es-
tado de São Paulo registrou 31.821 óbitos e 866.576 casos 
confirmados do novo coronavírus. 

O número pode estar em queda, como afirma a Secretaria 
de Saúde do Estado de São Paulo, porém isso não quer dizer 
que a pandemia acabou. Vamos nos cuidar, cuidar dos nos-
sos filhos, pais, avós e familiares. Vamos cuidar dos nossos 
amigos, vizinho e até daquele que nem conhecemos. Vamos 
seguir as orientações para que a possamos nos livrar desse 
vírus que levou muita gente querida e que adoeceu pessoas 
conhecidas. Não vamos subestimar uma doença que parou 
não só o Brasil, mas o mundo.
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No período do isolamento social, a tecnologia intensificou a aproximação dos indivíduos, separados fisicamente. Lives, 
reuniões, eventos, todos estes acontecimentos facilitados pelas tecnologias da informação evidenciaram neste período, 
o comportamento frente “as câmeras” diárias do mundo virtual. Da mesma forma, reforçou certos cuidados de compor-
tamento e uma atenção redobrada frente a tamanha exposição virtual.
Podemos considerar que a postura e comportamento devem ser balizados pelo tipo de evento virtual que participamos. 
Em um evento social on-line realizado entre amigos, a descontração, as brincadeiras e toda a informalidade são bem-
-vindas. Mas diferentemente, em um evento corporativo, uma reunião organizacional, lives ou gravações institucionais, 
a postura dos participantes deve refletir o profissionalismo, bem como os comportamentos advindos de suas competên-
cias técnicas e comportamentais. 
No ambiente virtual, as informações, ações e atitudes pessoais ou organizacionais tornam-se mais aparentes e tomam 
proporções globais em tempo real, neste sentido cabe lembrarmos que a proximidade e a facilidade das conexões pro-
porcionadas pelo ambiente virtual, podem ser um aliado para marketing pessoal ou um grande vilão e criar uma imagem 
negativa deste profissional.
Já que de alguma forma, cada indivíduo exerce uma determinada influência a um grupo social e tem a capacidade de 
projetar sua imagem ou a forma como pretende ser visto nos ambientes que percorre, alguns cuidados e atenção podem 
ajudar a reforçar a marca pessoal e profissional e até protege-lo de críticas quanto sua postura:
1.    Se “nós somos nossa marca”, nosso valor deve ser fundamentado no produto do conhecimento que apresentamos. 
Expertises profissionais, Know-how, habilidades técnicas, comportamentais e relacionais devem ser a primeira impres-
são e a constante percepção que as pessoas devem ter de nós. 
2.    As redes sociais podem ser fortes aliadas para reforçar nosso conhecimento, habilidades e atitudes, para tanto, o cui-
dado com a privacidade, com as exposições da vida pessoal, com publicações e comentários ou abertura de informações 
organizacionais, devem ser observadas atentamente e até evitadas. 
3.    O tempo é uma moeda preciosa, por isso ser pontual, seguir pautas de reuniões, evitar conversas desnecessárias e 
respeitar o tempo estabelecido para os eventos virtuais, demonstra respeito aos participantes.
4.    O marketing pessoal nas redes sociais não tem relação com egocentrismo, exibicionismo ou ainda, com uma pro-
moção pessoal.
A construção da identidade e da credibilidade de um profissional não está dissociada da postura pessoal, ambas andam 
juntas e conectadas. Por isso é importante lembrar que a maneira como nos portamos em “ambientes informais”, como 
tratamos superiores ou subordinados, não deve ser oportunizada pela relação de ganha-ganha ou por uma posição hie-
rárquica-social, mas regida pela métrica do respeito aos indivíduos a despeito de seus títulos e posições. Cabe ressaltar 
que no mundo virtual, tudo fica mais aparente, então cada vez mais as dualidades se sobressaem.

(*) Flávia Roberta Fernandes é professora-tutora do curso Assessoria Executiva Digital do Centro Univer-
sitário Internacional Uninter.

Exposição virtual e marketing pessoal
O amarelo é uma cor-pigmento primá-

rio e cor-luz secundária, resultado da so-
breposição das cores verde e vermelho. Na 
psicologia das cores, o amarelo é indicado 
para situações de calma, reflexão, decisão 
e pode ter efeito calmante. No marketing, 
o amarelo e utilizado para estimular o co-
nhecimento e prender a atenção, gera oti-
mismo, alegria, felicidade. A luz amarela do 
semáforo existe para evitar as freadas brus-
cas e diminuir as chances de colisão trasei-
ra. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, 
o sinal amarelo indica atenção, mostrando 
a iminência da parada obrigatória. Entre os 
astecas, o deus Sol do Meio-Dia é represen-
tado pelo amarelo dos raios dourados do 
sol. Em setembro, mês da campanha de va-
lorização a vida, o amarelo é a cor da luz, 
da vida, do sol, da conversa, de amar, de 

elos com o próximo. 
É setembro amar, elo.

SETEMBRO AMARELO

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

Instalado na área da Represa do Cupini, primeira captação de água do município e que abastece a cidade desde 1937, o Museu visa des-
pertar e incentivar o pensamento sustentável, além de contar a história da água em Indaiatuba em uma perspectiva global, em instalações 
modernas e interativas. O Museu da Água retomou suas atividades após cinco meses fechado devido a pandemia do novo coronavírus.

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade



TSE divulga limite de gastos para as eleições municipais 
O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) definiu o 
limite de gastos nas cam-
panhas  para os candida-
tos aos cargos de prefeito 
e vereador para as Elei-
ções Municipais 2020.

Em Indaiatuba, no 
primeiro turno, o teto 
para prefeito é de R$ 
650.272,02 e para verea-
dor até R$ 100.025,57.

Para um eventual se-
gundo turno, o limite de 
gasto de cada candidato 
a prefeito será de 40% do 
previsto no primeiro tur-
no.
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ELEIÇÕES 2020

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

O teto de gastos das 
campanhas deve equiva-
ler ao limite para ambos 
os cargos nas Eleições 
2016. 

Sendo assim, para 
chegar aos valores atuais 
em cada município, foi 
levada em consideração 
a correção indicada pelo 
índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA), entre junho 2016 
até junho de 2020.

Nesse período, o acu-
mulado chegou a 13,9%. 
O candidato que não 

cumprir com as deter-
minações, pagará multa 
equivalente a 100% da 
quantia que ultrapassar o 
valor fixado.

O limite de gastos pre-
vê a contratação de pessoa 
de forma direta e indireta; 
a confecção de material 
impresso de qualquer na-
tureza; propaga e publica-
da de qualquer meio de 
divulgação; aluguel de es-
paços para promoções de 
campanhas; transporte e/
ou deslocamento do can-
didato; entre outros. Par-

tidos político e candidatos 
serão obrigados a abrir 

uma conta bancária para 
registrar, especificamen-

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

Linha interestadual para o Sul do Brasil 
começa a operar no terminal rodoviário
Nova empresa de ônibus oferece nove novos destinos para os estados de Santa Catarina e Paraná

O terminal rodo-
viário de In-
daiatuba passa 

a oferecer à popula-
ção da cidade novos 
destinos para a região 
sul do país. A nova 
empresa de ônibus in-
terestadual, a Expresso 
Nordeste, já está em 
operação e as saídas 
acontecem as quartas e 
sextas-feiras e também 
aos domingos, sempre 
as 18h45.

Os nove novos des-
tinos oferecidos pela 
empresa são: Castro, 
Ponta Grossa, Curitiba 
e Guarapuava, no Es-
tado do Paraná, e Join-
ville, Itajaí, Balneário 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

A Rodoviária de Indaiatuba passa a trabalhar com cinco empresas de ônibus interestaduais

Camboriú, Itapema e 
Florianópolis, no Esta-
do de Santa Catarina. 

A nova empresa re-
força os destinos pa-
ranaenses oferecidos 

pela Viação Garcia, 
que voltou a passar por 
Indaiatuba no final de 
2017. 

O terminal rodovi-
ário também possui a 

linha Campinas-Ma-
ringá que também faz 
parada nas rodoviárias 
de Londrina, Apuca-
rana e Jandaia do Sul, 
Mandaguari e Marialva 

antes do destino final, 
que é Maringá. O em-
barque de passageiros 
acontece todos os dias 
às 21h.

Além disso, a po-

pulação também pode 
contar com embarque 
diário com destino à 
Presidente Prudente 
e Assis. E o terminal 
também oferece desti-
nos para Jequié, Jere-
moabo, Feira de San-
tana, Poções, Paulo 
Afonso e Garanhuns, 
com embarques aos 
domingos. 

E há também saídas 
de Indaiatuba direto 
para Curitiba, às segun-
das, quartas e sextas-
-feiras, e aos sábados.

Com a nova empre-
sa, Nordeste, a Rodo-
viária de Indaiatuba 
passa a trabalhar com 
cinco empresas de ôni-
bus interestaduais. As 
outras quatro são a Via-
ção Garcia, Transpen, 
Gontijo e Andorinha.

te, toda movimentação 
financeira da campanha.

Eleições Municipais estão programadas para ocorrer no próximo dia 15 de novembro
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Município anuncia expansão do projeto Aedes do Bem
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Indaiatuba pode ganhar novo viaduto
Estrutura passaria pela SP-75, interligando o Distrito Industrial ao Jardim Morada do Sol

Indaiatuba poder 
ganhar um novo 
viaduto. A infor-
mação foi confir-
mada pelo prefeito 

Nilson Gaspar (MDB), 
durante uma live na sua 
página oficial no Face-
book, promovida na noite 
de terça-feira (8).

Segundo o prefeito, a 
construção do novo via-
duto foi um dos assun-
tos “discutidos” durante 
reunião com o secretário 
de Estado de Desenvolvi-
mento Regional, Marcos 
Vinholi.

O encontro entre as 
autoridades, realizado em 
São Paulo, ocorreu na 

POR JEAN MARTINS
redacao@maisexpressao.com.br

O projeto para a construção de um novo viaduto está sendo analisado pela Secretaria do Transporte do Estado

Projeto suprimiu até 95% da população de Aedes aegypti nos bairros tratados

segunda (7), feriado da 
Independência do Brasil. 

“Nós estamos solici-
tando junto ao Governo do 
Estado a construção desse 
viaduto próximo a Toyota. 
Atualmente tem trânsito 
para descer para o Distri-
to, no período da manhã, 
e trânsito mais intenso 
ainda no final da tarde. 
Principalmente quando 
as pessoas saem do tra-
balho, praticamente todas 
no mesmo horário, o que 
gera congestionamento 
na Avenida Francisco de 
Paula Leite”, salienta.

Segundo Gaspar, o 
projeto para a constru-
ção de um novo viaduto 
está sendo analisado pela 
Secretaria do Transporte 
do Estado, junto com a 

Artesp e a AB Colinas, 
concessionária que admi-
nistra a SP-75.

Via assessoria de im-

prensa, a AB Colinas in-
formou que existe sim 
um estudo em andamento 
sobre a possibilidade de 

instalação de um viaduto 
na região do km 48 da 
SP-75 sendo tratado pela 
Prefeitura de Indaiatuba.

Entretanto, a conces-
sionária esclarece que esta 
obra não faz parte de seu 
contrato de concessão.

A Prefeitura de Indaia-
tuba, em parceria com a 
empresa Oxitec, anunciou 
a expansão da sua colabo-
ração para controle do Ae-
des aegypti no município, 
durante a alta temporada de 
mosquitos de 2020-2021. 

O novo projeto ampliará 
a área de implantação da 
tecnologia do Aedes do 
BemTM, e contará com 
dispositivos de liberação 
do tipo “Basta Adicionar 
Água”. 

Com esta iniciativa, a 

Oxitec irá demonstrar o 
desempenho desta ferra-
menta de controle de mos-
quitos em áreas urbanas 
maiores, tendo como base 
o sucesso do programa pi-
loto realizado na cidade em 
2019-2020, quando, após 

apenas 13 semanas de pro-
jeto, a tecnologia suprimiu 
até 95% da população de 
Aedes aegypti nos bairros 
tratados de Indaiatuba.

Nesta nova fase do pro-
jeto em maior escala os dis-
positivos de liberação virão 
equipados com o novo sis-
tema proprietário da Oxitec 
para liberação dos machos 
do Aedes do BemTM: ovos 
serão acondicionados em 
caixas plásticas recicláveis, 
às quais será adicionada 
uma pequena quantidade de 
água. Neste microambiente 
os mosquitos machos da 
Oxitec emergem e se dis-
persam para acasalar com 
Aedes aegypti fêmeas do 
tipo selvagem, produzindo 
como descendentes ape-
nas machos do Aedes do 
BemTM, que são seguros, 
não picam, e irão continuar 

o trabalho de controle da 
população dos mosquitos 
transmissores da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela.

Esta é a primeira tecno-
logia de controle do Aedes 
aegypti baseada em insetos 
que pode ser fabricada de 
maneira simples em insta-
lações centralizadas e, em 
seguida, despachada, ar-
mazenada e implantada sob 
demanda, sem a necessida-
de de equipe especializada 
ou equipamento especial.

Uma pesquisa indepen-
dente realizada em 2019 
mostrou que o apoio da 
comunidade ao projeto na 
cidade foi extremamente 
alto, com 94% dos 1.200 
residentes entrevistados 
apoiando a tecnologia do 
Aedes do Bem™ e seu uso 
nos bairros de Indaiatuba.

Natalia Ferreira, Diretora 
Geral da Oxitec Brasil, disse: 
“Nossos resultados até o mo-
mento têm sido excelentes, e 
temos contado com um alto 
nível de apoio da comunida-
de. A implantação do Aedes 
do Bem provou ser eficaz no 
controle do Aedes aegypti 
em ambientes urbanos, e es-
peramos continuar ajudando 
a população a manter esse 
problema sob controle”.

Grey Frandsen, CEO da 
Oxitec, comentou sobre o 
projeto: “Desenvolvemos 
uma excelente parceria e 
demonstramos juntos no 
ano passado que essa tec-
nologia sustentável pode 
ser implantada se maneira 
simples e gerar resultados 
significativos rapidamente. 
Faremos isso novamente 
este ano, desta vez em uma 
escala maior”.
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Indaiatuba retoma atividades culturais 
presenciais a partir desta semana
A retomada está autorizada desde terça (8), e segue obedecendo aos protocolos sanitários

A Prefeitura de In-
daiatuba informa 
que, desde o dia 8 

de setembro, as atividades 
de cultura, lazer e entrete-
nimento estão autorizadas 
na cidade, cumprindo-se os 
devidos protocolos sanitá-
rios. A nova medida consta 
na Portaria nº 847, publica-
da na edição da Imprensa 
Oficial do Município do 
dia 3 de setembro.

De acordo com os crité-
rios do Plano São Paulo, a 
flexibilização para eventos, 

convenções e atividades 
culturais é permitida após 
a região permanecer por 
28 dias consecutivos na 
fase 3, considerada ama-
rela. O Protocolo Geral 
de Vigilância Sanitária 
para esses setores estabe-
lece capacidade limitada 
a 40%, horário reduzido 
(8 horas ininterruptas ou 
não), obrigação de controle 
de acesso, hora marcada 
e assentos demarcados, 
assentos e filas respeitando 
o distanciamento mínimo 
e proibição de atividades 
com público em pé.

A Portaria nº 847 acres-

centa ao Protocolo Geral 
de Vigilância Sanitária 
do município, constante 
no Anexo 1 da Portaria nº 
734, as regras específicas 
e detalhadas dos setores 
de eventos, convenções e 
atividades culturais.

Fundação Pró-Memó-
ria

A Fundação Pró-Me-
mória de Indaiatuba está 
fazendo a reestruturação 
no espaço da Biblioteca 
Pública Rui Barbosa, situ-
ada na Casa da Memória, 
para atender a população 
seguindo todos os proto-

colos de segurança. A pre-
visão é que o atendimento 
presencial ao público seja 
retomado no dia 21 de 
setembro.

O complexo do Casa-
rão Cultural Pau Preto, que 
inclui o Museu Municipal 
e o Bosque, está passando 
por manutenção preventi-
va, portanto, somente será 
reaberto ao público no 
início de 2021, em data a 
ser definida.

Parque do Mirim 
O Museu da Água e o Par-
que do Mirim reabriram ao 
público de forma restrita na 
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DA REDAÇÃO
rmc@maisexpressao.com.br

última segunda-feira (31). 
O número de pessoas é 
limitado a 40 % da capaci-
dade das áreas para que não 
haja aglomeração.

Os visitantes têm aces-
so à área externa do Museu 
da Água de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h, 
podendo permanecer no 
local até às 17h. O prédio 
ficará aberto apenas para 
utilização dos sanitários, já 
as salas de exposição serão 
mantidas fechadas. O uso 
de bebedouros públicos 
está proibido.

A abertura do Parque 
do Mirim contempla a pista 

de caminhada, o quiosque, 
os pedalinhos e a locação 
de bicicletas. O funciona-
mento acontece de segun-
da-feira a sábado das 7h às 
18h, podendo permanecer 
no local até às 19h. Aos do-
mingos e feriados o horário 
de funcionamento será 
das 7h às 16h, podendo 
permanecer no local até 
às 17h. O Quiosque estará 
funcionando das 8h às 16h 
de segunda a domingo. Na 
portaria do parque está sen-
do realizado o controle de 
acesso com limite reduzido 
para entrada de pessoas e 
medição de temperatura.
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Homem é preso pela Guarda Civil por 
descumprimento de medida protetiva
Homem ameaçava de morte a ex-esposa através de mensagens eletrônicas
DA REDAÇÃO
r m c @ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r

A Guarda Civil de 
Indaiatuba pren-
deu na tarde de 

sexta-feira (05), um ho-
mem após descumprir 
uma medida protetiva. 

Segundo informa-
ções, a equipe foi aciona-
da pela vítima através do 
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Homem foi preso em flagrante após vítima acionar a equipe do GAP

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

CONTRABANDO
1 milhão de maços de cigarros 
são apreendidos em Viracopos

Na manhã de 4 de 
setembro, o Grupo de 
Repressão da Alfânde-
ga da Receita Federal 
em Viracopos realizou 
operação em conjunto 
com a Polícia Rodo-
viária Estadual de São 
Paulo. A operação par-
tiu de informações de 
inteligência da Receita 
Federal nos estados do 
Paraná e Santa Cata-
rina.

Na ocasião, foram 
identificados dois ca-
minhões que se deslo-
cavam pela Rodovia 
Castelo Branco (SP280) 
e que transportariam 
carga volumosa de ci-
garros contrabandea-
dos. No total, foram 
apreendidos cerca de 
um milhão de maços de 
cigarros procedentes do 
Paraguai e avaliados em 
cerca de R$ 5 milhões.

Foram também reti-
dos os dois caminhões 

que transportavam as 
cargas contrabandea-
das.

Os motoristas dos 
veículos foram condu-
zidos à Delegacia da 
Polícia Federal em So-
rocaba/SP e presos por 
crime de contrabando.

Serão instaurados 
processos administra-
tivos para aplicação 
da pena de perdimento 
dos caminhões e dos 
cigarros.

A atuação da Recei-
ta Federal na repressão 
ao contrabando e ao 
descaminho visa pri-
mordialmente à prote-
ção da sociedade, tanto 
no aspecto relacionado 
à manutenção dos em-
pregos gerados pela in-
dústria nacional quanto 
à proteção da saúde e da 
vida das pessoas, além 
de coibir o enriqueci-
mento pelas organiza-
ções criminosas.

telefone 153 que relatou 
a presença do ex-marido 
em frente ao seu con-
domínio, descumprindo 
uma ordem judicial.

No local, a equipe do 
GAP conversou com a 
vítima que informou que 
vem sofrendo ameaçadas 
de morte através de men-
sagens eletrônicas. Diante 
dos fatos a equipe realizou 

a detenção do indivíduo e 
encaminhou todos para a 
Delegacia de Polícia. 

O caso foi apresenta-
do para a autoridade de 
plantão, que determinou 
a prisão em flagrante 
do ex-marido por des-
cumprimento de ordem 
judicial. Ele permaneceu 
preso e a disposição da 
justiça.

DIVULGAÇÃO/ RECEITA FEDERA

Os motoristas foram conduzidos à delegacia da PF em Sorocaba e presos por contrabando

EMBRIAGUEZ
Motorista embriagado é detido após 
se envolver em acidente de trânsito 

Um motorista embria-
gado foi detido pela Guarda 
Civil após se envolver em 
um acidente de trânsito e 
fugir do local. A ocorrência 
aconteceu no domingo (06) 
na na Rua José da Silva 
Maciel, no Jardim Morada 
do Sol.

Segundo o solicitante, 
o motorista de um veículo 
Ômega, visivelmente em-
briagado, bateu em um carro 
estacionado na via e fugiu 
do local. Rapidamente as 
viaturas foram informadas 
do fato e lograram êxito em 
abordar o veículo no Jardim 
Tancredo Neves. 

O condutor, com claros 
sinais de embriaguez foi 
levado até a Delegacia de 
Polícia, onde a autoridade 
de plantão determinou que 
ele fosse encaminhado até o 
IML na cidade de Campinas 
para realizar o exame de 

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Motorista embriagado pagou fiança e irá responder ao 
processo em liberdade

embriaguez. Com o resul-
tado do exame positivo em 
mãos, o Delegado de Plan-
tão determinou a prisão em 
flagrante do motorista, que 
pagou fiança de R$1.000,00 
e irá responder ao processo 
em liberdade.



A8

 SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA

Primavera volta a campo no dia 18 
após 188 dias longe dos gramados
Fantasma enfrenta o Velo Clube no próximo dia 18, em Indaiatuba, sem a presença do torcedor  

Após longos 
1 8 8  d i a s , 
q u a s e  s e t e 

meses ,  o  torcedor 
primaverino vai po-
der  enfim matar  a 
saudade do seu time. 
O Fantasma da Itua-
na fará seu primeiro 
jogo pós-pademia na 
próxima sexta-feira 
(18), às 15h, diante 
do Velo Clube, pela 
12ª rodada do Paulis-
ta A3. 

O duelo será no 
Gigante da Vila, en-
tretanto o torcedor 
terá que matar a sau-
dade do time de casa 
mesmo. Assim como 
todos os campeonatos 
disputados no Brasil, 
a Série A3 do Paulis-
ta também não pode 
contar com torcida 
nas arquibancadas.

Sendo  ass im,  o 
confronto será trans-
mitido no Youtube 
pelo canal FPF TV 
e na plataforma de 
streaming Mycujoo. 

O Fantasma retor-
na aos gramados com 
um grande desafio 
pela frente: evitar o 
rebaixamento para a 
Segunda Divisão do 

Paulista. 
Atualmente o time 

está na 14ª colocação, 
com 12 pontos, um 
ponto a mais que o 
Maríl ia,  o primei-
ro time na zona de 
rebaixamento, que 
ainda tem o Paulista 
como lanterna, com 
sete pontos. 

O líder é o Noroes-
te de Bauru, com 25 
pontos. 

Para evitar a queda 
à última divisão do 
futebol paulista, além 
do confronto diante 
do Velo Clube, o Tri-

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

color de Indaiatuba 
tem outros três de-
safios: Comercial de 
Ribeirão Preto (fora), 
além de Noroeste e 
Nacional ambos fora 
de casa. 

A última partida 
do time pelo Paulista 
foi no dia 13 de mar-
ço, quando empatou 
em 1 a 1 com a Linen-
se em Lins.

Para voltar com 
tudo aos gramados, 
o Fantasma retomou 
aos treinos no dia 17 
de agosto e, desde 
então, realiza prepa-

ração diária e já fez 
dois amistosos, am-
bos em Indaiatuba.

No primeiro con-
fronto,  o  Tricolor 
venceu o Capivarino 
pelo placar mínimo 
de 1 x 0. 

No segundo duelo, 
o Fantasma voltou a 
vencer, dessa vez por 
3 x 2 sobre o Paulista 
de Jundiaí.   

Além de Prima-
vera x Velo Clube, a 
rodada que marca o 
retorno da Série A3 
do Paulista conta com 
sete jogos. Confira:

Primavera retomou os treinos e já conquistou duas vitórias em amistosos

ANA PAULA 
EUGENIO PAVARINA 

11/09

JOSE HENRIQUE 
ANGELINI - 10/09

AGUINALDO ALVES 
DE LIMA - 19/09

ELIENE ALMEIDA DA 
SILVA OLIVEIRA

30/09

LIBERA LUCIA PIRES 
DE CAMARGO - 11/09

RENATO 
VALERIANO DOS 
SANTOS - 24/09

DANIEL FELIPE 
FERREIRA BRAZ  

19/09

JOSE ALDO NUNES 
DA SILVA - 28/09

JOSE ROBERTO DE 
CALDAS LINS - 26/09

RENATO HIPOLITO 
DA SILVA - 04/09

MARIA VERONICA 
WOLF - 24/09

ANIVERSARIANTES
 DO MÊS - SETEMBRO

Sexta-feira (18)
Primavera x Velo Clube – 15h – Ítalo Mário 
Limongi/Indaiatuba 

São Bernardo – Desportivo Brasil – 15h – 
Primeiro de Maio/São Bernardo  

Rio Preto x Capivariano – 15h – Anísio 
Haddad/Rio Preto 

Barretos x Linense – 17h – Fortaleza/
Barretos 

Sábado (19)
Nacional x Batatais – 15h – Comendador 
Souza/São Paulo  

Paulista x Olímpia – 15h – Jaime Cintra/
Jundiaí   

Marília x Grêmio Osasco – 17h – Bento de 
Abreu/Marília

Noroeste x Comercial – 17h – Alfredo 
Castilho/Bauru



 DIVULGAÇÃO/GRUPO UNIEDUK

UniEduK promove concurso para bolsas de 
estudos para o curso de inglês CNA Go
Podem participar alunos, docentes e colaboradores da UniFAJ, UniMAX e FAAGROH

A parceria entre 
o Grupo UniE-
duK e o CNA 

GO promove, até o dia 
25 de setembro, o projeto 
“UniEduK vai te dar um 
GO!”, que irá premiar 
20 pessoas com bolsas 
de estudos integral para 
o curso de língua inglesa 
do CNA GO. Podem 
participar alunos, profes-
sores e colaboradores da 
UniFAJ, UniMAX, FA-
AGROH e EAD UniFAJ.

Para isso, os candi-
datos devem enviar um 
texto ou material gráfico 
de até uma página (salvo 
em PDF), vídeo ou áudio 
de até um minuto (salvo 
em MP4), respondendo 
à pergunta: “Qual a im-
portância do inglês para o 
impulsionamento da sua 
carreira profissional? ”.

A ficha de inscrição 
e o envio do material 
devem ser feitos, até o dia 

25 de setembro, pelo site 
http://seufuturonapratica.
com.br/cna-go. Nesta 
mesma página, você terá 
acesso ao regulamento na 
íntegra. 

O arquivo inscrito 
será analisado pela Co-
missão Avaliadora, de 
acordo com os critérios 
de criatividade, engaja-
mento e inovação. Já o 
resultado será divulgado 
no dia 30 de setembro no 
campus I da UniFAJ com 
transmissão ao Vivo pelo 
canal do Youtube Direto 
do Campus. 

Sobre o curso de
inglês CNA GO
De acordo com a 

empresa, o CNA GO é 
um sistema de ensino e 
aprendizado de inglês 
que conta com uma pla-
taforma digital para os 
alunos realizarem ativi-
dades, interagirem entre 
si, e praticar conversação 
com o apoio de professo-

res online.
O Plano Silver, a que 

concorrem os candidatos 
do concurso promovido 
pelo Grupo UniEduK, 
oferece: Acesso ilimitado 
(24 horas por dia e 7 dias 
por semana) ao mapa e 
suas atividades na pla-
taforma do iniciante ao 
intermediário;

Atenção personalizada 
de um professor online 
para tirar dúvidas durante 
as atividades; Superclas-
ses: aulões temáticos nas 
primeiras linhas para os 
iniciantes e; Certificado de 
competências no idioma.

Entre as vantagens 
do curso, o CNA destaca 
ainda a possibilidade de 
estudar inglês onde e 
quando quiser e a prática 
de com atividades que 
contribuem para fixar o 
conteúdo; além de pos-
sibilitar a melhor e mais 
rápida evolução do aluno. 
Texto: Tatiane Dias – 
(MTB 67029)

A parceria promove, até o dia 25 de setembro, o projeto “UniEduK vai te dar um GO!”

POR UNIEDUK

Chamada para
 rede social
“Qual a importância 

do inglês para o impul-
sionamento da sua car-
reira profissional? ”

Envie seu texto, ma-
terial gráfico, vídeo ou 
áudio, respondendo a 
essa pergunta e concorra 

A editora da Univer-
sidade Federal de São 
Carlos (EdUFSCar) abriu 
nesta segunda-feira (07), 
a 1ª Feira Virtual de Li-
vros, com descontos que 
começam em 20%. 

O evento que vai até 
este domingo (13) ocorre 
de forma virtual devido 
à pandemia do novo co-

a uma bolsa de estudo 
integral pelo CNA GO 
oferecida pelo Grupo 
UniEduk e conquiste: 
Acesso ilimitado ao mapa 
e suas atividades na pla-
taforma do iniciante ao 
intermediário; Atenção 
personalizada de um pro-
fessor online para tirar 

dúvidas durante as ati-
vidades; Superclasses: 
aulões temáticos nas pri-
meiras linhas para os ini-
ciantes e; Certificado de 
competências no idioma.

Para mais informa-
ções acesse www. http://
seufuturonapratica.com.
br/cna-go

A9

FEIRA VIRTUAL
Universidade Federal realiza 
1ª Feira Virtual de Livros

ronavírus, e participam 
da feira virtual de livros 
21 editoras: EdUFSCar, 
Vozes, Unesp, Blucher, 
Companhia das Letras, 
Zahar, L&PM, Martin 
Claret, Paco Editorial, 
Girassol, Ciranda Cul-
tural, Aletria, Cortez, 
Editora 34, Expressão 
Popular, Summus, Re-

cord, Rocco, Universo 
dos Livros, Boitempo e 
Senac.

A feira está disponível 
no site da EdUFSC. As 
pessoas interessadas de-
verão clicar no banner da 
feira e, em seguida, visi-
tar as editoras participan-
tes. As compras acima de 
R$ 50 terão frete gratuito.
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Armazém Natural traz o conceito da 
alimentação saudável aliado à qualidade

O Armazém Natural 
surgiu há três anos, 
com a proposta de 

um novo conceito de ali-
mentação saudável, trazen-
do itens de qualidade aos 
clientes, além de informa-
ções a respeito dos produtos 
naturais e de como usa-los 
corretamente, no sentido de 
trazer bem estar e qualidade 
de vida.

“Costumo dizer que a 
loja surgiu quando decidi 
abandonar uma carreira 
na área de TI (Tecnologia 
da Informação) de quase 
20 anos. Tive contato com 
produtos naturais em uma 
loja de um amigo meu em 
outra cidade, e me apai-
xonei por esse mercado; 
mas, principalmente, me 
encantei com o público 

ARQUIVO PESSOAL

que vinha frequentar a loja 
deste meu amigo. Então em 
agosto de 2017 iniciamos 
nossas atividades”, conta o 
proprietário do Armazém 
Natural, Fabiano Ferreira.

Em relação à princi-
pal meta da empresa, o 
comerciante reforça que a 
intenção não é apenas for-
necer bons produtos, mas, 
essencialmente, transmitir a 
ideia de que a alimentação 
natural é uma grande aliada 
da saúde. “Hoje usamos 
muito nossas redes sociais, 
em especial o Instagram, 
pra divulgar nossos produ-
tos e informar as pessoas 
dos seus benefícios, e de 
como podem ser utilizados, 
além do nosso trabalho 
junto aos clientes, no dia a 
dia da loja”, complementa 
Fabiano.

Sobre a escolha de ali-

mentos naturais feita por 
pessoas saudáveis (que 
não apresentam nenhu-
ma patologia restritiva), 
o empresário orienta que 
“alguns alimentos podem 
ser consumidos sem que 
seja necessária a consulta 
a um médico especialista, 
contudo, é necessário mo-
deração”, destaca.

“Procuramos sempre 
salientar a nossos clientes 
dessa dinâmica, contudo 
sempre é bom passar por 
um especialista antes de 
iniciar qualquer dieta ou 
tratamento especifico”, 
acrescenta Fabiano.

Alimentos
A loja trabalha com 

diversos tipos de alimentos, 
entre eles, chás e fitoterápi-
cos, castanhas e frutas se-
cas, cereais, grãos e semen-

Aliado à saúde, a loja oferece informações aos clientes sobre o uso dos produtos
ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

tes, bebidas e sucos, além de 
açúcar, adoçantes, mel, óleo 
de coco, dietéticos e mui-
tos outros. “Trabalhamos 
também com uma linha 
de encapsulados que inclui 
suplementos vitamínicos e 
produtos mais específicos. 
Já a linha de suplementação 
especifica para treinamen-
tos, ainda estamos iniciando 
com algumas coisas”, reve-
la Fabiano.

O Armazém Natural 
prioriza o relacionamento 
com o cliente, que ultra-
passa a simples relação 
comercial. “Gosto de pen-
sar que toda relação deva 
ser mais que comercial, de 
ambos os lados. Afinal, es-
tamos lidando com pessoas 
e gosto de tratar com muito 
carinho todos os que vêm 
à loja, independentemente 
de qualquer coisa. Talvez 

este seja nosso diferencial”, 
argumenta o empresário.

Endereço
O Armazém Natural 

está localizado à Rua Tre-
ze de Maio, 1266, Cida-
de Nova I. A loja conta 
também com o serviço de 
delivery, através do What-

sapp: (19) 99976-6822. 
Para saber mais sobre os 
produtos e ficar por dentro 
das novidades, acesse as 
redes sociais: 
Instagram -  armazemna-
turalindaiatuba 
Facebook - https://www.
facebook.com/Armazem-
NaturalIndaiatuba 

Armazem Natural está localizado na Rua Treze de 
Maio, 1266, Cidade Nova I



Labor Segurança & Facilities: especialista 
na sua segurança e de seu patrimônio
A terceirização dos serviços de segurança é bem mais simples e muito mais eficaz do que se imagina

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Nos dias de hoje 
muitos empre-
sários acreditam 

que o gasto com segurança 
é um custo a mais para o 
negócio, mas na verdade, 
trata-se de um investimen-
to. Para garantir a eficácia 
é necessário contar com 
serviços prestados por 
empresa especializada, 
com know-how, licencia-
mentos e autorizações dos 
órgãos competentes, e isso 
você encontra na Labor 
Segurança & Facilities.    

Neste momento de 
retomada da economia, 
muitas empresas estão 
investindo em materiais 
e equipamentos para o 
retorno dos processos e, 
com isso, o risco de ter o 
negócio invadido e de ter 
matéria prima e equipa-
mentos furtados ou rou-
bados, é sempre grande. 
Além disso, a sensação 
de ter sua própria “casa” 

invadida é uma das piores 
que existe.

Contratar uma em-
presa especializada em 
segurança terceirizada 
como a Labor é sinônimo 
de tranquilidade, lucrati-
vidade e diminuição de 
riscos. Isso porque se tem 
a total segurança de que 
o negócio está sendo mo-
nitorado e “cuidado” 24 
horas por dia.

Entregar a segurança 
a empresas especializadas 
garante foco total no core 
business principal da cor-
poração, pois é possível 
direcionar a energia e o 
conhecimento do pessoal 
de forma mais planejada, 
sem distrações desneces-
sárias com segmentos que 
podem ser geridos por 
especialistas.

Importante ressaltar 
também que quem tercei-
riza a segurança precisa 
estar de acordo com as 
exigências legais, ou seja, 
é necessário apresentar as 
licenças junto aos órgãos 
competentes e alvarás de 
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funcionamento, estar em 
dia com os recolhimentos 
legais, além de cumprir 
com as normas de segu-
rança e saúde do trabalho, 
previstas em lei.

Em um país onde a vio-
lência cresce em números 
galopantes, ter uma equipe 
de segurança é indispen-
sável. Para isso, levar em 

FOTOS  LABOR SEGURANÇA & FACILITIES

consideração apenas os 
custos no momento de se 
fechar um contrato pode, 
de uma hora para outra, 
trazer mais dor de cabeça 
do que solução.

Pensar na segurança 
do seu patrimônio e de 
sua equipe é, acima de 
tudo, pensar na saúde de 
seu negócio e na tranqui-

lidade de que tudo o que 
foi construído ao longo de 
anos, sem correr o risco de 
se perder tudo em poucos 
minutos.    

Conhecer a fundo em-
presas de segurança pode 
ser o início de um novo 
ciclo nos negócios, sejam 
eles de pequeno, médio e 
grande porte. Fale agora 

mesmo com a Labor Segu-
rança & Facilities e conhe-
ça o que existe de melhor 
em soluções eficientes e 
de qualidade no mercado 
de segurança patrimonial.

Labor Segurança & 
Facilities - (11) 4602.9325 
| 4021.2722 – www.la-
borsegurancaeservicos.
com.br 
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Logan do proprietário Moisés após banho na Clínica Bicho 
Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19) 
3875-2715

Dra Andrea com a linda Princesa em consulta na 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!

Dois irmãos que tiveram seus filhos praticamente juntos. Éder 
com o lindo Inácio e Toco com o fofinho Antônio. Família Spósito 
com felicidade em dose dupla. Parabéns!

Bicos & Focinhos

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

Num sopro se passaram 13 anos que você completou no 
último dia 6. Está tão grande e lindo, meu netinho Vicenzo. 
Te amo demais e agradeço por você ser tão carinhoso 
e meigo comigo. Que Deus o abençoe e ilumine seus 
caminhos, que consiga realizar seus sonhos e que seja 
muito feliz. Beijos no coração! 

Adelaide Decorações

Hélio e Rubens proprietários da Casa da Esfiha, receberão 
mais um Troféu Frutos de Indaiá como melhor Restaurante 
de Comida Árabe. Parabéns!!!

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, na Vila Romana. 
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



Proprietários da Ploter e Cia, Edson e Priscila Hackman

O Troféu Frutos 
de Indaiá chega 
a sua 15ª edição 

e com muitas histórias 
de sucesso para contar. 
Afinal nesses 15 anos, 
centenas de empresas 
e empresários subiram 
ao palco do evento de 
premiação para receber 
o Troféu Frutos de Indaiá 
que simboliza o reco-
nhecimento do público 
ao serviço prestado pela 
empresa escolhida como 

Troféu Frutos de Indaiá é sinônimo 
de reconhecimento e credibilidade
Prêmio ganhou a confiança dos empresários devido a sua credibilidade na pesquisa

DIVULGAÇÃO

a melhor em seu ramo de 
atuação.

Tradicional na cidade, 
o Troféu Frutos de Indaiá 
ganhou a confiança dos 
empresários locais de-
vido a sua credibilidade 
na pesquisa de satisfa-
ção realizada com os 
moradores da cidade. A 
pesquisa para conhecer 
os premiados de 2020 
ocorreu nos meses de 
outubro e novembro de 
2019 e foram ouvidas três 
mil pessoas. Logo após 
que a apuração é feita, as 
empresas e empresários 

que se destacaram são 
contatadas pela equipe do 
Troféu Frutos de Indaiá 
para participar da Cam-
panha Publicitária que 
acontece durante todo o 
ano em todas as mídias do 
Grupo Mais Expressão.

Campanha 
Publicitária
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.

Aos eleitos pela pes-
quisa, foi oferecida a cota 
publicitária que desde 
março as empresas e em-
presários que receberão o 
Troféu Frutos de Indaiá, 
e que foram escolhidos 
através de voto popular, 
tem sua marca veicula-
da em todas as mídias 
do grupo como jornal 
impresso, revista, redes 
sociais e programas da 
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D E N I S E  K A T A H I R A
redacao@maisexpressao.com.br

Gustavo de Paula e Tatiane de Paula da Asset Inglês

WebTv.
“Dar um retorno fi-

nanceiro, credibilidade e 
visibilidade às empresas 
premiadas é o nosso prin-
cipal objetivo, por isso 
iniciamos a campanha pu-
blicitária no início do ano 
e segue até dezembro”, 
disse o diretor do Grupo 
Mais Expressão, Alan 
Di Santi. “As empresas e 
profissionais que partici-
pam do Troféu Frutos de 
Indaiá têm um grande sen-
timento de orgulho, pois 
foram escolhidas por seus 
clientes e pela população, 

como as melhores em seu 
segmento”, ressalta.

As cotas para a par-
ticipação na entrega do 
Troféu Frutos de Indaiá 
2020 estão sendo ofere-
cidas para as empresas e 
empresários eleitos. “Já 
entramos em contato com 
grande parte dos eleitos 
pela população. A cam-
panha publicitária inclui 
além da veiculação do 
nome da empresa nas mí-
dias do grupo, uma noite 
de premiação com direito 
a jantar a francesa e um 
show especial”, informa.
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 914

AP03748 - CONDOMINIO IMAGINE - AU85m² - MOBILIADO - 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala dois ambientes, cozinha planejada, lavanderia, varanda gourmet, área 
de lazer completa ,mais aquecedor a gás, chuveiros, ventiladores, lustres, rack, TV, 
geladeira, fogão, sofá, mesa e camas. garagem para 02 autos cobertos. R$: 3.100,00 
INCLUSO Cond. E IPTU.

AP04837 - JARDIM PAU PRETO - AU.96m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC so-
cial, lavabo, sala 02 ambientes, cozinha planejada, 02 vagas cobertas. Apartamento 
com armários planejados no dormitório, corredor, cozinha, banheiros e lavanderia. 
Localização em um dos melhores bairros da cidade em condomínio completo. R$ 
3.000.00 + COND. + IPTU.

CA08726 - JARDIM AMERICA - INDAIATUBA - AT 120m² AC 90m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, salas, garagem para 02 autos, lavanderia, R$ 380.000,00.

CA08804 - AT.150 m² AC.166 m²- VILLAGGIO DI ITAICI- 03 Dormitórios, sendo 01 suíte 
com closet, 02 com ar condicionado, todos com varanda, Wc social, sala conceito aberto, 
lavabo, cozinha, lavanderia, quintal com churrasqueira, ducha e spa, 02 vagas de gara-
gem. R$ 640.000,00.

CH01770 - AT.1.670 m²-AC.367 m²-TERRAS DE ITAICI - 04 Suítes sendo 01 master 
com banheira e varanda, Sala grande para 3 ambientes amplos e mezanino para 
office. Foi projetada por arquitetos, paisagistas e engenheiro elétrico e hidráulico, 
com toda tubulação interna, preparada para ar condicionado. O diferencial da chá-
cara é sua localização, estando no ponto mais alto do condomínio, margeado ao 
lado direito por uma floresta de preservação, possuí uma vista única, sem igual, 6 
vagas de garagem, sendo 2 cobertas, espaço de lazer com área gourmet com chur-
rasqueira, forno de pizza, piscina, espaço para academia e abastecimento elétrico 
por placas solares. Venda R$ 1.700.000,00.

CA04781 - VILA VITÓRIA - AT. 176 m² AC. 156 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala, 
copa, cozinha, WC social, lavanderia, garagem para 2 autos cobertos, portão ele-
trônico. R$ 2.100,00 + IPTU

• ESTAMOS SELECIONANDO CORRETORES •
INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO PELO E-MAIL: mailto:z10imoveis@z10imoveis.com.br

AP02831 - SOHO - AU. 85,91 m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com armários, roupeiro, WC social, 
sala ampla, varanda, cozinha planejada com cook-
top, lavanderia, garagem para 02 autos descobertas. 
Apartamento novo, sol da tarde, voltagem 110. R$ 
2.300,00 + COND.+ IPTU

CA06505- CENTRO-AT 187m² AC162m²- CENTRO - 
03 Dormitórios, wc social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem para 02 autos. R$ 1.600,00 INCLUSO IPTU.

VENDA

TE04364 - CONDOMÍNIO FECHADO JARDIM PANO-
RAMA - AT 414 m² - Excelente terreno pronto para 
construir. Condomínio com portaria 24 horas, mata 
de preservação, quadra de futebol. Ótima oportuni-
dade de negócio R$ 450.000,00.

TE04312 - HELVETIA COUNTRY - AT.1.100 m²-Terre-
no plano, excelente localização. R$ 775.000,00.

AP04839 – AU. 88 m² - RESIDENCIAL VICTORIA - 
JARDIM POMPEIA- 03 Dormitórios, sendo 01 suíte, 
wc social, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, 02 
vagas de garagem. R$ 350.000,00 ACEITA PROPOS-
TA.

AP04845 - CENTRO DE INDAIATUBA - AU. 101,00 m² 
- 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala e ambientes com 
varanda, WC social, Cozinha planejada, Lavanderia, 
2 vagas cobertas. R$ 440.000,00.

AP02254 - EDIFÍCIO KELEN - AU 84m² - 03 dor-
mitórios (01 suíte), WC social, sala 02 ambientes 
com sacada, cozinha, lavanderia, garagem para 
02 autos, área de lazer com salão de festas e es-
paço fitness. R$ 500.000,00

CH01309 - CHÁCARA VALE DO SOL - AT 1.000 m² 
AC 300 m² - 03 dormitórios (01 suíte), WC social, 
sala 02 ambientes, cozinha, churrasqueira, pisci-
na, edícula com WC, playground e árvores flutífe-
ras. R$ 650.000,00.

CA05119 - JARDIM VILA PARADISO - AT 496m², 
AC 430m² - 04 suítes, sendo 02 com closet e 
uma com hidro duplo pretjec, escritório, sala 
de estar com jogo de sofá, home  e sala de TV 
com sofá, sala de jantar acoplada a cozinha 
americana equipada (forno, cooktop, geladeira, 
microondas e coifa) com mesa de jantar, escri-
tório, espaço gourmet com 02 jogos de sofá e 
equipado com (eletrodomésticos, churrasquei-
ra a gás e móveis planejado),quarto de empre-
gada, despensa, lavanderia, piscina e spa com 
aquecimento solar e elétrico, gás encanado 2 
glp, garagem 8 vagas (sendo 04 cobertas) com 
amplos armários, condomínio 24H, lazer com-
pleto (2 quadras de futebol, 2 quadras de tênis, 
piscinas adulto e infantil, sauna, academia com 
professores, churrasqueiras, salão de festas, 
natureza previlegiada). R$ 3.200.000,00.

LOCAÇÃO

SL00682- VILA AURORA, AU.100 m² -Localização exce-
lente, 04 Salas, 02 Wcs, copa, sala de espera. R$ 3.600,00

CH0883 - TERRAS DE ITAICI - AT 1.000 m², AC 160 
m² - 02 dormitórios, sendo 01 suíte, sala para 02 
ambientes, copa, cozinha, lavanderia coberta. Po-
mar com várias árvores frutíferas. R$ 2.500,00 + 
Condomínio + IPTU.

AP04823 - AU.63 m²- VILLAGE AZALÉIA- 03 Dormi-
tórios, sala, Wc social, cozinha, lavanderia 01 vaga 
de garagem. R$ 1.000,00 + cond.+ IPTU.

AP04060 - AU-107,55 m²- Central Park- semi mobi-
liado-03 Dormitórios planejados, sendo uma suíte , 
escritório planejado,  wc social, lavabo com espelho 
e  papel de parede, cozinha planejada, lavanderia 
com armários ,dispensa com prateleiras, portaria 
24 hs com câmeras de segurança, playground, salão 
de festas, espaço gourmet, brinquedoteca, sauna, 
academia, quadras poliesportiva,  piscina adulto e 
infantil. Depósito pra cada condômino e 02 vagas 
de garagem. R$ 2.400,00 + cond.+ iptu

AP04744-VILA HOMERO -LINDO APARTAMENTO 
MOBILIADO-- AU 82m² - 02 suítes, lavabo, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, varanda gourmet 
integrado ao living, garagem 02 autos. Condomínio 
com infra-estrutura de lazer. SEMI - MOBILIADO R$ 
3.000,00 + COND.+IPTU



B2 Imóveis

GARAGEM PARA 04 AUTOS.  
ACEITA PERMUTA POR 

APARTAMENTO NA 
BAiXADA SANTISTA

( PREFERÊNCIA PRAIA GRAN-
DE, SANTOS OU GUARUJÁ ).

R$ 800,000,00

CHÁCARAS 

BAIRRO ALDROVANDIA – 
CH00336

CHACARA - TERRENO 
18.150M² AREA RURAL , CON-

TEM 05 CASAS.
CASA 01: CASA PRINCIPAL:  03 

DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE COM CLOSET, SALA,

DE ESTAR, SALA DE JANTAR, 
COZINHA, 02 WC, LAVANDERIA.
CASA 02: CASA DO CASEIRO: 03 
DORMITÓRIOS, SALA  GRANDE, 

COZINHA, WC, LAVANDERIA, 
VARANDA, 01 QUARTO EXTER-

NO COM BANHEIRO.
CASA 03: 01 DORMITÓRIO, 

COPA PEQUENA , WC, ESCRITÓ-
RIO EXTERNO.

CASA 04: 01 SUITE, HALL DE 
ENTRADA , COZINHA, 03 VA-
GAS DE GARAGEM COBERTA. 
CASA 05: 03 DORMITÓRIOS, 
COZINHA, WC, LAVANDERIA, 

VARANDA, 03 DEPOSITOS, 
CHURRASQUEIRA, PISCINA, 

POMAR, LAGO, PASTO ,  ÁGUA 
VEM DA NASCENTE.

UMA EXTENSA AREA VERDE.
R$ 2.541.000,00

TERRENOS 

VIDEIRAS. FRENTE P/ AV. 
20 MIL m² R$ 130,00 O m²

VIDEIRA. 20 MIL m² 
R$ 80,00 m²

SUITE, WC, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO,

CHURRASQUEIRA, GARAGEM 
PARA 02 CARROS COBERTA.

R$ 415.000,00 

JARDIM DOS IMPÉRIO – VILA 
ITÚ - CA03213 LINDA CASA, ÓTI-
MO ACABAMENTO. 03 DORMO-
TÓRIOS, SENDO 01 SUITE,SALA, 

WC, COZINHA, 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. TER-

REO ), SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA, AREA GOURMET. 

GARAGEM PARA 02 AUTOS. R$ 
500.000,00

JARDIM MOACIR ARRUDA – 
CA03215

03 DORMITÓRIOS  ( 01 SUÍTE 
) TODOS COM ARMÁRIOS E 

AR CONDICIONADO, SALA, 02 
AMBIENTES, LAVABO, AMPLA 
COZINHA PLANEJADA, CHUR-

RASQUEIRA, GARAGEM PARA 04 
VEÍCULOS. R$ 560.000,00

JARDIM REGINA – CA033057
IMÓVEL DIFERENCIADO PELO 

SEUS PLANEJADOS NOS 03 DOR-
MITÓRIOS, BANHEIROS, COZI-
NHA, AREA DE SERVIÇO, SALA, 
AREA GOURMET, GERADOR DE 

ENERGIA A GÁS, SISTEMA
DE SEGURANÇA, PORTÃO ELE-

TRÔNICO E 07 APARELHOS DE AR 
CONDICIONADOS,  IMÓVEL SEMI 

MOBILIADO.
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 CASCATA.

SUITE, SALA, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA, 

02 VAGAS DE GARAGEM.
R$ 340.000,00

VENDA CASAS 

JARDIM CALIFORNIA – CA03131
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, 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

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

AREA DE SERVIÇO
COBERTA, CHURRASQUEIRA, 
GARGEM COBERTA PARA 02 

AUTOS ( PORTÃO ELETRONICO ). 
R$ 350.000,00

VILA LOPES – CA03209
IMÓVEL NOVO, 03 DORMITÓ-
RIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 

COZINHAS, WC, CHURRASQUEI-
RA, GARAGEM 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, CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM PARA 02 

CARROS COBERTA.
R$ 395.000,00

VILA GEORGINA – CA03211
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

KITNET CENTRO ED VERONA  
MOBILIADA 01 DORM, COZI-
NHA, A.S., BANHEIRO, E UMA 

VAGA COBERTTA 1300,00 ( 
INCLUSO COND E IPTU) 

LOCAÇÕES SALAS, 
CASAS COMERCIAIS E SALÕES  

 
SALA. ED. AMBASSADOR CEN-
TRO 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 CENTRO 
SL00358 04 SALAS, COZINHA, E 
BANHEIRO R$ 1800,00 +  IPTU

 
TERRENO P/ ESTACIONAMENTO, 
LAVA RAPIDO CENTRO TE00022 

700m², e COPA E BANHEIRO 
R$ 4000,00  

 
APARTAMENTO VENDAS 

   
JARDIM TROPICAL –  PORTAL 

DAS FLORES AP00962
LINDO APARTAMENTO, ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO, CONDOMÍNIO 
FECHADO. 03 DORMITÓRIOS, 
SENDO O PRINCIPAL COM AR-

MÁRIOS PLANEJADOS E OUTRO 
COM ARMÁRIO E MESA DE 

ESCRITÓRIO, COZINHA PLANE-
JADA COM FOGÃO EMBUTIDO, 
PORTA DE VIDRO SEPARANDO 
COZINHA DA LAVANDERIA, WC 

COM BOX E GABINETE, 01 VAGA 
DE GARAGEM. APARTAMENTO 

DE FRENTE. R$ 285.000,00

CENTRO – AP00792
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, ENTRE AV.  

KENNEDY E ITORORÓ.
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

LOCAÇÕES CASAS

JD MORADA DO SOL CA03222 
CASA DE FUNDO ( LUZ INDE-
PENDENTE)  DORM, BANHEI-
RO, COZINHA A,S. VAGA P/ 

MOTO R$ 500,00 
SANTA CRUZ CA03223 

01 DORM, COZINHA E BA-
NHEIRO 

GARAGEM  
R$ 700,00 INCLUSO IPTU

COSTA E SILVA, RUA BRASIL 
/ CRISTO  CA0224 01 DORM, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL 

E GARAGEM PARA ATÉ 03 
AUTOS 

R$ 780,00 INCLUSO IPTU
VILA AVAÍ CA03218 

02 DORM, SALA, BANHEIRO, 
COZINHA, A.S  

E GARAGEM P/01 AUTO R$ 
950,00 ISENTO DE IPTU 

JD MORADA DO SOL  
01 DORM, SALA, COZINHA, 

BANHEIRO E GARAGEM P/ 02 
AUTOS 

FUNDOS, 01 DORM, COZINHA 
E BANHEIRO 
R$ 1000,00

 
VILA FURLAN CA03219 

PADRE BENTO PACHECCO 
02 DORM, 02 SALAS, COZINHA, 

A.S, 02 BANHEIROS,  
QUINTAL E GARAGEM CO-

BERTA 
R$ 1380,00 ( ISENTO DE IPTU) 

 
JD. VALENÇA CA03217 

LINDA CASA, 03 DORM (1SUÍ-
TE), SALA 02 AMBI,  

COZINHA, A.S, GARAGEM 
COBERTA P/ 02 AUTOS POR-

TÃO ELET. 
R$ 1500,00 + IPTU

PARQUE SÃO LOURENÇO 
CA03223 LINDO SOBRADO 

03 DORM (01SUÍTE), ESCRITÓ-
RIO, SALA, ÁREA DE LUZ, SALA 
DE JANTAR, COZINHA, DESPEN-
SA, ÁREA DE SERVIÇO, AMPLO 
QUINTAL, GARAGEM COBERTA 
PARA 02 AUTOS E MAIS 2 DES-
COBERTA. R$ 1600,00 + IPTU

 
JD. OLINDA CA03028 

03 DORM ( 01 SUÍTE), COZINHA 
PLAN, 03 BANHEIROS,  

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

LOCAÇÕES APARTAMENTO 

KITNET CENTRO AP00921 
01 DORM, COZINHA E BANHEI-

RO 
VAGA P/ MOTO 

R$ 680,00 INCLUSO ÁGUA E 
IPTU 

KITNET CENTRO  
01 DORM, COZINHA E BANHEI-

RO 
VAGA P/ MOTO 

R$ 700,00 MAIS 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, COZI-

NHA, A,S, BANHEIRO  E 01 VAGA 
R$ 900,00 + COND. + IPTU

APARTAMENTO CENTRO 
AP00966 ROCCAPORENA 01 
DORM, SALA, COZINHA, BA-

NHEIRO 01 VAGA APARTAMEN-
TO COM MÓVEIS PLAN 1100,00 

+ COND + IPTU 



B3Imóveis

         

VENDA

CASAS

CA00332JD HUBERT-3 dorms +dep+2 vagas. ....................................................... R$ 360.000,00
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
CA00313-SÃO LORENÇO-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ...................................... R$ 420.000,00
CA00312-PAU PRETO- 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas ........................................ R$ 395.000,00
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 
CA00310-VILA GEORGINA-3 dorms + dep+ 2 vagas ............................................. R$ 415.000,00
CA00309-JARDIM RENATA-02 dorms +dep+ 2vagas. ........................................... R$ 477.000,00
CA00270-VILA LOPES-03 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ........................................ R$ 395.000,00
CA00329-VILA SUÍÇA- 04 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. .................................. R$ 950.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00319 CONDOMÍNIO MARIA JOSE- 3 suites c/ closet+dep+4vagas ..............R$979.000,00
CA00302-MONTREAL-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ........................................ R$ 549.000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ................................. R$ 740.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ................................ R$ 1.050.000,00
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
CA00306-HELVÉTIA PARK- 3 suítes+dep+4 vagas (aceita permuta). .................R$ 1.800.000,00
CA00281-TERRA MAGNA-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas. ................................... R$ 960.000,00
CA00317-JARDINS DE ROMA-3 suítes c/ closet + dep + 2 vagas .......................... R$ 790.000,00

APARTAMENTO

AP00105-EDIFÍCIO THAIS-03 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ............................ R$ 565.000,00
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
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$ 290.000,00
AP00092-EDIFÍCIO VICTÓRIA-3 dorms c/ suíte+dep 1 vaga . ............................... R$ 350.000,00
AP00099-SOLAR DOS GIRASSÓIS-2 dorms + dep 1 vaga. .................................... R$ 170.000,00
AP00104- PLAZA BELA VISTA-03 dorms + dep + 2 vagas. .................................... R$ 350.000,00
AP00103-DUETO DI MARIAH-03 dorms +dep + 2vagas ....................................... R$ 385.000,00

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 
CH00050-POLARES- 04 suítes +dep + 4 vagas e lazer ........................................ R$ 2.580.000,00
CH00023-SHANADÚ-03 suítes+ dep+ 4 vagas e lazer. ....................................... R$ 1.700.000,00
CH00051-COLINAS DE INDAITUBA-2 doms +dep +2 vagas. ................................. R$ 750.000,00

TERRENOS

TE00217-RECANTO DAS FLORES 5.000M ............................................................ .R$ 750.000,00
TE00218-JD. COLONIAL 153M ................................................................................ R$ 180.00,00
TE00207-VILLA RUBENS 250M ............................................................................. R$ 220.000,00
TE00177-VILA AVAI- 360M. .................................................................................. R$ 324.000,00
TE00220-EUROPARK-1000M. ............................................................................... R$ 424.000,00
TE00190-ESPLANADA 1- 300M ........................................................................... .R$ 270.000,00
TE00223-NOVA VENEZA- 150M. .......................................................................... R$ 150.000,00
TE00222-VENEZA-150M. ...................................................................................... R$ 160.000,00
TE00226-VILLAGIO DO CONDE -SALTO 205,70M. ................................................ R$ 105.000,00
TE00228-JD. SANTA MARTA- SALTO 180M. .......................................................... R$ 100.000,00
TE00233-JD. SEVILHA- Comercial 1060M.............................. R$  3.500,00 ( o metro quadrado)

ST00017-VIDEIRA-20.000MTS .........................................................................  R$ 1.700.000,00

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

LOCAÇÃO

CASA

CA00263-VILLA FURLAN-2 dorms + dep + 1 vaga. .......................................R$ 1.200,00 incluso
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
CA00299-JD DOS SABIÁS-02 dorms+dep+2vaga .............................................. R$1.300,00+iptu
CA00315-JARDIM REGINA- 3 dorms+dep+2vagas ................................................... R$ 2.650,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep 04 vagas. .............................. R$ 10.000,00+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

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros e 
garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD.GRANDE SP - ITANHAEM - R$ 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 lavan-
deria.
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, cozi-
nha 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$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, lavanderia, 
churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apartamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 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, churrasqueira, 
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 pla-
nejada, 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.                                                                                                      
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 condicionado, 
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, garagem 
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
TE02 – JD. PIEMONTE – R$200 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.
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 entrada 
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 pe-
queno, sala de musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitorios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado com 
alambrado, 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
 
PARQUE RES. INDAIÁ- R$950,00 - 3 dormitórios, sala,cozinha, banheiro e 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, 
lavanderia com armários embutido, banheiro e 1 vaga de garagem.
JD. TROPICAL – R$1000,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, sa-
cada 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

PARQUE DAS NAÇÕES - R$4.300,00 -  SALÃO COM 2 BANHEIROS. MEZANINO COM ESCRI-
TÓRIO, BANHEIRO, COPA. PÉ DIREITO 6 METROS.
VILA FURLAN - R$1.600,00 - área 60 m², 2 banheiros. 
JD. SÃO FRANCISCO - R$2.300,00 - área 30 m², 2 banheiros sociais, cozinha ampla e sala com 
18 m². 
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$2.000,00 – 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$1.600,00 – 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

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
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
AP00106-VILLAGIO DI AMORE- 2 dorms + dep+ 1 vaga. ........................R$ 1750,00+cond+iptu
AP00116-SÃO LORENÇO-02 dorms+dep+1vaga. .................................. R$ 1.300,00+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 E CHÁCARAS

CH00051-COLINAS DE INDAIATUBA- Quarto, banheiro e piscina (festas). .............. R$ 2.500,00 
PT00008-JARDIM MOACIR ARRUDA-600m 16 salas, recepção e 04 vagas. .................................
....................................................................................................................... R$25.000,00 +iptu
PT00009-ITAICI- 2 pavimento, cozinha, 4 wcs . ............................................... R$ 6.000,00+iptu

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 

OPORTUNIDADE
ELIAS FAUSTO

Á VISTA
TERRENO DE 175MTS POR 

R$ 45.000,00  
TERRENO DE 1000MTS 

POR R$ 126.750,00



B4 Serviços / Utilidades

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6. ref site 7475 - Casa  Jardim Rossignatti - Locação - Comercial - 
3 dormt/ 1 suíte sala/ coz/ 3 WC / lavand /2 gar R$ 3.500,00+ IPTU

3. ref site 341012 - Casa Jardim Hubert  - 3 dormt/ 1 suíte sala/ 
coz/ WC / lavand /2 gar R$ 1.800,00 + IPTU

7. ref site 002012 - Casa Campo Bonito - 3 dormt/ sala/ coz/ 
WC / lavand /gar R$ 210.000,00 

8. ref site 431012 - Casa Jardim União - 3 dormt/ 1 suíte / sala/ 
coz/ WC / lavand /gar R$ 375.000,00

4. ref site 193802 - Apartamento  Fonte de Trevi - 3 dormt/ 1 
suíte sala/ coz/ WC / lavand /1 gar R$ 1.200,00 + IPTU + COND.

5. ref site 043391 - Apartamento Barbara - 1 dormt / coz/ WC / 
lavand / R$ 1.200,00 + IPTU + COND.

2. ref site 371012 - Casa Jardins Colibris - 3 dormt/ sala/ coz/ 
WC / lavand /gar R$ 1.350,00 + IPTU

10 ref site 290012 - Terreno Condomínio Jardim Mantova - 
216,26m² R$ 197.715,30 

11 ref site 761012 - Terreno  Jardim Regina - 264,17m² R$ 
250.000,00

12 ref 128291 - Apartamento Barcelona - 2 dormt/ 1 suíte 
sala/ coz/ WC / lavand /1 gar R$ 319.000,00

9 ref site 990602 - Casa Condomínio Viena - 3 dormt/ 1 suíte 
/ sala/ coz/ WC / lavand /gar R$ 750.000,00 

1. ref site  32891 - Casa Jardim Umuarama -  2 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavand /gar R$ 1.100,00 + IPTU



B5Serviços / 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)



B6 Serviços / Utilidades



B7Imóveis



Pizzaria

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Alianças

Engenharia e Reformas

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

PousadaMecânica Projetos e Contruções

B8 Serviços/Utilidades

Construção



B9Serviços/Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Totem Publicitário

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária
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Classificados

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$220.000,00 Aceita 
Financiamento. Cor-
ra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
Casa para locação 
Jardim Pedroso - 
Próximo ao Haoc e 
Faculdade Maxplank 
. 02 dorm., sala cozi-
nha, área de serviço 
garagem 1 carro  R$ 
1.200,00   + ITPU F.: 
(19) 98346-2299
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
Casa Condomínio 
Amistalden - So-
brado c/ 3 suítes, 
escritório. Espaço 
gourmet c/ churras-
que i ra  e  p isc ina. 
Ar condicionado e 
aquecimento solar. 
04 vagas para auto. 
F.: (19) 99783-3154  
CRECI 20825OF
Casa Condomínio 
Bréscia  - 3 dormi-
tórios c/ suíte, sala 

2 ambientes e pé di-
reito duplo, Cozinha 
americana planeja-
da, espaço gourmet 
c/ churrasqueira Fino 
acabamento. F.: (19) 
99783-3154 CRECI 
208250F
Vendo ou Locação 
casa Jardim dos Sa-
biás - 02 dormitórios, 
sala grande, 1 wc so-
cial, cozinha e lavan-
deria. 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
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

 
Centro Casa Co-
mercial - 650 metros 
Ideal para clinica ou 
consultório médico. 
F.: (19) 99783-3154 
CRECI 208250F

 
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 am-
pliada, lavabo, cozi-
nha com despensa, 
área de serviço e am-
pla varanda gourmet. 
Salas e suítes com 
infraestrutura para ar 
condicionado. Três 
vagas da garagem. 
Tratar com o pro-
prietário - Valor R$ 
550.000,00 - celular 
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, kit bancada na 
cozinha e área de 
serviço, Salão de 
Festa Infantil e brin-
quedoteca, Salão de 
Festa adulto, Pisci-
na e Fitness. Duas 
vagas de garagem 
cobertas. Aceita-se 
terreno em condo-
mínio fechado. Tratar 
com o proprietário 
-  celular 19-98906-
2080
Apartamento Jar-
dim América - para 
Venda e Locação. 
2 dorm.,  Cozinha 

área de serviço. Ga-
ragem  Venda R$ 
200.000,00. Locação 
R$ 800,00 + Cond + 
Iptu.   “Aceita per-
muta por terreno” F.: 
(19) 98346-2299
Condomínio  Na-
ções Jd.  Al ice - 
Ótimo apartamen-
to no 1º andar com 
02  do rm i tó r ios  e 
vaga de garagem, 
acabamento exce-
lente,  com sanca 
na sala, wc. Ape-
nas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
ent rada +  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 
f inanciamento. ou 
terreno 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 apenas 
R$140.000,00 F. : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!

 
Sítio em Piedade-
-SP - 26.000m², casa 
c/ 03 dormitór ios, 
02 wcs , toda ava-
randada, gramada,  
pomar, área de cul-
tura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abaste-
cido com água por 
gravidade,  diver-
sas árvores f rut í -
feras, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor 
valor. Estuda entra-
da + parcelamento. 
F.: (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Sítio em Piedade-
-SP - 36.000m², 02 
casas ,  ba r racão , 
lago com peixes, 
telefone fixo, torre 
de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor 
valor. Estuda entra-
da + parcelamento. 
F.: (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Venda Sít ios em 
Monte Mor - 1,5KM 
do centro de Monte 
Mor, Via asfaltada, 
ótima casa e mais 
duas edículas, Pisci-
na, lago e área verde 
preservada. F.:(19) 
99783-3154 CRECI 
208250F
Venda Sítio Cardeal 
- 26.290 metros R$ 
790.000,00 F.:(19) 
99166-8272
Vende-se uma chá-
cara no Vale do Sol 
- com 6 cômodos. 
Área to ta l :  1 .000 
m² Área construída: 
170m² c/ 2 quartos 
sendo 1 suíte. 01 
escritório, 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

 
Vendo Terreno no 
Jd. Carlos Aldro-
vandi - 270 metros, 
documentação: OK, 
Valor R$ 150.000,00. 
Aceito financiamento 
F.: (19) 98730-9484
Vende-se terreno 
Jardim Valença - 
130m² quadra F. Lote 
11. Rua Cora Tomaso 
Lopes. Direto com 
proprietário F.: (19) 
99723-8427
Venda Terreno Elias 
Fausto - 175 metros  
R$ 45.000,00 Á VIS-
TA F.:(19) 99384-
7400

 
Sala comercial para 
locação do lado Av. 
Presidente Vargas e 
supermercado Pau-
listão R$ 700,00 + 
IPTU F.: (19) 98346-
2299
Locação Morada do 
Sol - Com 155 Mts 
01 wc, cozinha e re-
cepção. Fachada de 
vidro R$ 4.000,00 + 
IPTU F.: (19) 99702-
2680
Locação Salão no 
Centro - COM 120M 
ESQUINA COM WC 
SOCIAL. R$ 6.000,00 
+  I P T U  F . :  ( 1 9 ) 
99702-2680

 
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 gave-
tas 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-
c ic lo Nova. Valor 
R$1.000,00 aceito 
cartão de crédito como 
pagamento em até 
10X. Falar com Vina 
F.: (19) 98697-0555
Vendo carrinho e ras-
padinhas de gelo nova. 
Valor R$1.200,000 
aceito cartão de cré-
dito 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 Teclado semi 
novo, com mais de 60 
ritmos brasileiros F.: 
(19) 98120-3357
Vendo Sofa cama. 
Falar c/ Adaujiza F.: 
(19) 98338-7384

 
Procuro pessoas 
que queiram fazer 
parte da minha equi-
pe, realizando um tra-
balho 100% digital. 
Contato (19) 99193-
2917 WhatsApp
Procuro casal de ca-
seiros para morar 
em residência (sítio) 
- de preferência sem 
filhos Falar c/ Vander-
lei F.:(19) 99953-5196 
WhatsApp
Reparo de fontes em 
geral e aulas particu-
lares de eletrônica 
em geral (prática & 
teoria) – Profº Riccó • 
Reparo de fontes em 
geral de: portões, cer-
cas, pc’s, notebooks, 
nobreaks, tv’s, apa-
relhos 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 co-
modidade, compre em 
sua residência ou na 
sua empresa. Contato: 
Zélia WhatsApp ou 
celular:19-98831-0292
Ofereço-me para au-
las de violão. A melhor 
da cidade aprenda fá-
cil F.: (19) 99557-3360
Ofereço-me com con-
sertos de máquinas 
de costura instriais e 
domésticos F.: (19) 
99212-1731

Ofereço-me como 
pedreiro encanador, 
reformas em gerais e 
pequenos reparos na 
construção civil.Tra-
tar com João. F.: (19) 
98329-8580 WhatsA-
pp
Ofereço-me para 
prestar serviços de 
pedreiro, encanador, 
jardineiro 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 faxineira 
atendo a domicilio F.: 
(19) 99448-0082 Val
Ofereço-me como 
Manicure e Pedicure 
pé e mão R$25,00 
sobrancelha R$10,00. 
Atendo tambem a do-
micilio 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 au-
xiliar de enfermagem, 
cuidadora de idosos, 
babá, cuidadora de 
crianças (noite/dia), 
experiência em pada-
ria F.: (19) 3894-1610 
/ (19) 99146-5524
Ofereço-me como tra-
balho administrativo 
parte da manhã. 20 
anos de experiência 
em Industrias nacio-
nais e internacionais 
F.: (19) 99170-2945 
Ofereço-me para tra-
balhar como domés-
tica disponivel 3 dias 
por semana ou todos 
os dias meio período. 
Tenho experiência  F.: 
(19) 99738-2266
Ofereço-me como 
passadeira F.: (19) 
99925-5636
Ofereço-me serviços 
de faxinas domésti-
cas, residencias e co-
merciais 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.ELENA DOS SANTOS 
CISCATI com 79 anos , Era 
Viúvo(a) de SEBASTIÃO 
CISCATI sendo filho(a) de MI-
GUEL PEREIRA DOS SAN-
TOS e LETICIA TENORIO 
DOS SANTOS. Deixa filho(s): 
JOSÉ APARECIDO, PEDRO, 
IZABEL, LETICIA ( MAIORES 
), Falecido em: 01/09/2020, e 
sepultado(a) no CEM. SÃO 
JOÃO BATISTA- ALTO ALE-
GRE-SP aos 02/09/2020. 

2.JOSÉ RUBENS MILE-
SI com 63 anos , Casado 
(a) com MARIA SOFIA DE 
SOUZA MILESI sendo fi-
lho(a) de FERNANDO MILE-
SI e DJANIRA BUENO MI-
LESI. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 02/09/2020, e 
sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 02/09/2020. 

3.MARIA GRACINDA BEL-
TRÃO DA PAIXÃO com 76 
anos , Era Viúvo(a) de RU-
BENS INACIO DA PAIXÃO 
sendo filho(a) de  e INA DOS 
SANTOS BELTRÃO. Deixa 
filho(s): RUBENS, REGINA, 
REGINALDO, RICARDO, 
RENATA, ROGERIO E RE-
GIANE (MAIORES), Faleci-
do em: 02/09/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 02/09/2020. 

4.RAQUEL MARIA AMBIEL 
com 59 anos , União está-
vel com EDMUNDO DIAS 
FONTANA sendo filho(a) de 
EDUARDO AMBIEL JUNIOR 
e ANA LEA PUCCI AMBIEL. 

Deixa filho(s): RODRIGO 31, 
Falecido em: 02/09/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 03/09/2020. 

5.GILDORES BATISTA DA 
COSTA ARCOLINO com 62 
anos , Era Viúvo(a) de JOSE 
ALBERTO ARCOLINO sendo 
filho(a) de FERNANDO PE-
REIRA DA COSTA e MARIA 
DALVA BATISTA COUTINHO. 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 02/09/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 03/09/2020. 

6.BENEDITA MARIA DA CON-
CEIÇÃO SOARES com 78 
anos , Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de BENEDITO SOARES 
e MARIA JOSÉ SOARES. Dei-
xa filho(s): RENATA 41, ISRAEL 
39, Falecido em: 03/09/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 03/09/2020. 

7.JOSÉ APARECIDO ANTU-
NES com 76 anos , Casado (a) 
com MARIA DO CARMO RO-
CHA ANTUNES sendo filho(a) 
de EUCLIDES ANTUNES e 
LAUDELINA NUNES. Deixa 
filho(s): JEAN 52 , EVERTON 
47 . Falecido em: 03/09/2020, 
e sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 03/09/2020. 

8.PEDRO GALDINO DE 
SOUZA com 68 anos , União 
estável com ALINA APARECI-
DA DA COSTA, sendo filho(a) 
de MANOEL GALDINO DE 
SOUZA e EDITH FERREIRA 
DE SOUZA. Deixa filho(s): 

MISLENE, NAIARA (MAIO-
RES), ENZO (MENOR), Fa-
lecido em: 03/09/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 03/09/2020. 

9.EDSON LUIZ MANZANO 
com 56 anos , Casado (a) com 
CLAUDIA APARECIDA DOS 
REIS MANZANO sendo fi-
lho(a) de JOSE RODRIGUES 
MANZANO e MARIA DO 
CARMO COSTA MANZANO. 
Deixa filho(s): ALINE (MAIOR), 
Falecido em: 03/09/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/09/2020. 

10.EUGENIA DE SOUZA SIL-
VA com 73 anos , Era Viúvo(a) 
de ZEFERINO JOSE DA SIL-
VA sendo filho(a) de ANANIAS 
PINTO DE SOUZA e JOSEFA 
GOMES DA SILVA. Deixa 
filho(s): MARIA, AILTON, NIL-
ZA, NEUSA ( MAIORES ), 
Falecido em: 04/09/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/09/2020. 

11.ADEMIR DOS SANTOS 
BARBOSA com 42 anos , 
Casado (a) com CICIANE DE 
JESUS ROMÃO BARBOSA 
sendo filho(a) de ADONIR VA-
LERIO BARBOSA e GENIL-
DA ALBINO DOS SANTOS. 
Deixa filho(s): JHONATAN 24. 
JOHN CLEBER 23.EMILY e  
ARTHUR (MENORES), Fa-
lecido em: 04/09/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/09/2020. 

12.MARIA HELENA ALVES 
com 91 anos , Casado (a) 
com SEBASTIÃO LOPES DA 
SILVA sendo filho(a) de ES-
TELVINO ALVES DE OLIVEI-
RA e MARIA DA GLORIA DOS 
SANTOS. Deixa filho(s): SE-
BASTIÃO, APARECIDA, JOR-
GE,TEREZINHA, ROSEMAR, 
FABIO, LUIS, ANTONIO, ELI-
ZABETE, FLAVIO ( MAIORES 
), Falecido em: 04/09/2020, e 
sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 05/09/2020. 

13.APPARECIDA BALBI-
NO ROCHA com 90 anos , 
Era Viúvo(a) de ANTONIO 
MENDES DA ROCHA sendo 
filho(a) de JOÃO BALBINO 
JUNIOR e VIRGINIA CUSTO-
DIA DE JESUS. Deixa filho(s): 
IVANI, IVAN, INÁ ( MAIORES 
),IVONE ( FAL ), Falecido em: 
04/09/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
05/09/2020. 

14.JOSÉ CARLOS PEN-
TEADO com 75 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
VERISSIMO PENTEADO e 
MARIA THEREZA PENTE-
ADO. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 04/09/2020, e 
sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 05/09/2020. 

15.IRENE DENNY CANTELLI 
com 88 anos , Era Viúvo(a) 
de GENTIL CANTELLI sendo 
filho(a) de JOSÉ DENNY e 
THEREZA ABACHERLY.deixa 
filho(s): LENI, DJAIR, MARLI, 
ADEMIR, MARIA, VALDEMIR, 

ROSANA , MARCIAL (MAIO-
RES), MARINA (FAL), Faleci-
do em: 04/09/2020, Velado(a) 
no CANDELARIA, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
05/09/2020. 

16.JOSÉ ANTONIO DA SIL-
VA com 64 anos , Era Viúvo(a) 
de QUITERIA CECILIA DA 
CONCEIÇÃO SILVA sendo 
filho(a) de JOSE FERREIRA 
DA SILVA e MARIA DA CON-
CEIÇÃO. Deixa filho(s): JOSE, 
KELLY, BRUNO (MAIORES), 
Falecido em: 04/09/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 05/09/2020. 
17.OTTILIA DOS SANTOS 
MARTINS com 86 anos , Era 
Viúvo(a) de BENEDITO MAR-
TINS sendo filho(a) de JOSÉ 
DOS SANTOS e MARIA DA 
PIEDADE. Deixa filho(s): 
MARCO ANTONIO (MAIOR), 
Falecido em: 04/09/2020, e 
CREMADO(a) no CREMAT.
MUNICIPAL DE CAMPINAS 
aos 05/09/2020. 

18.JIDEVALDA HERME-
NEGILDO DOS SANTOS 
com 56 anos , União estável 
com AMAURI BENEDITO 
FERREIRA sendo filho(a) de 
ELIAS HERMENEGILDO 
DOS SANTOS e LEONOR 
MARIA DE JESUS. Deixa 
filho(s): THAIS, MARCOS ( 
MAIORES ), Falecido em: 
05/09/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
05/09/2020. 

19.ALZIRA LUIZA DE OLI-
VEIRA com 79 anos , Era 
Viúvo(a) de ANTONIO COIM-
BRA DE OLIVEIRA FILHO 
sendo filho(a) de DEOLINDO 
JOSE LOURENÇO e ALZIRA 
LUIZA DE CONCEIÇÃO. Dei-
xa filho(s): ANDOCIL, LUZIA, 
JOSÉ, LINETE, ROCILDO 
( MAIORES ), Falecido em: 
05/09/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
06/09/2020. 

20.GABRIELLA MARIA 
BARBOSA com 0 anos , 
sendo filho(a) de FARES 
BARBOSA DA SILVA JUNIOR 
e JOICY LUANA DA SILVA. 
Falecido em: 05/09/2020, 
DIRETO, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
06/09/2020. 

21.JORGE SOARES com 84 
anos , Casado (a) com JO-
SEPHA BREGA SOARES sen-
do filho(a) de JOSÉ SOARES 
e ELENA TEMPESTA. Deixa fi-
lho(s): VERA ( 62 ),JORGE ( 57 
), EDUARDO ( 54 ),  LUCIANE 
( 48 ), Falecido em: 05/09/2020, 
e sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 06/09/2020. 

22.EDENI BERNARDINO DE 
LEMOS com 48 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
GENESIO BERNARDINO DE 
LEMOS e MARIA JOSE DE 
LEMOS. Deixa filho(s): JOAO 
19, ISABELI 11, Falecido em: 
06/09/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
07/09/2020. 

23.RAIMUNDA EUGENIA 
GOMES com 66 anos , Ca-
sado (a) com JOAO GOMES 
sendo filho(a) de EUCLIDES 
FRANCISCO ALVES e ANTO-
NIA EUGENIA DA SOLIDA-
DE. Deixa filho(s): JOSÉ RO-
BERTO, LUZIA, ,MARCOS, 
LUCIANA, JOÃO RICARDO 
(MAIORES), Falecido em: 
06/09/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
07/09/2020. 

24.RINO VESCO com 94 
anos , Era Viúvo(a) de MA-
RIA BALO VESCO sendo 
filho(a) de LORENZO DE 
LUIGI VESCO e RACHELE 
BENETELO VESCO. Deixa 
filho(s): TANIA , LOURENÇO 
( MAIORES ), Falecido em: 
06/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 07/09/2020. 

25.RAPHAELA VICTORIA 
FERTONANI FELIZARDO 
com 0 anos , sendo filho(a) 
de CRISTIANO MASCARE-
NHAS FELIZARDO e GISEL-
LE FERTONANI FELIZARDO. 
Falecido em: 07/09/2020, e 
sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 07/09/2020. 

26.GENTIL PINHEIRO DO 
PRADO com 80 anos , Casa-
do (a) com BEATRIZ SIGRIST 
DO PRADO sendo filho(a) de 
FRANCISCO PINHEIRO DO 
PRADO e TEREZA ALVES DA 
COSTA. Deixa filho(s): MONI-
CA , SILVANA , ELAINE , GIS-
LAINE (MAIORES), Falecido 

em: 07/09/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 08/09/2020. 

27.OSWALDO INACIO DA 
SILVA com 64 anos , Ca-
sado (a) com JOSEFINA 
MARQUES DA SILVA sendo 
filho(a) de FELISBELO INA-
CIO DA SILVA e AURORA 
CORREA DE SOUZA. Dei-
xa filho(s): GERALDO,RE-
GINALDO, LUCIANA, FA-
BIANA, TIAGO, DANIELA 
(TODOS MAIORES), Faleci-
do em: 07/09/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 08/09/2020. 

28.GESUINO FERNANDES 
com 81 anos , Era Viúvo(a) 
de TEREZINHA MARIA 
DE JESUS FERNANDES 
sendo filho(a) de ANTONIO 
FERNANDES e JOAQUINA 
MARIA FERNANDES. Dei-
xa filho(s): NILTON, CELSO, 
ANGELICA (MAIORES), 
Falecido em: 07/09/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
08/09/2020. 

29.SHIZUCO ODA DOS 
SANTOS com 81 anos , 
Casado (a) com BENEDIC-
TO DOS SANTOS sendo 
filho(a) de DIOCHE ODA e 
TSUROKO ODA. Deixa fi-
lho(s): ROSEMEIRE, WAG-
NER, TANIA (MAIORES), 
Falecido em: 08/09/2020, 
e cremado(a) no CREMAT. 
MUNICIPAL DE CAMPINAS 
aos 08/09/2020. 

A J U D A N T E  D E 
PEDREIRO – Expe-
riência na função. 
Para trabalhar com 
limpeza de Obra e 
retirada de entulhos. 
CNH: B. Residir em 
Indaiatuba.

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS – 
Experiência em lim-
peza de pisc inas, 
cor te  de grama e 
manutenção predial 
em geral. Residir em 
Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horários.

GERENTE OPERA-

CIONAL – Experiên-
cia em liderança de 
equipe. Conhecimen-
tos em Informát ica 
(Excel). CNH catego-
ria B. Experiência em 
elétr ica, hidráulica, 
limpeza de piscinas 
e jardinagem. Residir 
em Indaiatuba. Dispo-
nibilidade de horário.

LÍDER DE PORTA-
RIA – Ensino médio 
completo. Conheci-
mentos básicos em 
Informática. Experiên-
cia em portaria, ronda 
e liderança de equipe. 
Disponibilidade para 

trabalhar em escalas 
e turnos. CNH cate-
goria B. Para dirigir os 
carros da empresa em 
Indaiatuba e região.

O P E R A D O R  D E 
CENTRO DE USINA-
GEM –  Experiência 
em operar centros de 
usinagem CNC (Co-
mandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimen-
tos em instrumentos 
de medição. Ensino 
fundamental. Curso 
de Leitura e Interpre-
tação de Desenho e 
Metro logia.  Resid i r 
em Indaiatuba.

O P E R A D O R  D E 
CORTE E VINCO – 
Possuir experiencia 
em Operar Impres-
sora de Corte e Vin-
co (Boca de Sapo). 
Desejável Curso do 
SENAI. Residir em 
Indaiatuba e região.

P O R T E I R O  R O N -
DA – Experiência na 
função. Residir em 
Indaiatuba.  Dispo-
n ib i l idade tota l  de 
horários. 

PREPARADOR DE 
MÁQUINA CNC – 
Experiência em pre-
paração de Máqui-
nas  de  Cent ro  de 
Usinagem CNC nos 
comandos FANUC e 
Siemens. Conheci-
mentos em troca de 
ferramentas, ajustes 
de programas e fazer 
try-out de produtos 
e start de produção. 
Residir em Indaiatu-
ba ou Salto.

SOLDADOR –  Ex-
periência em Solda 
Inox (TIG). Possuir 
Curso de Soldador. 
Conhecimentos em 
Metrologia e Leitura e 
Interpretação de De-
senho. Ensino médio 
completo. Residir em 
Indaiatuba.
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