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Rubinho Queiroz estreia programa no 
Mais Expressão na próxima terça-feira (3)

JME
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A equipe de jorna-
lismo do Grupo Mais 
Expressão ganha mais 
um reforço. O jorna-
lista, Rubinho Quei-
roz, é o mais novo 
contratado da casa e 
fará parte do time de 
apresentadores dos 
programas realizados 
pelo Grupo. 

Rubinho que é re-
pórter e apresentador, 
conhecido na cidade 
pelas suas reportagens 
policiais, irá apresen-
tar o Programa do Ru-
binho que estreia na 
próxima terça-feira, 
dia 3.

EMPREGO FINADOS

Lojas Cem abre 
vagas de emprego 
para nova unidade

Cemitérios suspendem 
missas no dia de Finados

Considerada uma das principais varejistas no Brasil, a Lojas 
Cem abrirá mais uma unidade em Indaiatuba e deverá contratar 
40 funcionários. A informação foi confirmada ao Mais Expressão 
por José Domingos Alves, superintendente do grupo. 

A Semurb informa que na segunda-feira, dia 2, fe-
riado de Finados, não ocorrerão as tradicionais missas 
dentro dos cemitérios devido a pandemia.

P. A4

ESPORTES

Primavera anuncia 
desistência da 
Copinha 2021

O Esporte Clube Primavera decidiu que não irá dispu-
tar a edição 2021 da Copa São Paulo de Futebol Junior. 
Carinhosamente chamada de Copinha, a competição ocor-
re anualmente em janeiro e é conhecida tradicionalmente 
por revelar jogadores da base. P. A6

P. A3

QUADRINHOS

Estúdio Moacir Torres 
completa 30 anos

Em novembro, o Estúdio Moacir Torres comemora 30 
anos com150 personagens de várias famílias que encantam 
crianças e adultos. P. A12
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No programa Mais Saúde de 21 de outubro, o Dr. Eduardo Santos conversou com a dentista Daniela Andrade, especialista em harmonização 
orofacial, que falou sobre a influência da odontologia na estética facial. 

“Através do sorriso, a gente consegue devolver a harmonização facial ao paciente”, iniciou a dentista. “Um rosto harmônico, com lábios bem 
projetados, é possível conseguir uma expressão facial mais bonita.”

A harmonização é um conjunto de tratamentos em que o profissional vai construindo aos poucos, conforme a necessidade de cada pacien-
te. “Os principais benefícios diz respeito a autoestima. Quando o paciente se olha e se encontra, vendo uma feição mais harmônica”, explicou.

O procedimento pode ser feito em todos os públicos a partir de 18 anos de idade. “Nos mais jovens, podemos aplicar procedimentos que 
retardem o envelhecimento. No momento, o público feminino é maior, porém, muitos homens procuram a técnica para afinar o rosto”, revelou 
Daniela.

Ela alertou ainda que não é necessário investir em harmonização quando se é muito jovem. “Isso vai depender de cada pessoa. Muita gente 
chega a uma certa idade sem nenhuma ruga, enquanto outros veem os primeiros sinais mais cedo. A partir dos 28 anos já começamos a perder 
colágeno, e aí, mais para a frente, pode-se investir em harmonização”, esclareceu a dentista.

Coronavírus
Na mesma noite, o Mais Saúde recebeu também o Dr. Adriano Vendimiatti, médico cirurgião de emergência, que está à frente no combate 

ao coronavírus em Indaiatuba. Ele começou falando sobre a entrada da cidade na fase verde do Plano São Paulo.
“Tratam-se de critérios mais políticos do que técnicos. Eles usam como base a ocupação de leitos de UTI e novos casos diários; mas, o que 

se vê ali é o final do problema, e não o começo, pois, significa que se está agindo tarde demais”, considerou.
“Em outros países foram utilizados critérios mais finos, que dizem respeito ao percentual de casos positivos. Assim, se eu pegar casos 

positivos diários, leva um tempo para haver piora e internações. Do modo como foi feito aqui em São Paulo, a gente só consegue ver quando o 
problema já está atacando”, salientou Adriano.

Segundo o médico, a pandemia é algo extremamente novo. “Nunca passamos por isso antes. É uma doença que 
ninguém sabe nada sobre ela, e estamos cuidando de pacientes graves, em que, se cometermos qualquer deslize, eles 
podem morrer”, argumentou.

Sobre ter presenciado o vírus em colegas médicos, o cirurgião lembrou de uma profissional ainda jovem que veio 
a óbito em função da doença, em virtude de complicações cardiológicas. “Vemos o quão próximos estamos da morte. 
Há outras doenças que também matam, mas essa realidade foi trazida com o coronavírus”, comentou.

Em relação ao retorno às aulas, o médico disse que, mais importante é saber quando abrir. A abertura no mo-
mento em que há um grande número de casos torna as crianças vetores do vírus. “Abrir agora, em outubro, não 
vejo ganho pedagógico, já que restam apenas dois meses”, opinou.

Sobre a hipótese de uma segunda onda do vírus no Brasil, o médico falou que é complicado considerar, 
porque o país é muito extenso. “Existe uma grande inércia na Covid, e a doença demora de 15 a 20 dias para 
cumprir o seu ciclo. Vale lembrar que é preciso de quatro a oito ciclos para sabermos”, observou o cirurgião. 

Harmonização facial e pandemia são temas do Mais Saúde

Em Indaiatuba já é Natal! Diferente de outros anos, este ano a cidade já está iluminada trazendo o encanto de natal para os moradores. A 
antecipação da decoração natalina ocorreu após um pedido da Aciai (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Indaiatuba), e visa esti-
mular a economia da cidade na época que é considerada uma das melhores para os lojistas, em faturamento.

LEANDRO CRUZ

Imagem da Semana

Dr. Eduardo Pereira dos Santos - Nutrólogo 
CRM: 94.290/SP

Editorial

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

Doe Vida
Todos os meses a Fiec em parceria com o Hemocentro da 

Unicamp realiza a Campanha de Doação de Sangue. Campa-
nha como esta é de grande importância, pois uma única doa-
ção pode salvar até quatro vidas. Além disso, o sangue doado 
também pode ser utilizado em pessoas com doenças do san-
gue e a medula óssea, em indivíduos que se submeteram a tra-
tamentos quimioterápicos e intervenções cirúrgicas de grande 
porte e complexidade, como transplantes de órgãos.

No Brasil, infelizmente, há uma grande carência de sangue 
nos hemocentros devido à falta de doação.  No Brasil, cerca de 
3,3 milhões de pessoas são doadoras de sangue. Isso significa 
que 16, a cada mil pessoas, doam sangue regularmente. Ape-
sar de estar dentro do padrão de doação recomendado inter-
nacionalmente, o Ministério da Saúde trabalha para ampliar o 
número de doadores, especialmente o de doadores regulares.

Esta triste realidade pode e precisa ser mudada. Mesmo 
porque podem doar sangue pessoas desde os 16 anos, acom-
panhadas dos responsáveis, até os 70 anos, desde que estejam 
em boas condições saúde.

Não custa nada doar sangue. Agindo assim, estará dando 
demonstração de grande amor ao seu próximo. E, mais im-
portante: estará servindo de exemplo de conduta para os seus 
familiares e para os seus amigos. 

Além de uma atitude de solidariedade e cidadania, doar 
sangue é um ato simples e seguro que não provoca nenhum 
prejuízo à saúde do doador. O sangue doado não fará falta a 
quem doa, mas pode significar garantia de vida para quem vai 
recebê-lo.

Pandemia, toma ou não vacina, ministro de 
5ª série, desgoverno dando SUSto na popula-
ção, campanha municipal nas ruas e briga de 
políticos já de olho nas eleições de 2022.

Como perceberam a semana não foi fácil.
Por isso vou escrever hoje sobre nada.
Mas o que é nada? se nada é nada.
A filosofia diz que nada é ausência de qual-

quer coisa que seja o vazio absoluto. Na física, 
o nada não é coisa alguma, logo não existe. 
Para o “filósofo” Tim Maia, tudo é tudo, nada é 
nada. Difícil mesmo é para o professor de nata-
ção. Porque ele ensina, ensina e o aluno...nada! 
Seja lá o que for a definição de nada, poderia eu 
dizer que nada tenho a declarar. Com tudo isso, 
concluo que só sei que nada sei. E nada vai me 
tirar o bom humor, que continua nos salvando 

das mãos do doutor. 
Além da máscara. 
Obrigado, de nada!

PARA HOJE, NADA.
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Confira os serviços de plantão no feriado de Finados
Dia do servidor público foi transferido para amanhã (30); Prefeitura retorna o atendimento na próxima terça-feira

A Prefeitura de In-
daiatuba não terá 
expediente ama-

nhã (30), por ser ponto 
facultativo do Dia do Ser-
vidor Público, comemo-
rado em 28 de outubro, e 
que foi alterado neste ano 
para o dia 30 de outubro 
(sexta-feira), conforme De-
creto Municipal nº 14.073, 
publicado na edição nº 
1.805 da Imprensa Oficial 
do Município. E também 
não funcionará na próxima 
segunda-feira (02), Dia de 
Finados, retornando o aten-
dimento ao público no dia 
03 de novembro. Os servi-
ços essenciais funcionarão 
em sistema de plantão.

A UPA-24h (Unidade 
de Pronto Atendimento) 
do Jardim Morada do Sol 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Prefeitura de Indaiatuba retorna o atendimento ao público na próxima terça-feira, dia 3

Este ano o número de visitantes deve ser reduzido por conta da pandemia

seguirá com atendimento 
em sistema de plantão, 
contando com o reforço 
do Haoc (Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo). A 
equipe do Departamento 
Odontológico estará de 
plantão na UPA em todos 
os dias do feriado prolon-
gado das 7h às 19h.

As equipes de plan-
tão do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) 
continuam o atendimento 
emergencial da popula-
ção pelo telefone 0800-
7722195. Não haverá mu-
danças no plantão normal 
dos serviços operacionais 
da Guarda Civil, ligada 

Cemitérios suspendem 
missas no dia de Finados 

A Semurb (Secretaria 
de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente) informa 
que na segunda-feira, dia 
2, feriado de Finados, os 
cemitérios municipais 
Parque dos Indaiás e da 
Candelária (Pedras e Tai-
pas) estarão abertos das 
8h às 13h. 

A pasta destaca que 
os protocolos sanitários 
serão os mesmos ado-
tados no Dia das Mães 
e Dia dos Pais, com en-
trada controlada e o uso 
de máscaras obrigatório. 
Equipes de Vigilância 
Epidemiológica da Secre-

FINADOS

taria Municipal de Saúde 
estarão nos locais orien-
tando a população. Este 
ano também não ocorre-
rão as tradicionais missas 
dentro dos cemitérios.

No ano passado, a 
data atraiu mais de 20 mil 

pessoas aos cemitérios 
da cidade, mas este ano 
o número de visitantes 
deve ser um pouco mais 
reduzido, com visitas es-
paçadas durante todo o 
final de semana prolon-
gado.

à Secretaria de Seguran-
ça Pública. O telefone da 
Guarda para emergência 
é 153, da Polícia Militar 
é 190, do Corpo de Bom-
beiros, 193 e da Central de 
Ambulâncias 192.

Lazer
O Parque do Mirim 

funcionará das 7h às 18h 
(podendo permanecer até 
às 19h) nas sextas-feiras 
e no sábado; domingo e 
segunda-feira o horário de 
funcionamento será das 7 
às 16h (podendo permane-
cer até às 17h), com todas 
as medidas sanitárias e 
limite reduzido de visitan-
tes. A abertura será apenas 
para caminhada, utilização 
do Quiosque do Mirim e a 
locação de bicicletas.

O Museu da Água es-
tará aberto para visitação 
sexta-feira (30), sábado e 
domingo das 9h às 16h; já 
na segunda-feira perma-
necerá fechado. Somente 
a área externa pode ser 
utilizada (com exceção 
da bica, que está fechada) 
e o prédio ficará aberto 
apenas para utilização dos 
sanitários. Também está 
proibido o uso de bebedou-

ros públicos.
O Parque da Criança, 

Bosque do Saber, Casarão 
Pau Preto e Biblioteca Mu-
nicipal seguem fechados 
de acordo com decreto 
municipal nº 13.931.

O Complexo Casarão 
Pau Preto, que abriga o 
Museu Municipal ‘Anto-
nio Reginaldo Geiss’, está 
passando por reformas 
preventivas e permanecerá 
fechado à visitação pública 
até a conclusão das obras.

Esportes
A pista de caminhada 

do Centro Esportivo do 
Trabalhador (CET) assim 
como a Pista de Skate do 
Parque Ecológico estarão 
aberta em todo o feriado 
prolongado normalmen-
te, já o prédio do Centro 
Esportivo permanece fe-
chado.

Kits Alimentação começam a ser 
entregues na próxima 3ª feira

A Secretaria de Educa-
ção informa que inicia na 
terça-feira (03) a entrega 
dos kits Alimentação, refe-
rentes ao mês de outubro. 
Os alimentos são destinados 
para todos os alunos que fre-
quentam a Rede Municipal 
de Ensino. Os pais devem 
aguardar o contato da uni-
dade escolar para agendar a 
data da retirada dessa quinta 
fase do kit, como já foi feito 
nos meses anteriores. 

A distribuição do kit de 
novembro será feita após a 
conclusão da entrega dos 
alimentos de outubro.   No 
início de dezembro será dis-

EDUCAÇÃO

tribuído o kit de dezembro. 
Como já foi feito nas outras 
fases, os pais novamente 
devem aguardar o contato 
da escola para retirar o be-
nefício. 

A Prefeitura de In-
daiatuba esclarece que os 

atrasos nas distribuições 
aconteceram devido a re-
presentações realizadas 
por empresas participantes 
do certame. O processo de 
compra dos kits foi reali-
zado através de licitação, 
como prevê a legislação.

ARQUIVO - ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI DIVULGAÇÃO

Entrega dos kits será feita através de agendamento
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Gigante do varejo abre 3º loja em Indaiatuba 
e vai contratar 40 funcionários 
Nova unidade das Lojas Cem deve ser inaugurada ainda este ano, no Jardim Morada do Sol 

Considerada uma 
das principais 
varejistas no 

Brasil, a Lojas Cem 
abrirá mais uma uni-
dade em Indaiatuba 
e deverá contratar 40 
funcionários. A infor-
mação foi confirmada 
ao Mais Expressão 
por José Domingos 
Alves, superintendente 
do grupo. 

Essa será a terceira 
loja no município e 
ficará localizada na 
Avenida Ário Barna-
bé, no Jardim Morada 
do Sol. Outras duas 
unidades funcionam 
no Centro e no bairro 
Cecap. 

As 40 vagas de 
emprego serão para 
cargos de vendedor, 
caixa, auxiliar de lojas, 
auxiliar de limpeza e 
montador de móveis. 

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

Interessados em trabalhar nas Lojas Cem devem entregar currículo nas unidades localizadas no Centro e Cecap 

Para se candidatar a 
uma das vagas é ne-
cessário entregar o 
currículo impresso nas 
lojas do grupo, em In-
daiatuba. 

O processo seletivo 
deve começar logo na 
primeira semana de 
novembro e a priori-

dade será pela contra-
tação de moradores 
locais, principalmente 
do Jardim Morada do 
Sol. 

“É claro que resi-
dentes de cidades vizi-
nhas podem se candi-
datar e serão bem-vin-
dos. Mas, se ao final 

do processo tiver dois 
candidatos com qua-
lidades semelhantes, 
vamos dar prioridade 
para quem mora em 
Indaiatuba. Ter o fun-
cionário morando pró-
ximo à loja é bom para 
nós e facilita a sua ida 
e vinda do trabalho.”

Alves lembra ainda 
que, caso necessite, as 
Lojas Cem pode até 
contratar novos fun-
cionários temporários 
para atender às deman-
das de fim ano. 

 
Inauguração
A terceira unidade 

das Lojas Cem em 
Indaiatuba deve ser 
inaugurada ainda este 
ano. “A previsão é 
que comece a funcio-
nar antes do Natal”, 
planeja Alves. “Essa 
loja do Jardim Mora-
da do Sol é um sonho 
antigo do grupo, antes 
mesmo de abrirmos no 
Cecap. Como nossas 
unidades têm prédios 
com tamanho padrão e 
todas ficam em imóvel 
próprio, foram anos de 
negociação com cinco 
proprietários de terre-
nos, para conseguir-
mos comprar todos os 
espaços e ter a área 

adequada para cons-
trução da nova loja”. 

Assim como as uni-
dades do Centro e Ce-
cap, a loja do Morada 
do Sol contará com 
prédio de 1,4 mil m², 
além da área de esta-
cionamento. “É uma 
região extremamente 
comercial e com gran-
de desenvolvimento. 
Atualmente a principal 
referência comercial 
de Indaiatuba é o Jar-
dim Morada do Sol”, 
analisa Alves. 

Além de Indaiatu-
ba, o Grupo deve inau-
gurar outras unidades 
até o final do ano. O in-
vestimento está avalia-
do em R$ 150 milhões 
e contempla também 
a ampliação do seu 
centro de distribuição, 
localizado na vizinha 
Salto, duplicando a sua 
capacidade de armaze-
namento de 107 mil m² 
para 214 mil m².
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Apresentador integra o time do Mais Expressão com notícias policiais de Indaiatuba e região

Programa do Rubinho vai ao ar a 
partir da próxima 3ª feira, dia 3

JME

A partir da próxi-
ma terça-feira, 
dia 3, a grade da 

programação do Grupo 
Mais Expressão irá trazer 
o Programa do Rubinho, 
que será exibido de se-
gunda a sexta-feira, das 
12h às 13h. A proposta é 
a de seguir a linha de atu-
ação do apresentador, com 
notícias policiais in loco.

“A ideia é trazer a 
mesma fórmula que tenho 
desenvolvido nos últimos 
anos, com foco em pautas 
policiais, no intuito de, 
sempre que possível estar 
no foco dos acontecimen-
tos, com entrevistas junto 
aos envolvidos, para, as-
sim, trazer a emoção do 
local”, afirma Rubinho.

O apresentador revela 
também sua técnica de 
atuação, o que tem lhe 
rendido sucesso. “Meu 
objetivo é fazer os progra-

mas como se eu estivesse 
assistindo, como se eu 
estivesse ouvindo. O pro-
grama é voltado para a fa-
mília e, embora as notícias 
nem sempre sejam muito 
legais, a ideia é trazer a 
informação sem aquele 
conceito do ‘quanto pior, 
melhor’”, explica.

“Também procuro 

incluir a palavra de es-
pecialistas da área de se-
gurança como policiais, 
bombeiros, o que garante 
o viés preventivo. Eviden-
temente, teremos ainda a 
parte social, a fim de aju-
dar em alguma questão da 
população. Infelizmente, 
há ainda muita gente que 
vive de doações, e isso 

bem antes da pandemia”, 
revela Rubinho.

“Acredito que antes 
de dar o peixe, devemos 
ensinar a pessoa a pescar”, 
prossegue o jornalista. 
“Por isso, antes de levar 
a pessoa ao programa, 
fazemos um levantamen-
to para apurar o que ela 
realmente necessita, e se 
necessita”, complementa.

O horário do programa 
abrange o público que está 
em seu horário de almoço e 
descanso, e gosta de saber 
o que está acontecendo de 
mais relevante na cidade. 
“Com a rapidez da notícia 
hoje, é importante que te-
nhamos boas fontes de in-
formação. E que tenhamos 
em mente que não somos 
maiores do que a notícia – 
é preciso colocar a notícia 
bem dada acima do furo de 
reportagem”, destaca.

“Agradeço à direção 
do jornal Mais Expressão, 
que me deu carta branca 
para poder transitar livre-

Rubinho atua como radialista e apresentador 

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

mente na forma de co-
mentários. Sobre o novo 
modelo de programa, em 
horário diferenciado, as 
expectativas são boas, e 
quem ganha com isso são 
os parceiros e a popula-
ção”, conclui Rubinho.

Trajetória
Rubens de Queiroz Fi-

lho tem 61 anos, e iniciou 
a carreira no jornalismo 
no início da década de 
1980, passando infor-
mações do esporte de 
Indaiatuba para a rádio 
Convenção, em Itu. “Em 
1981, fui convidado para 
fazer um programa es-
portivo na rádio Jornal. 
Além disso, também co-
mecei a trabalhar com a 
Aydil Bonachelo – fui o 
primeiro parceiro dela na 
rádio, e transmitimos por 
muitos anos o carnaval de 
rua da cidade”, lembra o 
jornalista.

“Também tive uma 
passagem pela rádio Jo-

vem Pan, em São Paulo; e 
quando voltei para Indaia-
tuba, comecei a escrever 
para a editoria de esportes 
de um jornal. Até que um 
dia, o repórter de polícia 
faltou, e eu cobri a edito-
ria. Isso acabou ficando 
mais forte do que a parte 
esportiva”, conta.

Em 1997, Rubinho 
iniciou na TV Sol, no 
programa Linha de Frente, 
o qual, mais tarde, acabou 
sendo chamado pelos ou-
vintes de Programa do 
Rubinho. “A partir dali, 
o programa passou a ser 
diário e passou por trans-
formações”, comenta. 

Rubinho passou pelo 
SBT, em Campinas, e por 
algumas empresas priva-
das. “Mas, nunca deixei o 
rádio de lado. E aqui esta-
mos, há 23 anos, trazendo 
informações da cidade e 
região. Espero que con-
tinuemos tendo a mesma 
sorte nessa nova etapa”, 
finaliza o jornalista.

xxx
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Esporte Clube Primavera anuncia 
desistência da Copinha 2021
Realizada em janeiro, competição é tradicionalmente conhecida por revelar jogadores da base

O Esporte Clube 
Primavera deci-
diu que não irá 

disputar a edição 2021 da 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior. Carinhosamente 
chamada de Copinha, a 
competição ocorre anual-
mente em janeiro e é co-
nhecida tradicionalmente 
por revelar jogadores da 
base. 

Apesar de ser a princi-
pal vitrine para os atletas, 
além de contar com pre-
sença maciça do torcedor 
nos jogos – a entrada para 
as partidas é gratuita -, o 
Tricolor preferiu abrir mão 
da disputa. 

“Optamos por não 
competir ano que vem 
devido à situação pandê-
mica que vive o país e o 
mundo. A princípio não 
será permitido público 
e sempre participamos 
da Copa São Paulo jus-
tamente para atrair mais 
a torcida, fidelizar nosso 

torcedor, e assim alavancar 
o nome do clube e da cida-
de”, salienta o presidente 
do Tricolor de Indaiatuba, 
Eliseu Marques. 

“Sem poder contar 
com apoio do torcedor, 
que na Copinha compa-
rece em peso, além do 
risco de contaminação 
dos jogadores nessa pan-
demia, optamos por não 
entrar na competição. A 
prefeitura queria a nossa 
participação, já que é um 
evento previsto no calen-
dário da cidade e todos os 
moradores esperam com 
ansiedade. Mas, devido à 
pandemia, acredito que é 
uma atitude coerente de 
toda a diretoria”, comple-
menta Marques. 

Sem a Copinha, a apos-
ta do Fantasma, até mesmo 
para montagem do elenco 
para a Série A3 do Paulista 
no ano que vem, será dis-
putar a Copa Paulista. 

A estreia do Tricolor 
de Indaiatuba será quarta-
-feira (4 de novembro), às 
15h, em casa contra o XV 

de Piracicaba, sem a pre-
sença do torcedor. Além 
do Nhô Quim, o Fantasma 
enfrentará no Grupo 3 a In-
ter de Limeira e o Grêmio 
Osasco Audax. 

A Copa Paulista conta-
rá com 20 times, divididos 
em quatro grupos. Na pri-
meira fase da competição, 
as equipes se enfrentam 
na chave, em jogos de ida 

e volta, classificando-se 
os três melhores de cada 
grupo e o melhor quarto 
colocado. 

A final do campeo-
nato será no dia 23 de 
dezembro. O campeão 
pode escolher disputar, em 
2021, a Copa do Brasil ou 
o Campeonato Brasileiro 
Série D. A vaga que sobrar 
fica para o vice-campeão. 

O novo treinador, Raul Cabral, já estreou no comando do time, no jogo treino contra o Atabaia
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Preparação 
Próximo da estreia, 

o Primavera busca me-
lhorias no seu elenco. A 
principal mudança foi a 
troca de treinador: saiu 
Paulo Pereira e chegou 
Raul Cabral. 

“O clube está num 
processo de reformula-
ção, não somente da equi-
pe, mas como projeto. 

Assim, entendemos que 
necessitávamos de um 
treinador que contribuísse 
com o desenvolvimento 
dos jogadores, atuando 
nessa formação. O Pau-
lo não preenchia essas 
características, por isso 
buscamos o Raul Cabral. 
É um treinador que fez 
bons trabalhos no Miras-
sol, Avaí e Figueirense, 
e entendemos que tem o 
perfil que se encaixa ao 
nosso modelo de traba-
lho”, explica o diretor de 
futebol do Fantasma, o 
ex-jogador Fábio Vidal. 

O novo comandante 
inclusive já estreou no 
comando do time, no jogo 
treino contra o Atabaia em 
Indaiatuba, que terminou 
empatado em 0 x 0. O tra-
balho de análise do grupo 
seguiu durante toda a se-
mana. Na tarde de ontem 
(29), o time fez novo jogo 
treino no Gigante da Vila. 
O adversário foi a Ponte 
Preta, porém até o fecha-
mento da matéria a partida 
não havia terminado. 

J E A N  M A R T I N S
digital@maisexpressao.com.br 
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Na página, o eleitor fica sabendo se o candidato está apto a concorrer às eleições
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DIVULGAÇÃO/COLÉGIO CANDELÁRIA

Colégio Candelária mantem qualidade 
de ensino através do ensino remoto
Nova experiência contribuiu de forma significativa com a formação integral dos alunos

Esse ano as escolas 
se depararam com 
um grande desafio 

mediante a pandemia. 
De um dia para o outro 
as escolas tiveram que 
se reinventar e o modelo 
presencial foi alterado 
para o digital, visando 
a melhor adequação ao 
novo cenário decorrente 
da pandemia. 

Os colaboradores, cor-
po docente, alunos e fa-
mílias do Colégio Cande-
lária precisaram se adap-
tar às mudanças, e essa 
transformação aconteceu 
através de muito esforço 
e comprometimento de 
todos com a qualidade de 
ensino. Por mais que a au-
sência física proveniente 
do distanciamento tenha 
esvaziado os pátios, as 
salas de aula, foi possível 
estabelecer uma conexão 
segura entre os alunos e o 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Colégio através de recur-
sos que antes não eram 
utilizados, refletindo a 
importância da tecnologia, 

afinal, foi por intermédio 
dela que mesmo separa-
dos, permaneceu Colégio 
e aluno juntos.

Os professores se 
adaptaram para conviver 
com as aulas síncronas 
(online) e não mediram 

esforços para proporcio-
nar todo o conhecimento 
fundamental aos alunos 
e manter um vínculo afe-
tivo durante a conexão, 
respeitando sempre as 
particularidades e dando 
a atenção necessária para 
cada um deles. A sala de 
aula tornou-se virtual ra-
pidamente e toda a equipe 
do Colégio proporcionou 
o conforto e garantia do 
aprendizado dos alunos. 

Foi necessária uma 
evolução no “mundo tec-
nológico” e um apren-
dizado em ministrar as 
aulas online. Muitos não 
se imaginavam ensinando 
em frente a uma câmera e 
muito menos através de 
uma plataforma digital. 

Durante esse processo 
foi fundamental estabele-
cer um trabalho pedagó-
gico alinhado em equipe 
para atender as necessida-
des e superar os desafios 
apresentados. Contudo, 
essa nova experiência 

contribuiu de forma sig-
nificativa com a formação 
integral dos alunos do 
Colégio Candelária. 

A pandemia evi-
denciou de forma geral 
a necessidade de uma 
transformação digital ine-
vitável na educação e o 
Colégio Candelária se 
mostrou preparado para 
ofertar esse ensino com 
muita qualidade. A partir 
dessa experiência positi-
va, o Colégio continuará 
utilizando esses recursos 
tecnológicos de forma 
estruturada e contínua.

O Colégio Candelária 
continuará oferecendo 
uma educação de qualida-
de, dentro dos princípios 
humanos e cristãos, tendo 
a pessoa como centro, 
investindo as melhores 
energias com criativida-
de e formando cidadãos 
disponíveis para o serviço 
da comunidade, sempre 
atentos ao cuidado do 
outro e da criação. 



Omega Alimentação: 
a solução perfeita para as empresas
O sistema de alimentação transportada garante qualidade e satisfação ao cliente 

A Omega Alimen-
tação oferece 
a solução ideal 

para as empresas que não 
possuem estrutura de cozi-
nha, mas querem garantir 
a seus colaboradores uma 
alimentação de qualidade, 
produzida sob supervi-
são de nutricionistas e 
profissionais altamente 
capacitados: o Sistema de 
Refeição Transportada.

Os mais de 40 de ex-
periência no mercado de 
alimentação corporativa, 
conferem à Omega toda o 
know-how para ofertar a 
seus clientes um serviço 
exclusivo, através do qual 
as refeições são produ-
zidas em um moderno 

complexo de cozinha, 
instalado na sede da em-
presa. As refeições são 
transportadas por uma 
frota própria, dentro de 
todas as normas sanitárias 
e servidas como se tives-
sem acabado de sair das 
panelas.
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A preparação é feita 
em um dos Núcleos Es-
pecializados da Cozinha 
Central, que trabalha 24h 
por dia para atender com 
excelência todos os de-
talhes de cada cliente, 
como dietas, cardápios 
diferenciados e eventos 

especiais. O rígido contro-
le de seus procedimentos 
garante toda a segurança 
alimentar do processo.

Para que a comida 
chegue ao local certo e na 
hora certa, toda a logísti-
ca da Omega, associada 
ao apoio recebido dos 

departamentos inerentes 
ao serviço, são decisivos. 
As refeições chegam aos 
seus destinos sem perder 
calor e mantendo todas as 
características originais, 
graças aos recipientes 
isotérmicos nos quais os 
alimentos são acondicio-

nados para o transporte 
até a unidade atendida.

O sistema de alimen-
tação transportada é ideal 
para empresas que não 
possuem espaço para 
montagem de uma cozi-
nha própria. A facilidade 
de receber a alimentação 
transportada produzida 
por uma empresa especia-
lizada proporciona prati-
cidade, redução de custos 
e comodidade para todos 
dentro de uma corpora-
ção.

Fale agora mesmo 
com a Omega Alimenta-
ção e conheça o que existe 
de melhor em soluções 
eficientes e de qualidade 
no mercado de alimen-
tação e serviços - (11) 
4602.9325 – www.ome-
gaalimentacao.com.br

DIVULGAÇÃO/ÔMEGA ALIMENTAÇÃO

I N F O R M E 
P U B L I C I T Á R I O

Omega tem mais de 40 de experiência no mercado de alimentação corporativa
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Nas redes sociais, o governo paulista divulga as condições de tráfego

SEBASTIÃO
CARLOS

RENATO
HIPÓLITO

DESTAQUES  DO MÊS - SETEMBRO

Governo paulista realiza Operação 
Finados no feriado prolongado
Ações envolvem reforço das equipes da Polícia Rodoviária, do DER, da ARTESP e das concessionárias
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO GOOGLE

Nesta quinta-feira 
(29), o governo 
paulista deu iní-

cio à Operação Finados, 
que conta com o reforço 
do Policiamento Rodo-
viário Estadual, do De-
partamento de Estradas 
de Rodagem (DER), da 
Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo 
(ARTESP) e das con-
cessionárias nas rodo-
vias do estado. As ações 
operacionais conjuntas 
vão até segunda-feira, 
dia 2, com o objetivo de 
garantir maior segurança 
e conforto aos usuários 
que forem viajar neste 
feriado prolongado.

Em média, 21,5 mil 
policiais vão reforçar 
diariamente as ações de 
patrulhamento ao longo 
dos 22 mil quilômetros 
de rodovias estaduais 
durante o feriado prolon-
gado para evitar crimes 
e garantir a fluidez do 
trânsito em toda a malha 
rodoviária do estado. A 
operação utilizará ainda 

oito mil viaturas, 50 ca-
valos, 10 helicópteros, 
12 drones, 386 guinchos 
e 200 ambulâncias, que 
serão distribuídos ao 
longo de 190 pontos 
estratégicos para o poli-
ciamento. 

Os policiais rodo-
viários empenhados na 
ação realizarão testes de 

embriaguez e o motoris-
ta que for flagrado diri-
gindo sob a influência 
de álcool será multado 
e poderá ter o veículo 
apreendido. O condutor 
ainda poderá ter a Car-
teira Nacional de Habi-
litação (CNH) suspensa, 
além de responder crimi-
nalmente.  

 Além disso, será in-
tensificada a fiscalização 
de limites de velocidade, 
ultrapassagens e uso 
de cinto de segurança, 
assentos infantis e capa-
cetes. Os efetivos do Co-
mando de Policiamento 
de Choque (CPChq), 
Comando de Polícia de 
Aviação “João Negrão” 

(CAv) e territoriais tam-
bém serão empregados 
nas orlas das praias. 

Estradas 
Além dos reforços 

operacionais e de fiscali-
zação para atendimento 
aos usuários e monitora-
mento das rodovias mais 
movimentadas, as medi-
das visam minimizar os 
impactos causados pelo 
aumento do fluxo de veí-
culos. Para isso, as rodo-
vias estaduais contarão 
com o uso de drones, que 
permitem às equipes de 
campo um melhor tempo 
de resposta e tomadas 
de decisões, além de 
1.818 câmeras de fisca-
lização, que abastecem 
os centros operacionais 
24 horas por dia, e 551 
sensores de tráfego.  

 Nas redes sociais, 
os órgãos do governo 
paulista vão divulgar 

os melhores horários 
para pegar a estrada e 
as condições de tráfe-
go para permitir que os 
usuários se programem. 
Os painéis de mensagens 
variáveis (PMVs), es-
palhados pelas estradas 
de São Paulo, também 
passarão informações e 
alertas aos motoristas.  

Horários 
para viajar  
Os motoristas po-

derão planejar a sua 
viagem, escolhendo os 
horários de menor mo-
vimento. Hoje (30), o 
horário é entre 0h e 10h 
e no sábado, de 0h a 7h e 
21h a 00h. No domingo, 
os melhores horários 
para viajar são de 0h a 
8h e de 18h a 0h. No re-
torno, na segunda-feira, 
a dica é pegar a estrada 
entre 0h e 9h e 21h e 0h 
(zero hora). 
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Conheça Conheça 
        a novaa nova

 A Torrelaguna Pizzaria Inaugurou em novo endereço no último sábado dia 11, a casa está encantadora, os detalhes, o ambiente aconchegante, vocês precisam conhecer; o Jornal Mais Expressão deseja muito sucesso!!!

 Giovanni e Amanda

 Giovanni e Amanda

Matheus e Ana

Matheus e Ana

Raphaela, Lidia

Rafaella, Ligia,Cristina, Linnêo e Sr. Arizio
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Estúdio Moacir Torres completa 30 anos em novembro

Em novembro, o Es-
túdio Moacir Torres 
(EMT) comemora 

30 anos, e ao longo de três 
décadas o cartunista lançou 
150 personagens de vá-
rias famílias que encantam 
crianças e adultos como 
a Turma do Gabi, Papo 
Amarelo, Mamona Selva-
gem e seus amigos, Turma 
do Rabisco, As Maluqui-
nhas, Pequenos Heróis BR, 
Vakinhas Coloridas, Turma 
do Circo do Piruquinha e 
muitos outros.

“Em 1990 criei a pri-
meira HQ do herói ama-
zônico Papo Amarelo e 
ao longo dos anos novos 
personagens foram surgin-
do. Quero continuar com o 
nosso trabalho educativo e 
passar para os leitores coi-
sas boas, que sirvam para a 
evolução intelectual de cada 
um”, disse o cartunista, 
Moacir Torres.

Nos 30 anos, o EMT 
produziu milhares de revis-
tas, livros infantis e E-books 
de títulos diferentes, e for-
mou várias parcerias com 
pequenas e grandes editoras 
e outras empresas ligadas ao 
segmento. E para o próximo 
ano, o cartunista revela 
novidades. “Nosso foco em 
2021 será o Licenciamento 
de Personagens, e estamos 
sendo representados pela 
Agência Wind Marketing 
e Licensing de SP. Espera-
mos fechar alguns produtos 

com a turminha”, revela. 
“Também iremos conti-
nuar com nossos projetos 
publicando nossas revistas 
de atividades e HQs na 
Amazon. Outro objetivo 
será continuar trabalhando 
para colocar animações da 
Turma do Gabi na TV, e 
continuar criando ilustra-
ções para livros infantis e 
criação de personagens”.

Papo Amarelo
O personagem Papo 

Amarelo também come-
mora 30 anos e ganhou do 
seu criador, a 3ª edição com 
história de Moacir Torres e 
arte de Tom Ribeiro. Além 
das publicações, o herói já 
participou de dezenas de 
revistas, juntamente com 

EMT

outros personagens já co-
nhecidos dos leitores.

Ainda na comemora-
ção, Torres também orga-
niza uma exposição com 
desenhos do herói. “Será 
uma coletânea de desenhos 
do Papo Amarelo feitos por 
diversos ilustradores do 
mercado nacional e inter-
nacional”, conta.

Entre os ilustradores 
estão: Luke Ross, Júlio 
Shimamoto, George Wolf, 
Pedro Mauro, Téo Pinheiro, 
Eric Vanucci, Nestablo Ra-
mos, May Santos, Marcos 
Martins, Carlos Rodriggs, 
Paulo Tonsom, Décio Ra-
mirez, Léo Tatarana, Paulo 
Tonsom, Sergio Daniel dos 
Santos, Bruno Munhoz e 
Roko.

Do Brasil para 
o mundo
Os Pequenos Heróis 

BR ganharam sua versão 
em inglês, e a revista de 
atividades interativas e 
educativas dos Little Hero-
es BR está à venda no site 
da Amazon. A publicação 
contém 16 páginas com 
passatempos, brincadeiras 
educativas e quadrinhos e 
é direcionada para crian-
ças de 5 a 12 anos. “Pre-
tendemos publicar novos 
E-books em inglês, sejam 
de HQs ou de Atividades 
Interativas, pois é uma 
chance de divulgarmos 
nossas criações para outros 
países, e para conseguir-
mos licenciar alguns perso-
nagens”, disse o cartunista.

A Turma do Gabi está 
no YouTube e Moacir tem 
planos para continuar na 
plataforma. “Temos poucas 
animações que são curtas 
e nossos vídeos são para 
ensinar as crianças dese-
nharem. Para o ano que 
vem vamos continuar pos-
tando esses vídeos e novas 
animações que faremos”, 
revela.

E para os próximos 
anos, o cartunista disse que 
pretende continuar com 
os projetos já existentes e 
também trazer novidades 
para os leitores. “Que nos 
próximos anos, novos par-
ceiros venham se juntar 
a nós para que possamos 
continuar levando muita 
alegria e divertimento para 
os nossos leitores”, finaliza.
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CINEMA

......................................................................................
T E N E T
Lançamento - Ação / Espionagem / Suspense - Clas-
sificação 14 anos - 150 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29) a Quarta (4): 17h10 [TC] / 19h30 / 20h30 
[TC]
Polo Shopping
Quinta (29), Sexta (30), Terça (3) e Quarta (4): 20h15
Sábado (31), Domingo (1º) e segunda (2 - Feriado): 
15h50 / 20h15
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29), Sexta (30), Terça (3) e Quarta (4): 20h00
Sábado (31), Domingo (1º) e segunda (2 - Feriado): 
16h00 / 20h00
Polo Shopping
Quinta (29) a Quarta (4): 17h25 / 19h40 / 20h45
......................................................................................
OS NOVOS MUTANTES
2ª semana - Ação / Aventura / Ficção - Classificação 
14 anos - 94 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29) a Quarta (4): 21h00 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29) a Quarta (4): 17h40
Polo Shopping
Quinta (29), Sexta (30), Terça (3) e Quarta (4): 18h50 
/ 21h15
Sábado (31), Domingo (1º) e segunda (2 - Feriado): 
16h20 / 18h50 / 21h15
.......................................................................................
COMO CÃES E GATOS 3: PELUDOS UNIDOS
2ª semana - Comédia - Classificação Livre - 84 mi-
nutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (29), Sexta (30), Terça (3) e Quarta (4): 16h50
Sábado (31), Domingo (1º) e segunda (2 - Feriado): 
15h10 / 16h50
.....................................................................................
SCOOBY! O FILME
7ª semana - Animação - Classificação Livre - 94 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29), Sexta (30), Terça (3) e Quarta (4): 18h40 
[TC]
Sábado (31), Domingo (1º) e segunda (2 - Feriado): 
16h25 [TC] / 18h40 [TC]
......................................................................................

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

30 anos e 150 personagens 
para comemorar

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Escritor e cartunista Moacir Torres
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A linda King da tutora Rosa Brollo, no Banho e Tosa com 
Darik na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 
1050 - Centro, (19) 3875-2715

Se você não conhece a Container Baby & Kids agora é hora.  
A loja oferece o que há de mais moderno com as últimas 
tendências Verão/2021. Uma coleção incrível, super linda 
que seu filho(a) vai adorar. Vale a pena dar uma espiadinha 
na Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 3939. WhastApp (19) 
99102-8096

Clínica Bicho Amigo

A Coleção Tutti Sposa da A Nova Loja está fazendo o maior 
sucesso. Lindíssimos modelos diferenciados com muita renda, 
brilho e transparência. Você que vai casar é a melhor opção. Vá 
conferir de perto!  R. Ademar, de Barros, 1011 - Centro, Fone: 
(19)3875-1760 - Site: www. anovaloja.com.br

Bicos & Focinhos

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, no Condomínio 
Laguna, apoio para caixa d’água e boiler. 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

A Nova Loja 

Dia 28 foi o lançamento do Festival Vive La Mer do Le 
Triskell Bistrô, que acontecerá entre os dias 10 e 29 de 
novembro, a convite de Kleber Patrício e Gilles Mourier. 
O Mais Expressão esteve presente e pôde conhecer um 
pouquinho mais dos deliciosos pratos da rica culinária 
Francesa.

Mr. Roof

Equipe da Rosa Brollo recebendo o delicioso Bolo da 
Madre, carinho do Jornal Mais Expressão. 

Dra Andrea com o lindo Pavão 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

Na última quarta-feira, o Mais Expressão recebeu o convite 
para participar da pré-estreia do filme TENET, de muita ação 
que envolve o mundo da espionagem internacional. Na ocasião 
Paulo Celso Lui Diretor Geral do Topázio Cinemas, falou para 
imprensa sobre esse retorno das salas de cinemas e as medidas 
de segurança que estão sendo tomadas para receber o público. 
O Mais Expressão agradece ao convite e deseja que esse 
retorno seja de muito sucesso! 

Le Triskell Bistrô 

Container Baby & Kids 

Agora a Adelaide Decorações está atendendo só com hora 
marcada. Ligue: (19) 3894-4638 / (19) 99763-2829 agende 
seu horário e confira de perto as últimas novidades em 
cortinas, persianas, papel de parede, colchas sob medida, 
almofadas, tapetes e carpetes. Você vai adorar!

Adelaide Decorações



Angélica Souza e Marcelo Guilhen Moreira, da Helô Aluguel de Bolos, receberão o troféu revelação

Desde a sua pri-
meira edição, em 
maio de 2006, o 

troféu Frutos de Indaiá, 
organizado pelo Grupo 
Mais Expressão, realiza 
uma completa pesquisa 
para eleger as melhores 
marcas de cada segmento. 
Para chegar aos premiados 
deste ano, foram ouvidas 
aproximadamente 4 mil 
pessoas, entre os meses 
de outubro e novembro 
de 2019.

A pesquisa ocorreu nas 
ruas onde o entrevistado 

Troféu Frutos de Indaiá: campanha publicitária 
gera visibilidade às empresas premiadas
A empresa que contrata a campanha de mídia, adquire o direito de participar da festa de premiação 

ARQUIVO PESSOAL

respondeu formulários 
referentes a 20 segmen-
tos de mercado. Após a 
apuração do resultado 
da pesquisa e a definição 
das marcas eleitas, foi 
oferecida, aos primeiros 
colocados, uma campa-
nha publicitária que dá 
direito a publicação da 
marca em edições do jor-
nal imprenso e em três 
exemplares da Revista 
Mais Expressão, sendo 
duas antes e uma após o 
evento. 

A empresa que con-
trata a campanha de mí-
dia vinculada ao prêmio, 
adquire o direito de par-

ticipar da festa de pre-
miação do Troféu Frutos 
de Indaiá, festa essa, que 
ainda rende elogios dos 
que prestigiaram a grande 
noite no ano passado. 

Nesta edição, de acor-
do o presidente do Grupo, 
Alan Di Santi, as cotas 
são limitadas. “Queremos 
priorizar a qualidade de 
atendimento aos premia-
dos e seus convidados. Por 
isso, iremos limitar o nú-
mero de pessoas”, explica. 

A 15ª edição já está 
sendo organizada e me-
lhorias já estão sendo 
programadas. “A organi-
zação está a todo vapor e 

estamos focados em me-
lhorar a cada ano o nosso 
evento, para sempre su-
perarmos as expectativas 
dos premiados”, finaliza.

15ª edição
O maior e melhor 

evento de premiação de 
Indaiatuba e região rece-
berá na 15ª edição a dupla 
Maiara & Maraisa que 
promete animar e tornar a 
noite de premiação ainda 
mais inesquecível.

Donas de belas vozes, 
as irmãs são uma das prin-
cipais duplas do cenário 
da música sertaneja da 
atualidade. Na internet 
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não poderia ser diferen-
te. Elas já alcançaram 
marcas expressivas como 
superar três bilhões de 
visualizações e mais de 
seis milhões de inscritos 
em seu canal oficial do 
YouTube.

E a escolha de uma du-
pla feminina não foi à toa. 
O Troféu Frutos de Indaiá 
2020, que comemora 15 
anos, irá homenagear as 
mulheres. Cada vez mais 
presente no mundo em-
presarial, às mulheres 
tem se destacado nas pe-
quenas, médias e grandes 
empresas.

Hoje, o Brasil é o sé-

timo país com o maior 
número de mulheres em-
preendedoras. O dado 
é de um levantamento 
da Global Entrepreneur-
ship Monitor (GEM), 
realizado com 49 nações. 
Ao todo, são mais de 24 
milhões de brasileiras to-
cando negócios próprios, 
gerando empregos e mo-
vimentando a economia.

“As mulheres vem se 
destacando cada vez mais 
no cenário empresarial 
devido a sua competência 
e dedicação ao trabalho, e 
nada mais justo que sejam 
reconhecidas”, finaliza Di 
Santi.

Ana Alice Bernaque Rinco e Caio Rinco da Chido Vende
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 921

AP04766 - JARDIM MARINA - EDIFÍCIO RESIDENCIAL MARINA -AU 79m2 -   02 
dormitórios amplos sendo 01 suíte com armários planejados, sala de 02 ambientes 
com varanda gourmet e vista panorâmica, WC social com box e gabinete, cozinha 
planejada, área de serviço, 02 vagas na garagem.  Sol da manhã. Próximo a Univer-
sidade Max Planck. R$ 1.200,00 + Condomínio + IPTU.

AP04893 - APARTAMENTO VILA BRIZZOLA - AU.72m² com 02 dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro WC social, OBS ( Irá ficar no apto cooktop, armários de quarto e 
cozinha e móvel tipo buffet da sala). Condomínio com Área lazer: piscina, quadra, 
quiosque, salão de festa, de jogos e pet. R$ 1.300,00 + condomínio + IPTU.

CA09015 - MARIA JOSÉ - CASA EM CONDOMÍNIO NOVA COM AT. 300 m² AC. 190 
m² - 3 suítes (1 com closet planejado), sala para 2 ambientes com pé direito alto, 
cozinha planejada, lavanderia, lavabo, área gourmet com churrasqueira e piscina e 
garagem para 4 autos sendo 2 cobertas. R$ 990.000,00

CA09001 - VILLAGIO DI ITAICI - AT. 150 m² AC. 170 m² - lindo sobrado com 3 dormitórios 
(1 suíte), 2 com sacada e armários planejados, wc social, sala para 2 ambientes, cozinha 
planejada, despensa, lavabo, lavanderia planejada, área gourmet com churrasqueira  e 
gabinete planejado e garagem para 2 autos. Imóvel com ar condicionado na sala e 2 dor-
mitórios. Condomínio com área de lazer completa e portaria 24 horas. R$ 650.000,00.

AP04601 - LA SPEZIA - AU. 71 m² - LINDO APARTAMENTO TODO PLANEJADO com 
2 dormitórios (1 suíte) planejados, sala, cozinha planejada, área gourmet, wc social 
e garagem para 1 auto coberta. R$ 350.000,00

CA08990 - AT. 500m² - AC. 220m² - EXCELENTE IMÓVEL RESIDENCIAL | COMER-
CIAL EM PRIVILEGIADA LOCALIZAÇÃO - JD. PAU PRETO - INDAIATUBA - casa tér-
rea de esquina com possibilidade de comercial e residencial sendo 02 dormitórios, 
02 salas, cozinha com copa, lavanderia, 02 quartos  salas de despejo externo, WC 
externo, canil piscina, quintal gramado, 02 entradas independentes com garagens 
cobertas para 05 autos. Excelente opção para escritórios, clínicas e salão a 100 
metros do Parque Ecológico. R$ 3.500,00 + IPTU.

CA07027 - JARDIM BRASIL - AT.125m² AC.90m² - 2 dormi-
tórios, sala, wc social, cozinha, lavanderia coberta, vaga 
para 02 autos coberta. Locação R$ 1.100,00 + IPTU.

AP04885 - CIDADE NOVA I - COBERTURA COM 05 SUÍTES, 
SENDO 01 DE EMPREGADA e 03 GARAGENS INDEPEN-
DENTES - EXCELENTE LOCALIZACÃO - PARTE INFERIOR: 
Sala 02 ambientes com ar condicionado e sacada. Lavabo. 
Área Gourmet fechada com churrasqueira. Cozinha pla-
nejada. Despensa planejada. Área de Serviço e 01 Suíte 
de empregada. PARTE SUPERIOR: Sala de TV. 04 suítes 
com armários embutidos, sendo 01 Master (com hidro) 
e  closet planejado. 02 suítes com ar condicionado. Todo 
o piso superior em madeira. Aquecimento Solar nos WCs, 
sendo 01 das suítes com chuveiro reversível (além de so-
lar tb elétrico) e 02 suítes com solarium. 03 Vagas de ga-
ragem cobertas e independentes. LOCAÇÃO R$ 3.200,00 
+ COND. R$ 800,00 + IPTU R$ 350,00 MENSAL.

VENDA

AP04821 - ANA MARIA - AU. 67 m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte (todos planejados), WC social, sala 02 
ambientes, varanda com envidraçamento, cozinha pla-
nejada, lavanderia, garagem para 02 autos coberta. Ar 
condicionado em um dormitório e na sala. Condomínio 
com piscina, Academia, Salão de Jogos e Salão de festas 
R$ 320.000,00.

AP04677 - EDIFÍCIO TUIUTI - 2 dormitórios (1 suíte), sala 
para 2 ambientes com sacada, WC social, cozinha, lavan-
deria e garagem para 1 auto coberta. Edifício com portaria 
diurna localizado no centro de Indaiatuba. R$ 300.000,00

CA08973 - JARDIM CALIFÓRNIA - AT. 226 m² AC. 112 
m² - Casa com 2 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, 
lavanderia, WC social e garagem para 2 autos com 
portão eletrônico. R$ 290.000,00

CA08992 - PARQUE DAS NAÇÕES - AT. 125 m² AC. 
98 m² - 3 dormitórios (1 suíte) sendo 2 com móveis 
planejados e ar condicionado, cozinha planejada com 
cooktop, coifa e forno, sala, WC social, lavanderia e 
garagem para 2 autos. Casa com sistema de alar-
me e câmeras com monitoramento pelo celular. R$ 
340.000,00

CA08983 - JARDIM REGINA - AT. 250 m² AC. 209 m²- 
Excelente casa com 2 dormitórios, WC social e varan-
da, sala de estar, sala de tv, área de luz, sala de jantar, 
cozinha, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, 
wc e cozinha,  canil , piscina com aquecimento solar e 
garagem para 2 autos coberta. R$ 545.000,00.

CA08946 - JARDIM ESPLANADA II - AT. 300 m² AC. 117 
m² - CASA RECÉM CONSTRUÍDA COM 3 dormitórios (1 
suíte), sala ampla para 2 ambientes, cozinha planeja-
da, WC social, lavanderia, quintal gramado e garagem 
para 2 autos coberta. R$ 620.000,00

CA08974- RESIDENCIAL VIENA - LINDA CASA EM 
CONDOMÍNIO COM AT. 250 m² AC. 150 m² - 3 dor-
mitórios (sendo 1 suíte), sala de estar e jantar, cozi-
nha planejada, lavabo, lavanderia, área gourmet com 
churrasqueira e garagem para 4 autos sendo 2 cober-
tas. Condomínio com área de lazer com piscina, es-
paço fitness, salão de festa, playground e portaria 24 
horas. R$ 670.000,00

LOCAÇÃO

GL00415 - GALPÃO INDUSTRIAL RECREIO CAMPESTRE 
JÓIA - AT 1000m² AC 700m² - GALPÃO ÁREA FABRIL 
550m², sendo: Pé Direito de 6m, 02 Vestiários Internos e 
02 WC Externos. Estacionamento para Clientes. MEZANI-
NO: Escritório - R$ 7.500,00 + IPTU.

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

AP04651 - VILA SFEIR - AU. 75 m²- 02 Dormitórios, sen-
do 01 suite com armários planejados. 01 wc social. WCS 
com Gabinetes, Box Blindex, Chuveiros e Espelhos. Cozi-
nha Planejada. Lavanderia. Sala 02 ambientes. Varanda 
Gourmet com churrasqueira em inox; Bancada com pia 
embutida e Quintal Lateral. Tudo com tela de proteção. 
01 vaga de Garagem. ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍ-
NIO: Piscina, Churrasqueira, Academia, Playground. R$ 
1.600,00 + COND + IPTU 

AP01631 - TORRES DA LIBERDADE - AU 80 m² - 03 dor-
mitórios (01 suite), wc social, sala 02 ambientes, sacada, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 autos. 
Condomínio com infraestrutura de clube. Locação R$ 
2.300,00 + condomínio + IPTU.

CA05929 - CENTRO -AT 154m² AC 130m² - 03 Dormitó-
rios, Sala, Wc Social, Cozinha, Lavanderia, Garagem para 
02 autos. R$ 1.400,00 + IPTU



B2 Imóveis

NHEIRO SOCIAL, LAVABO, 
COZ. AMPLA,  COZ. PEQUE-
NA, 04 SALAS, BAR, AREA 

DE SERVIÇO, AREA DE LAZER 
COM PISCINA, CHURRAS-

QUEIRA, FORNO DE BARRO, 
VESTIÁRIO E BANHEIRO, 
QUINTAL AMPLO,  AREA 

CONSTRUIDA 720M², AREA 
DO TERRENO 900M². R$ 

1.600.000,00

CHACARA

BAIRRO ALDROVANDIA – 
CH00336

CHACARA - TERRENO 
18.150M² AREA RURAL , 

CONTEM 05 CASAS.
CASA 01: CASA PRINCIPAL:  

03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE COM CLOSET, SALA,

DE ESTAR, SALA DE JANTAR, 
COZINHA, 02 WC, LAVAN-

DERIA.
CASA 02: CASA DO CASEIRO: 

03 DORMITÓRIOS, SALA  
GRANDE, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA, VARANDA, 

01 QUARTO EXTERNO COM 
BANHEIRO.

CASA 03: 01 DORMITÓRIO, 
COPA PEQUENA , WC, ESCRI-

TÓRIO 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

COZINHA, AREA DE SERVIÇO,
AREA GOURMET, GARAGEM 

PARA 02 CARROS E JARDIM NA 
FRENTE. R$ 424.000,00

JARDIM MOACIR ARRUDA – 
CA0321503 DORMITÓRIOS  ( 
01 SUÍTE ) TODOS COM AR-

MÁRIOS E AR CONDICIONADO, 
SALA, 02 AMBIENTES, LAVABO, 
AMPLA COZINHA PLANEJADA, 

CHURRASQUEIRA, GARA-
GEM PARA 04 VEÍCULOS. R$ 

560.000,00

JARDIM REGINA – CA033057
IMÓVEL DIFERENCIADO PELO 

SEUS PLANEJADOS NOS 03 
DORMITÓRIOS, BANHEIROS,
COZINHA, AREA DE SERVIÇO, 

SALA, AREA GOURMET, GERA-
DOR DE ENERGIA A GÁS, SISTE-
MA DE SEGURANÇA, PORTÃO 
ELETRÔNICO 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 PIS-
CINA 7 x  2,30 M COM LED E 

CASCATA.
GARAGEM PARA 04 AUTOS.  

ACEITA PERMUTA POR APAR-
TAMENTO NA BIAXADA SAN-

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

R$ 800,000,00

JARDIM SANTIAGO – CA03226
04 DOM. (COM  02 SUITES ) 
, 01 SUITE COM CLOSET, BA-

CENTRO – AP00792
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, ENTRE 

AV.  KENNEDY E ITORORÓ.
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA,  02 VAGAS DE 
GARAGEM. R$ 340.000,00

VENDA CASAS 

JARDIM 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

JARDIM PAU PRETO – CA03210
03 DORMITÒRIOS , SENDO 01 
SUITE, SALA, WC, COZINHA, 

AREA SE SERVIÇO,
CHURRASQUEIRA, GARAGEM 
PARA 02 CARROS COBERTA.

R$ 395.000,00

VILA GEORGINA – CA03211
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, WC, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO, CHURRASQUEIRA, 
GARAGEM PARA 02 CARROS 

COBERTA. R$ 415.000,00 

JARDIM DOS IMPÉRIO – VILA 
ITÚ - CA03213

LINDA CASA, ÓTIMO ACABA-
MENTO. 03 DORMOTÓRIOS, 
SENDO 01 SUITE,SALA, WC, 

CASA COMERCIAL CENTRO 
SL00358 04 SALAS, COZINHA, E 

BANHEIRO 
R$ 1800,00 +  IPTU

 
TERRENO P/ ESTACIONAMEN-

TO, LAVA RAPIDO 
CENTRO TE00022 

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

APARTAMENTO VENDAS 
   

AZALÉIA DE ITAICI – AP00973
LINDO APARTAMENTO -  ÓTI-

MA OPORTUNIDADE
03 DORM., SALA, COZINHA, 
A. S., WC SOCIAL, GARAGEM 
COBERTA PARA 01 VEÍCULO.
COND. COM ÁREA VERDE , 

QUADRA ESPORTIVA, 
QUIOSQUE,

SALÃO DE FESTA, SALÃO DE 
JOGOS. PORTARIA 24 HORAS

R$ 202.000,00

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. APAR-
TAMENTO DE FRENTE. R$ 

285.000,00

Villa Helveti ap00970
APARTAMENTO ENTREGA 

PARA OUTUBRO 2020. 
02 DORM, 02 VAGAS.  

À VISTA R$ 230.000,00  
OU 70 MIL DE ENTRADA 

MAIS SALDO FIN. 

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

SANTA CRUZ  
01 DORM, COZINHA E 
BANHEIRO GARAGEM  

R$ 750,00 INCLUSO IPTU

ITAICI CA0920 
02 DORM, SALA, COZINHA,  
BANHEIRO, ÁREA DE SER-

VIÇO 
R$ 850,00 + IPTU 

VILA MERCEDES – CA03224 
02 DORM, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, AREA DE SER-

VIÇO,  
GARAGEM PARA 01 CARRO. 

R$ 950,00

JD MORADA DO SOL  
01 DORM, SALA, COZINHA, 

BANHEIRO E GARAGEM P/ 02 
AUTOS FUNDOS, 01 DORM, 

COZINHA E BANHEIRO 
R$ 1000,00 

 
JD. OLINDA CA03028 

03 DORM ( 01 SUÍTE), COZI-
NHA PLAN, 03 BANHEIROS,  
A.S. ÁREA GOURMET GARA-

GEM  R$ 2000,00 

LOCAÇÕES APARTAMENTO 
 

KITNET CENTRO  
01 DORM, COZINHA E 

BANHEIRO VAGA P/ MOTO 
R$ 700,00 MAIS IPTU

KITNET – JD. ALICE – AP00972 
KITNET SOBRE MERCADO 

EURO DORM., COZINHA E BA-
NHEIRO. R$ 700,00 ( INCLUSO 

ÀGUA, IPTU ) 
 

KITNET CENTRO ED YPÊ 
PORTARIA 24HRS, ELEVADOR. 
R$ 850,00 INCLUSO COND E 

IPTU

APARTAMENTO  
COND. AZALEIA DE ITAICI   AP 
00967 03 DORM, SALA, COZI-

NHA, A,S, BANHEIRO  
E 01 VAGA R$ 950,00 + COND. 

+ IPTU

APARTAMENTO FONTE DE 
TREVI 

03 DORM (01 SUÍTE), SALA, 
COZINHA, WC, GARAGEM 
R$ 1300,00 + COND + IPTU

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

VAGA COBERTA 1300,00 ( 
INCLUSO COND E IPTU) 

  
APARTMANTO DUETTO DI 

MARIAH 03 DORM (1SUÍTE), 
VARANDA GOURMET 

02 VAGAS, PORT 24hrs. 
R$ 1700,00 + COND. + 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 
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VENDAS

CASAS
CA00378 - CENTRO - 2 dorms+dep+2 vags comercial.............................R$ 477.000,00
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
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
CA00363 - CIDADE NOVA - 2 dorms +dep +2 vagas...............................R$ 900.000,00
CA00362 - JARDIM UNIÃO - 3 dorms + dep+2 vagas.............................R$ 430.000,00
CA00366 - VL. RUZ PERES - 3 dorms c/ + dep + 3 vagas.....................R$ 650.000,00
CA00365 - JD TANCREDO NEVES - 3 dorms+ dep+1vaga....................R$ 300.000,00 
CA00369 - MORYAMA - 3 dorms c/ suíte+dep+3vagas..........................R$ 222.000,00 

CASA EM CONDOMÍNIO
CA00319 - MARIA JOSÉ - 03 dorms +dep+ 4 vagas..........................R$ 880.000,00      
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$ 1.060.000,00
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
CA00354 - ALTOS DE ITAICI - 03 dorms+dep+4 vagas...........................R$ 740.000,00 
0CA00375- JD. GUARUJÁ- SALTO.03 dorms+dep+2vagas.................... R$ 710.000,00 0

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
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$ 330.000,00
AP00103 - DUETO DI MARIAH - 03 dorms +dep + 2vagas...................R$ 385.000,00
AP00126 - SANTA BARBARA - 02 dorms+dep+2vagas..........................R$ 200.000,00
AP00130 - MAROC - 02 dorms +dep+2 vagas..........................................R$ 430.000,00
AP00133 - NUMBER 01 - dorms+dep+1vaga.............................................R$ 125.000,00
AP00134 - PREMIUM RESIDENCE - 2 dorms+dep+2vagas....................R$ 420.000,00
AP00135 - JARDIM MORUMBI - 2 dorms+dep+2vagas..........................R$ 235.000,00
AP00138 - MONTONÉ RESIDENCE-SALTO- 2 dorms+dep+1vaga.........R$ 276.000,00
AP00143 - AMÉRICA HOME CLUB-PORTO FELIZ - 2 dorms+dep+1vaga..R$ 265.000,00
AP00150 - ELEGANCE - 3 suítes + dep + 2 vagas.........................................R$  790.000,00
AP00051 - PREMIER RESIDENCE - 3 suítes+dep+2 vagas...................................R$ 1.386.000,00

CHÁCARAS
CCH00054 - VALE DAS LARANJEIRAS - 06 suítes+dep+4 vagas.............R$ 2.800.000,00
CH00043 - TERRAS DE ITAICI - 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina .............R$    980.000,00
CH00050 - POLAREIS - 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
CH00058 - TERRAS DE ITAICI - 03 dorms c/ suíte+dep+ 6 vags e piscina...R$ 1.350.000,00
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 - VILA RUBENS 250M..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 220.000,00
TE00282 - VILA HAVAI 420M...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 360.000,00
TE00220 - EUROPARK-1000M...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 400.000,00
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$  3.710,00 (o metro quadrado)
TE00243 - DUAS MARIA-360M..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 425.000,00
TE00249 - VIENA-280M....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 200.000,00
TE00271 - JD. DOS IMPÉRIOS-201M..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 180.000,00
TE00279 - JD DOS LAGOS- 565M..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 390.000,00
TE00283  -  CENTRO-337M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$371 .000 ,00

SÍTIOS
ST00008 - ELIAS FAUSTO-7.000 ALQUERES... . . . . . . . . . . . . .R$ 350,00 mts
ST00012 - VALE DO SOL-55.000MTS...................................R$ 5.100.000,00
ST00015 - MONTE MOR- 40.000MTS....................................R$ 2.500.000,00
ST00017 - VIDEIRA-20.000MTS.............................................R$ 1.700.000,00

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

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL
SA00010 -  OFFICE PREMIUM – 77M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 220.000,00
SL00038 -  JD.  DOS COLIBRIS-  250M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 900 .000 ,00
PT00000 -  CENTRO (FRANQUIA)...................................................................R$ Sobre Consulta

LOCAÇÃO

CASA
CA00287 - PAU PRETO - Comercial................................................R$ 6.000,00+iptu
CA00283 - CENTRO - 03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial) R$ 4.400,00+iptu
CA00347 - PAU PRETO - 02 dorms+dep+ 2 vagas(comercial).........R$ 3.250,00
CA00005 - CENTRO - 02 dorms +dep (comercial)............................R$ 2.500,00

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA216 - JD. CALIFÓRNIA - R$280 MIL - 2D. sendo 1 suíte, sala ampla, coz. ampla, lav. cober-
ta, wc e gar. coberta p/ 2 carros. Portão eletrônico. Ac. Permuta c/ casa menor no Jd. do Vale. 
CA215 - JD. COLIBRIS - R$350 MIL - Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs e gar. OBS: No 
terreno possui 3 salas c/erciais c/ total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDE SP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dorm., sala, coz. ampla , 3 wcs, 
varanda ampla c/ churr. e gar.
CA109 - MONTE VERDE - R$320 MIL - 1D., sala, coz., wc, edícula, churr. e portão eletr.
CA284 - PQ.DAS NAÇÕES - R$290 MIL - 2dorms(st), sala, coz, wc, lav., gar. coberta.
CA202 - JD. COLONIAL - R$450 MIL - Sobrado c/ 2 dorm. sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 wcs, 
coz. planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, gar. p/ 2 carros e edícula. 
Possui quintal, churr. e portão eletrônico
CA203 - JD. CARLOS ALDROVANDI - R$210 MIL - Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 
varanda, 1 wc e gar. p/ 1 carro.
CA204 - NOVA VENEZA - R$265 MIL - 2 dorm., sendo 1 suíte, 1 wc c/ armários, sala, coz. 
americana c/ balcão em granito, lav., gar. p/ 2 carros, churr. e portão eletrônico.
CA211 - PARQUE RESIDENCIAL - R$290 MIL - 2 dorm., 1 wc, sala, coz. e gar. coberta p/ 1 
carro. Possui uma casa nos fundos c/ 1 dorm., sala, coz. e wc

CASAS C/ 3 E 4 DORMITORIOS

CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dorm. sendo 1 suíte c/ closed, wc, sala de estar, sala 
de jantar, coz. planejada, lav. e gar. coberta p/ 2 carros. Possui ar condicionado, área gourmet c/ 
churr.  e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341 - JD. PPRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado c/ 3 dorm. sendo 1 suite, 2 wcs, sala, coz. 
planejada c/ ilha, lav. c/ armários, gar. coberta p/ 2 carros e área gourmet.
Possui armário embutido debaixo da escada, Aceita permuta c/ chácara
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado c/ 4 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, coz. planej., lav., wc, gar. cob. p/ 3 carros e área gourmet. Ac. Permuta c/ Chácara 
ou Sítio
CA327 - JD. VENEZA - R$275 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. americana, lav., wc e gar. 
p/ 2 carros. Possui churr.. Aceita permuta c/ terreno.
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO - R$270 MIL - 2 dorm., sala, coz., wc e gar. p/ 2 carros.
CA329 - LAURO BUENO DE CAMARGO - R$370 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar e 
jantar, coz., lav., wc, churr., portão eletrônico e gar. coberta p/ 2 carros
CA400 - CECAP - R$415 MIL - 4 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs, churr. e gar. p/ 4 carros. Aceita 
permuta c/ chácara.
CA301 - VILA AVAI - R$360 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. planejada, wc, lav., churr. e 
gar. coberta p/ 2 carros. Aceita permuta c/ casa em Cond. ou apartamento. 
CA312 - JD. BELA VISTA - R$ 505 MIL - Sobrado c/ 3 dorm., sendo 1 suíte c/ ar condicionado, 
sala de TV, lavado, varanda, coz. planejada, lav., 1 wc, gar. p/ 2 carros e edícula. Possui churr., 
quintal, pomar c/ frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita Permuta c/ 
terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apto até 200 mil

 COND.FECHADOS - CASAS 

CA407 - COND. HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, AC: 405,00 
m², AT: 490,00 m². Excelente sobrado c/ projeto diferenciado. Padrão construtivo e acab. c/ 
materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7D. sendo 2 suítes 
no segundo pav. (1 master) c/ sacada em “L” e porta balcão mais 3 dorm. e 1 suíte no térreo. 
Ainda no pav. sup., sala de cinema c/ janelão e sacada. Pav. inferior: Lavabo, sala de estar c/ 
pé direito duplo e mezanino, sala de TV, coz. c/ ilha e armários, área gourmet integrada a sala 
e coz., deposito e lav. na AS, terraço, piscina c/ revestimento em pastilhas, c/ 2 wcs, 4 vagas 
de gar. sendo 2 cobertas. Área de lazer do Cond. c/ campo de futebol, jardim, churr., piscina, 
playground, quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
CA338 – COND. JD. PARK REAL - R$450 MIL - 3D., sendo 1 suíte, wc, sala de estar c/ pé 
direito alto, coz. integrada, lav., escrit. e gar. p/ 3 carros sendo 2 cob. Possui área gourmet c/ 
churr. e pia. Preparado p/ aquecedor solar e ar condicionado.
CA333 - COND. PARK REAL - R$425 MIL 3 dorm. sendo 1 suíte  wc, sala de estar c/ sanca, 
coz. americana, lav. é gar. p/ 2 carros sendo 1 coberta. Possui churr. c/ pia.
CA332 - COND. IMPÉRIO - VILA RICA - R$425 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. ameri-
cana, wc, lav. e gar. p/ 2 carros sendo 1 coberta. Possui churr. c/ pia. Aceita Permuta c/ terreno.
CA237 - PORTAL DAS ACACIAS - R$340 MIL - 2 dorm., sala, coz., wc, lav., gar.. Aceita 
permuta c/ casa na Cidade Nova ou no Cond. Montreal. 
CA316 - BEIRA DA MATA - R$1.200.000,00 - 3 dorms (2st, 1 delas c/ hidro e closet),sala de 

estar  c/ pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lav., dorm e wc de empregada, dispensa, 
área gourmet, piscina aquecida, quintal, gar. coberta p/ 2 carros e descoberta p/ 2 carros.
CS338 - VIENA - R$780 MIL - 3 suítes, sala de estar c/ pé direito alto integrada c/ coz, lavabo, lav., 
área gourmet, piscina, churr., aquecedor solar, boiler 400l, gar. coberta p/ 2 carros e descoberta 
p/ 2 carros.
CA320 - JD. TROPICAL - R$450 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, coz., sala, 2 wcs, churr., gar. 
coberta p/ 2 carros e descoberta p/ 1 carro.
CS308 - MONTREAL - R$460 MIL - 3 dorm., sendo1 suíte, sala de estar c/ pé direito duplo e 
sanca, coz., copa, wc, armário em todos os cômodos, gar. p/ 2 carros e churr..
CA315 - COND. MONTREAL - R$500 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, 1 wc, sala, coz. planejada, 
lav., dispensa, gar. p/ 2 carros e edícula. Possui quintal e churr. c/ área gourmet.
CA318 - COND. MONTREAL - R$520 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, 1 wc, sala, coz., lav., gar. p/ 1 
carro, churr. e edícula. 
CA324 - COND. PARK REAL - R$530 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte c/ closed, 1 wc, sala de 
TV, sala de jantar, copa, coz. planejada, lav., gar. p/ 2 carros e edícula. Possui ar condicionado, 
aquecedor solar e churr..                                                           
CA209 - COND. MONTREAL - R$490 MIL - 2 dorm., sendo 1 suíte, 1 wc c/ box e armários, sala 
de TV, sala de jantar, coz. americana c/ balcão em granito e armários, lav., gar. p/ 2 carros. Possui 
quintal, área gourmet c/ churr. e armários.

APARTAMENTOS

AP533, - JD. MORUMBI - R$135 MIL - 2 dorm., sala, coz., wc, lav. e gar. p/ 1 carro.
AP531 - PARQUE INDAIÁ - R$ 170 MIL - 2 dorm., sala, coz., wc, lav. e 1 vaga de gar.
AP527 - CIDADE NOVA - R$350 MIL - 3 dorms (1st), sala, coz, lav., hall de entrada, lav., gar. p/ 
1 carro.
AP535 - CHACARA DO TREVO - R$360 MIL - 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lav., 2 
wc, todo mobiliado, ar condicionado, gar. coberta p/ 2 carros.
AP515 - CIDADE NOVA - R$290 MIL - 3 dorm., sala de estar, coz., 2 wcs, sacada, piso frio, 2 
garagens cobertas.
AP504 - VILA MARIA HELENA - R$405 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
coz. planejada tipo americana, lav., wc e gar. coberta p/ 2 carros.
AP507 - JD.ALICE - R$220 MIL - 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar. coberta p/ 1 carro.
AP566 - GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL - 1 dorm., sala, coz., wc, piso frio,1 vaga 
de gar. c/unitária.
AP511 - NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA - R$198 MIL - 2 dorm., sala 
de estar, sala de TV, coz., wc e lav.. Área de lazer c/ churr. e campo de futebol. Possui portão 
eletrônico.
AP512 - EDIFÍCIO BERNADINO - CENTRO - R$330 MIL - Apto c/ 2 dorm., sendo 1 suíte, coz. 
planejada, sala de TV c/ home Theater, varanda, 1 wc e gar. coberta p/ 2 carros. Edifício possui 
elevador e portão eletrônico.
AP513 - JD. JEQUITIBÁ - R$215 MIL - 2 dorm. c/ armários, 1 wc, sala, coz., lav. e gar. p/ 1 carro. 
AP514 - AGENOR CAMPOS - MONGAGUÁ - R$218 MIL - 1 dorm., 1 wc, sala de TV, sala de 
jantar, varanda, coz. planejada, lav. e gar.. Área de lazer c/ churr. e salão de jogos. Possui portão 
eletrônico e elevador. Obs: Apto Mobiliado. Aceita permuta c/ terreno, casa ou apartamento em 
Indaiatuba. 
AP500 - JD. ALICE - R$220 MIL - 2 dorm., wc social c/ box, coz. planejada, sala 2 ambientes e 
gar. coberta p/ 1 carro. 
AP519 - CENTRO - R$330 MIL - 3 dorm., sala de estar, coz. c/ armários, 2 wcs social, lav., wc de 
empregada e gar. coberta p/ 1 carro. Possui elevador. 
AP532 - JD. MONTE VERDE - R$185 MIL - 2 dorm., wc, sala, coz. e 1 vaga de gar..

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

TE58 - JD. MUNICIPAL - SALTO - R$950 MIL - 1650 m²
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
TE42 - COND. RES. JATOBÁ - LOUVEIRA - R$210 MIL - 310m². Ac. permuta c/ casa na região 
do Bairro Mercedes.
TE46 - COND. TERRA MAGNA - R$280 MIL - 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². Aceita 
permuta c/ terreno de menor valor.

TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta c/ carro até R$100 Mil.
TE51 - COND. MANTOVA - Lotes de 216 m² até 377 m². Valores de R$183 MIL até R$320 
MIL.

CHÁCARAS E SÍTIOS

CH723 - VALE DO SOL - R$425 MIL -  2 dorm., 2 wcs, sala, coz. e gar. a vontade. Possui área 
gourmet c/ churr..
CH712 - ALVORADA - R$450 MIL - 2 dorms, sala, coz, lav., 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 c/ closet, sala de estar e jantar, varan-
da, coz planejada, lav., wc de empregada, sacada, piscina, churr., fogão a lenha, forno, chalé c/ 
2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino c/ porta balcão, sacada.
CH756 - VALE DO SOL - R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada c/ coz, lav., varan-
da, piscina, churr., 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 c/odos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente c/ córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 - COLINAS I - R$700 MIL - 2 dorm. sendo os dois c/ armários e 1 suíte, sala de estar, 
sala de TV, coz. americana planejada, copa, lav., wc, varanda, dispensa e gar. coberta p/ 
2 carros. Possui ar condicionado, churr. c/ pia, piscina, campo de futebol pequeno, sala de 
musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitorios, sala, coz., wc, varanda, pomar, cercado c/ 
alambrado, gar. coberta p/ 2 carros. 

IMÓVEIS COMERCIAIS

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

LOCAÇÃO - CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.

JD. PEDROSO - R$1.200,00 - 2 dorm., sala, coz., dispensa, wc, lav. e gar. coberta p/ 1 carro.
CIDADE JARDIM - R$1450,00 - 2 dorm., 2 wcs c/ box blindex, sala, coz., churr. e gar. p/ 2 
carros.
JD. NOVA INDAIÁ - R$1.100,00 - 2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz. wc e lav.
CIDADE NOVA - R$850,00 - dorm., sala, coz., wc, sem gar.
VILA ALMEIDA - R$440,00 - dorm., coz., wc, sem gar.

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL - R$720,00 - 1 dorm., sala, coz., wc e lav.
JD. MORADA DO SOL - R$650,00 - 1 dorm., sala, coz., wc e lav.
JD. TROPICAL - R$1000,00 - 3 dorm., sala, coz. planejada, wc, AS, sacada e gar. p/ 1 carro.
VILA FURLAN - R$900,00 - 2 dorm., sala, coz., wc, e gar. p/ 1 carro.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 - Kitnet

SALÕES

PARQUE DAS NAÇÕES - R$4.300,00 - Salão c/ 2 wcs. Mezanino c/ escritório, wc, copa. Pé 
direito 6 metros.
VILA FURLAN - R$1.600,00 - área 60 m², 2 wcs. 
JD. SÃO FRANCISCO - R$2.300,00 - área 30 m², 2 wcs sociais, coz. ampla e sala c/ 18 m². 
CENTRO - R$6000,00 - Área 300 m2, pé direito 4 metros, 2 wc, escritório, 3 vagas p/ carro, torre 
na frente c/ 15 metros e prep/do p/ ar condicionado.
CENTRO - R$2.000,00 - 42 m², wc c/ barra e exaustor, copa, ligação p/ ar condicionado, porta 
eletrônica e 1 vaga de gar.

SALAS

CENTRO - R$1.100,00 - Área 56 m², 2 wc e coz..
CENTRO - R$1.600,00 - Área 42 m², wc c/ barra e exaustor, copa, 1 vaga de gar. e elevador.

TERRENOS

VL. HAVAI - R$1200,00 - terreno murado c/ quadra

CONDOMÍNIO
CA00118 - DUAS MARIA - 04 suítes + dep +4vagas..............................R$ 10.000,00+cond e iptu
CA00372 - PARK REAL - 03 dorms c/ suíte+dep+3vagas..............R$ 3.000,00 incluso

APARTAMENTO 
AP00079 - ROCCAPORENA - 01 dorms+dep 1 vaga R$ 1.100,00 cond+iptu
AP00080 - ROCCAPORENA - 02 dorms+dep 2 vagas R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00118 - EDIFÍCIO CLAUDIA - 02 dorms + dep c/ elevador. ..............R$ 1.400,00 cond+iptu
AP00123 - EDIFÍCIO DUE - 03 dorms c/ siíte+ dep + 2 vagas..................R$2.850,00 cond+iptu
AP00040 - EDIFÍCIO RAQUEL - 03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas.........R$ 2.2500,00 cond+iptu
AP00069 - LÊ CHÂTEAU FRONTENAC - 03 suítes + dep. 2 vagas R$ 3.000,00 cond+iptu03 
AP00093 - EDIFICIO VICTÓRIA - 03 dorms c/ suítes + dep+2 vagas.......R$ 1.600.00 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
AP00100 - EDÍFICIO JATOBA - 02 dorms c/ suíte+dep+2vagas R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00106 - VILLAGIO DI AMORE -02 dorms + dep+ 1 vaga..................R$ 1.750,00+cond+iptu
AP00116 - SÃO LORENÇO -02 dorms+dep+1vaga R$ 1.300,00+cond+iptu
AP00124 - VILA DAS PRAÇAS -02 dorms+dep+1 vaga R$ 1.600,00+cond+iptu
AP00128 - EDIFÍCIO JATOBA -03 dorms+dep+2vagas R$ 2.600,00+cond+iptu
AP00132 - MOACIR ARRUDA - 3 dorms +dep+1vaga..........................R$ 1.250,00+(incluso)
AP00116 - SPAZIO ILUMINARI -2 dorms+dep+1vaga R$ 1.300,00 ( cond+iptu) 
AP00114 - EDIFÍCIO CLASS - 3 dorms+dep+2vagas...................R$2.200,00+cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
TE00079 - EUROPARK - 1000m......................................R$ 1.000,00+iptu
TE00135 - RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m.............R$ 3.000,00+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 4 vagas .......R$25.000,00 +iptu
PT00009 - ITAICI- 2pavimento, cozinha, 4 wcs.... . . . . . . . . . .R$6.000,00+iptu

SALÕES 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
SL00018 - JARDIM MORADA DO SOL-250MTS................R$ 4.000,00+iptu
SL00035 - CENTRO- 50MTS c/ wc....................................R$ 1.700,00+iptu
SL00039 - JD PAULISTA-225MTS.....................................R$ 5.000,00+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
SA00015 - JARDIM PAULISTA-56MTS................................R$ 1.200,00+iptu

GALPÕES
GL00018 - RECREIO CAMPESTRE JÓIA A/T1000m-A/C 680m........R$ 6.000,00+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 
CHÁCARA -  ALTOS DA BELA 

VISTA 1200 METROS - ACEITA 
PERMUTA IMÓVEL NA CIDADE
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APARTAMENTO A VENDA NAÇÕES UNIDAS (PARQUE DAS NAÇÕES) 02 DORMITÓRIOS,-
SALA ,COZINHA,WC,LAVANDERIA 01 VAGA DE GARAGEM R$210.000,00

DESTAQUE

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

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Alianças

Engenharia e Reformas

Materiais Elétricos PousadaMecânica

Construção
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária

Produtos Naturais
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Casa Parque Indaia -Terreno 
com duas casas em baixo e em 
cima, com entradas indepen-
dentes, 2 dorm. Cada casa, 1 
banheiro, sala, cozinha, gara-
gem p/ 2 carros, churrasqueira. 
Aceita financiamento e terreno. 
Valor R$320.000,00. Falar com 
João (19) 99482-6697
Casa Jd. Tropical -  Casa 
com 3 dorm. Sendo 1 suíte, 
sala grande, cozinha, 2 ba-
nheiros, lavanderia grande, 
churrasqueira, garagem p/ 
3 carros. Casa próxima a 
Av. Francisco de Paula Leite. 
Aceita financiamento e terreno  
R$500.000,00 Falar com João 
(19) 99482-6697
Vende - se Casa e + meio lote 
de terreno,  Bairro Jardim 
Carlos Aldrovandi -  casa 
com 3 Dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, banheiro, cozinha 
com armário embutido, área 
de serviço, garagem para  4 
carros, F (19) 3834-6859
Morada do sol - Rua:81 02 
dormitórios (01 suíte) sala/
cozinha americana, abrigo nos 
fundos e garagem p/ 02 autos. 
De 270.000,00 POR APENAS 
R$220.000,00 Aceita Financia-
mento. Corra! F.: 99762-7997 
/ 3935-3294
Casa Condomínio Amis-
talden - Sobrado c/ 3 suítes, 
escritório. Espaço gourmet 
c/ churrasqueira e piscina. Ar 
condicionado e aquecimento 
solar. 04 vagas para auto. 
F.: (19) 99783-3154  CRECI 
20825OF
Casa Condomínio Brés-
cia  - 3 dormitórios c/ suíte, 
sala 2 ambientes e pé direito 
duplo, Cozinha americana 
planejada, espaço gourmet c/ 
churrasqueira Fino acabamen-
to. F.: (19) 99783-3154 CRECI 
208250F
Salto Villa dos Passaros - 
Sobrado c/ 2 dormitórios 2 wc + 
dependências R$ 220.000,00 
F.: (19)  4105-7479

Sobrado á Venda Portal das 
Acácias - 3 dorm. sendo uma 
suíte, sala, cozinha, área de 
serviço. Solário e piscina no 
imóvel. Área comum quadra 
de futebol e playgraound. F.: 
(19) 98346-2299
Casa no Jd. Nova Horizonte 
- 3 dorm. (1 suíte), 1 lavabo, 
sala, cozinha, corredor, área de 
luz, dispensa, lavanderia, gara-
gem p/ 3 carros. Terreno 7,5 X 
20. Aceito na troca por terreno 
e chácara de menor valor na 
região de Atibaia, aceito tam-
bem apartamento pequeno no 
Litoral Norte. Aceito financia-
mento R$380.000,00 F.: (11) 
99365-2617 / (11) 4217-9777
Vende-se casa no Jardim 
Morada do Sol - Sala, cozi-
nha,, 01 banheiro, 02 quartos 
sendo 1 suíte, na parte superior 
lavanderia e 1 banheiro. Aceito 
terreno como forma de paga-
mento. Tratar c/ Antonio Fone: 
(19) 99735-5418 

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

 
Vende-se apartamento no 
centro, Condomínio Bene-
vento -  95.39 M ,sol da ma-
nhã, último andar, vista para 
Parque Ecológico. Duas suítes, 
pode ser transformado em três 
suítes, sala ampliada, lavabo, 
cozinha com despensa, área 
de serviço e ampla varanda 
gourmet. Salas e suítes com 
infraestrutura para ar condicio-
nado. Três vagas da garagem. 
Tratar com o proprietário - 
Valor R$ 550.000,00 - celular 
19 - 98906-2080
Vende-se apartamento, Con-
domínio Life, bairro Cidade 
Nova - 60 m, sol da manhã, 
nono andar, próximo às princi-
pais Avenidas de acesso Dois 
dormitórios, sendo um suíte, 
torre única,  infraestrutura para 
ar condicionado, kit bancada 
na cozinha e área de servi-
ço, Salão de Festa Infantil 
e brinquedoteca, Salão de 
Festa adulto, Piscina e Fitness. 
Duas vagas de garagem co-
bertas. Aceita-se terreno em 
condomínio fechado. Tratar 
com o proprietário -  celular 
19-98906-2080
Apartamento Diferenciado - 
3 dormitórios sendo 2 suítes, 
lavabo, varanda, sacada, com 
ar condicionado, 112m² em 
prédio de alto padrão com 
estrutura completa ao lado do 

Parque Ecológico. Valor R$ 
790.000,00 Aceito troca por 
apartamento de 4 dormitórios 
ou casa em condomínio F.: (19) 
99715-7511
Apartamento Jardim Amé-
rica - para Venda e Locação 
2 dorm.,  Cozinha área de 
serviço. Garagem  Venda 
R$ 200.000,00 Locação R$ 
800,00 + Cond + Iptu.   “Aceita 
permuta por terreno” F.: (19) 
98346-2299
Edíficio Maroc- Garagem 2, 
2 quartos Sacada com vidro 
R$ 430.000,00 F.: (19) 99384-
7400
Condomínio Nações Jd. 
Alice - Ótimo apartamento no 
1º andar com 02 dormitórios e 
vaga de garagem, acabamento 
excelente, com sanca na sala, 
wc. Apenas R$210.000,00 ou 
R$95.000,00 de entrada + par-
celas de R$1.210,00 F.: 99762-
7997 / 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice 
- 02 dormitórios e demais 
dependencias todas com mó-
veis planejados, portaria 24 
horas, área de festas, vaga de 
garagem, piscina, elevador. 
Apenas R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou terreno F.: 
99762-7997 / 98271-6141 
Corra! 
Vitória Régia - Apartamento 
com 02 dormitórios em óti-
mo acabamento e vaga de 
garagem portaria 24 horas 
por apenas R$140.000,00 
F.: 99762-7997 / 98271-6141 
Corra!
Apartamento 3 dorm no 
Vertentes do Itaici - Chácara 
do Trevo. 2 vagas cobertas, 
85 m² de área util. Móveis 
planejados na cozinha e 
banheiros. R$340.000 a vista 
ou aceita permuta com terreno 
no cond. Residencial Dona 
Lucilla, Duas Marias ou Maria 
Dulce. Direto com o proprietá-
rio, 19-98339-7316

 
Edifício Atenas - LOCAÇÃO 4 
dorm, suíte, sala, cozinha área 
de serviço armários embutidos.  
Aluguel 3.000,00  +  cond.   R$ 
1.480,00 + IPTU 192,00 F.: (19) 
98346-2299

 
Sítio em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dormitó-
rios, 02 wcs , toda avarandada, 
gramada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes abaste-
cido com água por gravidade,  
diversas árvores frutíferas, 
play groud, a 12 km do centro,  

R$390.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, barracão, 
lago com peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 metros 
da rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcela-
mento. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Chácara Colinas - Com 2 
dormitórios, banheiros femini-
no e masculino R$ 750.000,00 
F.: (19) 99783-3154 CRECI 
208250F
Sítio Monte Mor - 1,5KM 
do centro de Monte Mor, Via 
asfaltada, ótima casa e mais 
duas edículas, Piscina, lago e 
área verde preservada.F.: (19) 
99783-3154 CRECI 208250F
Chácara Fogueteiro - Rua: 
Guarita, nº578, 3 suítes, ba-
nheiro social, 2 salas, cozinha, 
salão de churrasqueira com 
forno de pizza, garagem com 
cobertura p/ 5 carros, des-
coberta p/ 8 carros, casa de 
caseiro, 2 cômodos em baixo 
e 1 em cima com banheiro. 
Aceito financiamento e terreno 
R$750.000,00 Falar com João 
(19) 99482-6697
Vende-se uma chácara no 
Vale do Sol - com 6 cômodos. 
Área total: 1.000 m² Área 
construída: 170m² c/ 2 quartos 
sendo 1 suíte. 01 escritório, 
área gourmet, churrasqueira, 
piscina c/ banheiro, campo 
de fuebol. Toda avaranda-
da. Garagem p/ 4 carros, 
cozinha planejada. Aceita 
financiamento. Aceito troca 
por casa no centro. Valor 
R$580.000,00 Falar c/ Carlos 
ou Sandra F.:(19) 97119-8369 
/ (19) 99487-5089

 
Compro Lote de 1000 me-
tros - Para construir chá-
cara em Indaiatuba. Pago 
R$50.000,00 ou troco por 
carro no mesmo valor F.: (19) 
3816-8112

Vendo ou Troco, Condo-
mínio VIDA REAL Itupeva 
NOBRE - Terreno excelente 
c/ 800 m2 completa infra, 
rede subterrânea, base $ 
280.000 aceito casa ou ter-
reno, veiculos. Vale a pena 
como investimento ou para 
construir. Tratar c Paulo (19) 
33923851 / (11) 986324131
Vende-se terreno Jardim 
Valença - 130m² quadra F. 
Lote 11. Rua Cora Tomaso 
Lopes. Direto com proprietário 
F.: (19) 99723-8427
Terreno Monte Mor - 3.280 
metros R$ 360.000,00 F.: (19) 
99166-8272
T e r r e n o  E u r o p a r k   - 
1000MTS INDÚSTRIAL R$ 
400.000,00 F.: (19) 4105-7479 
Terreno Campo Bonito -  
Comercial c/180metros R$ 
180.000,00 F.: (19) 99166-
8772
Vendo Terreno no Jd. Car-
los Aldrovandi - 270 metros, 
documentação: OK, Valor R$ 
150.000,00. Aceito financia-
mento F.: (19) 98730-9484 
Terreno em Condomínio fe-
chado Horizontown - 450m² 
F.: (13) 99712-3768
Elias Fausto - Terreno ex-
celente na região central do 
município, Jd. Alvorada, com 
175m² (7X25), com constru-
ções nas três divisas e mura-
do na frente. R$ 145.000,00. 
(19) 99751-9921 (cel e what-
sapp) CRECI 65362

 
Vendo ponto comercial Bor-
racharia - pronta para trabalhar, 
está em funcionamento. Avenida 
Ário Barnabé, 511. Falar com 
Sebastião F.: (19) 3894-5279
Vendo (Repasse) de Fran-
quia Oggi Sorvetes - Loja com 
127m². Área total do imóvel 
127m²  e Loja com 93m². Pronta 
para operar em Indaiatuba F.: 
(19) 99883-7775

 
Vendo limpa tapete (feiticeina) 
R$30,00 Fone: (19) 99193-2917 
c/ Whats
Vendo geladeira 220volts R$ 
100,00 Fone: (19) 99193-2917 
c/ Whats
Vendo camera TECK-PICK 
nova na caixa R$ 150,00 Fone: 
(19) 99193-2917 c/ Whats
Vendo portão de 3 metros X 1,80 
altura R$500,00 Aceito cartão de 
crédito e parcelo F.: (19) 3935-
1633 Sonia Batista
Vendo chás funcionais maravilhas 
da terra todas as fases R$ 40,00 
Fone: (19) 99193-2917 c/ Whats
Vendo perfumes importados, 
desodorantes 29,90, colonia 
bolso 40,00, e demais a $99,90 
212, Paco Rabane, Ferrari Black, 
Carolina Herrera. Fone: (19) 
99193-2917 c/ Whats

Vendo Máquina de cartucho 
R$300,00 Aceito cartão de cré-
dito e parcelo F.: (19) 3935-1633 
Sonia Batista
Vendo Porta de vidro de correr 
1,60 R$ 400,00 Aceito cartão de 
crédito e parcelo F.: (19) 3935-
1633 Sonia Batista
Vendo armário 4 gavetas e 4 
portas em bom estado R$ 200,00 
F.: (19) 98143-4184

Procuro para comprar Triciclo 
com bagageiro na frente Falar c/ 
Vina F.: (19) 99769-7055
V e n d o  t e c l a d o  r o l a n d 
R$2.500,00 reais e 1 Subwoo-
fer SWA - 300 Active Subwoofer 
R$1.000,00 Fone: (19) 98120-
3357 Jose
Vendo 1 Bicicleta Azul pneu 
balão R$300,00 Fone: (19) 
98120-3357 Jose
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Notas de Falecimentos
1.DIVINA APARECIDA 
PIMENTA MALTA com 
73 anos, Casado (a) com 
DELCIDES CAETANO 
MALTA sendo filho (a) de 
ANTONIO FRANCSCO 
PIMENTA e BENEDITA 
CANDIDA DA SILVEIRA. 
Deixa filho (s): JOSE, BE-
NEDITO, DIRCEU, TE-
REZINHA (MAIORES), 
MARIA (FAL). Falecido 
(a) em: 03/10/2020, e 
Sepultado (a) no cem. 
MUN. DE PEROLA/
PR aos 04/10/2020.

2.MARIA MERENDA 
LIMA com 90 anos, Viú-
vo (a) de MANOEL RO-
DRIGUES LIMA sendo 
filho (a) de ARTHUR 
MERENDA e ANGELINA 
CAPITO. Deixa filho (s): 
ISMAEL, ISABEL, JAN-
DIRA, JAMIRA, LINDAU-
RA (MAIORES). Falecido 
(a) em: 18/10/2020, e 
Sepultado (a) no CEM. 
MUN. DE GUATAPA-
RA/SP aos 19/10/2020.

3.OLIVIA CARLOS SÃO 
JOSÉ, com 92 anos, Vi-
úvo (a) , sendo filha de 
MARIA SENHORINHA 
DIVINO CARAPIRÁ e 
BERNARDINO CARLOS 
SÃO JOSÉ, Deixa 4 fi-
lho(s). Falecido (a) em 
17/09/2020 e sepultado 
(a) no cem. MUN. DE 
RUY BARBOSA –BA.

4.LAURY CARRETTA 
com 87 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
VICTORIO CARRETA 
e ROSA SALVATERRA. 
NÃO DEIXA FILHOS., Fa-
lecido em: 21/10/2020, Ve-
lado(a) no CANDELARIA, 
e sepultado(a) no CAN-
DELARIA aos 21/10/2020. 

5.JOSE ORLANDO 
MARTINS com 70 anos , 
Casado (a) com CLAUDI-
CEIA MESTRE CARLOS 
MARTINS sendo filho(a) 
de ORLANDO MARTINS e 
JOSEFA MORAES MAR-
TINS.deixa filho(s): PAO-
LA , THIAGO (MAIORES), 
Falecido em: 21/10/2020, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 21/10/2020. 

6.MARIA VILELA BAR-
BOSA com 68 anos , 
Casado (a) com ARMAN-
DO RENATO BARBOSA 
sendo filho(a) de JOSE 
DE OLIVEIRA e IDALINA 
ROSA VILELA OLIVEI-
RA.deixa filho(s): ALE-
XANDRE E ANA PAULA 
(MAIORES) LEANDRO 
(FAL), Falecido em: 
21/10/2020, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 22/10/2020. 

7.GERSON DA SILVA 
com 61 anos , Era Divor-

ciado(a) de ELISABETE 
WOJCIUK sendo filho(a) 
de FRANCISCO BAR-
BOSA DA SILVA e MA-
RIA LESSA DA SILVA.
deixa filho(s): VANESSA, 
RODRIGO (MAIORES), 
Falecido em: 22/10/2020, 
Velado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 22/10/2020. 

8.APARECIDA MORAIS 
FERNANDES com 56 
anos , Era Divorciado(a) 
de GERALDO EUSTA-
QUIO DO REIS sendo fi-
lho(a) de PLACIDIO FELIX 
DE MORAIS e MARIANA 
FERNANDES DE ALMEI-
DA.deixa filho(s): RE-
GINALDO, JAQUELINE 
(MAIORES), Falecido em: 
22/10/2020, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 22/10/2020. 

9.DAVID DOS SANTOS 
com 77 anos , Era Vi-
úvo(a) de SUELI APA-
RECIDA DOS SANTOS 
sendo filho(a) de JOSÉ 
DOS SANTOS e AURO-
RA DOS SANTOS.deixa 
filho(s): ELCIO , LUCIANE 
(MAIORES), Falecido em: 
22/10/2020, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 23/10/2020. 

10.7 - JOAO PEREIRA 

DOS SANTOS com 68 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de DANIEL 
PEREIRA DOS SAN-
TOS e ADILINA SANT 
ANA  DOS SANTOS. 
NÃO DEIXA FILHOS, Fa-
lecido em: 22/10/2020, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 23/10/2020. 

11.PEDRO DE SOUZA 
COELHO com 86 anos 
, Era Viúvo(a) de JAN-
DIRA  DO PRADO CO-
ELHO sendo filho(a) de 
HONORATO JOSÉ DE 
SOUZA e MARTINHA 
MARIA DE SOUZA.deixa 
filho(s):PEDRO,FERNAN-
DO,VALMIR,ANDREIA,A-
DRIANA,CLEUSA,ANA,-
LUZIA,ROSE,LUCIA,SIL-
VANA,ELZA (MAIORES), 
Falecido em: 22/10/2020, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 23/10/2020. 

12.GLORIA MACHADO 
VINTURIM com 74 anos , 
Era Viúvo(a) de WANDELÊ 
VINTURIM sendo filho(a) 
de MARCILIO NARCIZO 
MACHADO e FILOMENA 
DE JESUS.deixa filho(s): 
GENI,VANDA,JURAN-
DIR,DEVAIR,VALDENIR , 
Falecido em: 22/10/2020, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 23/10/2020. 

13.EMILIO RODRIGUES 
com 78 anos , Casado (a) 
com IRMA CAVALLINI RO-
DRIGUES sendo filho(a) 
de JOAO PEDRO RO-
DRIGUES e CAROLINA 
HONORIO.deixa filho(s): 
SANDRA , PAULO , CAR-
LOS, ELIANE (MAIORES), 
Falecido em: 22/10/2020, 
Velado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 23/10/2020. 

14.DANIEL FERREI-
RA RAPHAELLI com 
52 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de RENNY 
RAPHAELLI e DIVA TEI-
XEIRA RAPHELLI.deixa 
filho(s): PEDRO ( 24 ), 
DANIELLE ( 21 ), DIOVA-
NA ( 19 )., Falecido em: 
23/10/2020, Velado(a) no 
CREMAT. MUNICIPAL 
DE CAMPINAS SP, e se-
pultado(a) no CREMAT.
MUNICIPAL DE CAM-
PINAS aos 24/10/2020. 

15.EDELCIO CESARIO 
BATISTA com 53 anos 
, Era Divorciado(a) de 
GRACIA FERNANDA DE 
AMORIM sendo filho(a) 
de ORLANDO CESARIO 
BATISTA e ROSENEIDE 
GODINHO BATISTA.deixa 
filho(s): CAUE, CAIQUE 
(MAIORES), Falecido em: 
23/10/2020, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-

MORIAL aos 24/10/2020. 

16.MARIA APARECI-
DA DA SILVA com 56 
anos , Era Divorciado(a) 
de BELARMINO JOSÉ 
FERREIRA FILHO sendo 
filho(a) de JOSÉ ANTÔ-
NIO DA SILVA e ALDIR 
SOARES DA SILVA.deixa 
filho(s): ELAINE , DAIA-
NE (MAIORES), Falecido 
em: 23/10/2020, Vela-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 24/10/2020. 

17.LYRIA MORAIS TEI-
XEIRA com 90 anos , 
Era Viúvo(a) de MANO-
EL TEIXEIRA sendo fi-
lho(a) de FRANCISCO 
EULAMPIO DE MORAIS 
e MARIA DO ROSARIO.
deixa filho(s): NATANA-
EL, ELZA, ABEDENIGO, 
SIDRAQUE, ABIGAIL, JE-
REMIAS, LEIA, MARCOS, 
LEONILDA, RAQUEL 
(MAIORES) MALTA (FAL), 
Falecido em: 24/10/2020, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 24/10/2020. 

18.JONAS ANTONIO DE 
CARVALHO com 96 anos 
, Casado (a) com VALDICE 
NEVES DE CARVALHO 
sendo filho(a) de ISMAEL 
ANTONIO DE CARVALHO 
e FRANCISCA MARIA DE 

JESUS.deixa filho(s): EL-
CIO , VANIA (MAIORES), 
Falecido em: 24/10/2020, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 24/10/2020. 

19.ADOLFO FRANCIS-
CO DE SOUZA com 56 
anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de ULISSES 
FRANCISCO DE SOUZA 
e ANA PAULA CARDOSO 
DE JESUS.deixa filho(s): 
KERIANA (MAIOR), Fa-
lecido em: 24/10/2020, 
Velado(a) no ELIAS 
FAUSTO, e sepultado(a) 
no MUN. DE ELIAS FAUS-
TO SP aos 25/10/2020. 

20.AUREA DE ALMEI-
DA CAMARGO SILVA 
com 64 anos , Casado 
(a) com LOURIVAL DIAS 
DA SILVA sendo filho(a) 
de AMADOR BUENO DE 
CAMARGO e CAMILA DE 
ALMEIDA CAMARGO.dei-
xa filho(s): SABRINA 26, 
Falecido em: 24/10/2020, 
Velado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 25/10/2020. 

21.FRANCISCO BOR-
GES com 83 anos , Ca-
sado (a) com NEIDE 
MANFRIN BORGES 
sendo filho(a) de OSCAR 
BORGES DA SILVA e 
LAURENTINA CARNEIRO 

BORGES.deixa filho(s): 
ANTONIO, APARECIDA, 
APARECIDO, MARIA  
MAIORES), Falecido 
em: 24/10/2020, Vela-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 25/10/2020. 

22.GILBERTO VALEN-
TIM VASILIANSKAY 
com 70 anos , Casado 
(a) com CLEONICE 
GARCIA VASILIANSKAY 
sendo filho(a) de VAIEN-
TINAS KASIMIERAS 
VASILIANSKAY e ER-
NESTINA INFORSA-
TO VASILIANSKAY.
deixa filho(s): RENATO, 
RUBENS, RAPHAEL 
(MAIORES) ROBER-
TO (F), Falecido em: 
26/10/2020, Velado(a) 
no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 26/10/2020. 

23.MARIA APPARECIDA 
GONÇALVES DE LIMA 
com 82 anos , Casado 
(a) com ELI TEIXEIRA 
DE LIMA sendo filho(a) 
de WALDOMIRO GON-
ÇALVES e ADELIA MO-
LERO  GONÇALVES.
deixa filho(s): HENRIQUE 
(MAIOR), Falecido em: 
27/10/2020, Velado(a) 
no IGREJA, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 27/10/2020.

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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