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Cidade registra casos suspeitos de Covid-19

Vera Cruz Centro Médico São 
Camilo será inaugurado no dia 23
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A partir de 23 de março, Indaiatuba poderá contar com um novo 
centro de saúde. A unidade, fruto da união entre o Centro Médico 
São Camilo e o Hospital Vera Cruz, será inaugurada na cidade na 
próxima semana, e irá oferecer atendimento a diversas especialida-
des médicas, além de pronto atendimento adulto e infantil e medi-
cina diagnóstica.

A publicidade das 
empresas e empresá-
rios escolhidos pela 
população para rece-
ber o Troféu Frutos 
de Indaiá começa 
a ser veiculada nas 
próximas edições.  E 
neste ano a noite de 
premiação aconte-
ce no dia 28 de no-
vembro com o show 
das irmãs Maiara & 
Maraísa que são uma 
das principais duplas 
do cenário da músi-
ca sertaneja.

O Dia Mundial do Rim foi celebrado no dia 12 de março e para alertar a 
população sobre os perigos da Doença Renal Crônica, o Instituto GABRIEL 
realiza, no Polo Shopping, uma campanha informativa com o tema “Saúde 
dos Rins para Todos”.
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Troféu Frutos 
de Indaiá 
acontece em 
novembroAção realiza exames gratuitos 

no Dia Mundial do Rim

Os exames foram colhidos e enviados ao Instituto Adolfo Lutz; Secretaria de Saúde trabalha com plano de ação
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Editorial
Coronavírus x fake news

Artigo

O mundo tem acordado em alerta devido o 
COVID-19, porém o alerta tem que vir acompa-
nhado de informação de prevenção, tratamentos, 
entre outros. E busca para saber o que é o novo 
coronavírus e como é o contágio tem levado muitas 
pessoas “a loucura”.

E essa busca às vezes chega através das redes 
sociais, que nem sempre, são fontes confiáveis e 
verídicas. E pior que a epidemia do vírus e a epi-
demia do pânico. 

Desde o fim de janeiro, o serviço do Ministério 
da Saúde que combate a disseminação de notícias 
falsas já refutou dezenas de mentiras que circulam 
na internet sobre o novo coronavírus. Entre textos, 
imagens e vídeos, chama a atenção a quantidade 
de recomendações erradas para prevenir a doença, 
de uísque a vitamina D. A velocidade da dispersão 
de informações equivocadas e sem comprovação 
científica sobre o vírus preocupa especialistas.

Há muitas dúvidas sobre o COVID-19 e quais 
são as melhores formas de combate. A crise é 
internacional, mas ninguém ainda tem todas as 
respostas. Diante de um problema tão desafiador, 
cabe a nós exercer a responsabilidade e não tornar 
a situação ainda mais crítica. 

A2

Que a democracia representativa está em crise, aqui e alhures, não há como duvidar. O tema tem sido 
recorrente na mídia e nos trabalhos da Academia. Para amparar a tese, ora recorre-se aos mecanismos 
tradicionais da política, cuja deterioração se acelerou no final da década de 80, com a queda do Muro de 
Berlim; ora se pinça a lição de Norberto Bobbio, que lembra as promessas não cumpridas pela democracia.

Na primeira leva, mostra-se a derrocada das ferramentas clássicas da política, como a crise das ideo-
logias, a pasteurização dos partidos políticos, o declínio dos Parlamentos, o arrefecimento das oposições, 
a desmotivação das bases eleitorais, a exacerbação do presidencialismo, com seu sistema perverso de 
cooptação, entre outros fatores. Em contraponto, criam-se novos polos de poder, como as entidades de 
intermediação social.

Na segunda vertente, a do filósofo italiano, descrevem-se as falhas dos sistemas democráticos, que 
prometeram eliminar o poder invisível, mas têm fracassado; dar um fim às oligarquias, proporcionar trans-
parência aos governos e expandir os valores da cidadania, a partir da elevação dos níveis educacionais. Em 
seu livro O Futuro da Democracia, Bobbio descreve amplo cenário dos horizontes democráticos.

É evidente que, a cada ciclo histórico, novos ingredientes são acrescidos às planilhas que tratam da crise 
da democracia. Por isso, quando se planeja algum evento sob a chancela de “crise” na contemporaneidade 
das Nações democráticas, deve-se entender que as pautas a serem debatidas tratam de questões emergentes, 
algumas de caráter pontual, outras agravadas pela cultura política que integra a identidade do país em questão. 

O Instituto Brasil Mais Plural, formado por cientistas políticos, jornalistas, juristas e advogados, eco-
nomistas, pessoas de denso pensamento, prepara para início de maio, em parceria com o CIEE - Centro 
de Integração Empresa-Escola, um seminário em São Paulo sobre os fenômenos que pairam sobre nossa 
democracia. É hora de discuti-los à luz do bom senso.

Gaudêncio Torquato, jornalista, é professor titular da USP, consultor político e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato

Questões emergentes de nossa democracia

Respeitável público...
Hoje quero falar sobre o uso do sagrado nariz de 

palhaço nas manifestações.
Não sem bem porque as pessoas se manifestam usando 

o nariz do palhaço.
Acham-se bobas? Enganadas? Ludibriadas?
Pois bem, isso nada tem a ver com palhaços. Então, 

use seus recursos próprios para manifestar a favor ou 
contra o que quiser.

Para o sagrado uso do nariz de palhaço, os palhaços 
pensam, sabem o que estão fazendo, tem que estudar, tem 
que ensaiar, tem que pesquisar, estão atentos aos mais 
diversos tipos de assuntos, para finalmente, apresentá-lo 
ao público espectador. Palhaço não se deixa enganar. 
Passa por bobo, para delírio da plateia. Há muito, ele é 
o condutor da alegria, da sensibilidade, da liberdade, da 
emoção, da docilidade e da verdade também. Por isso 
que enquanto houver uma criança, existirá um palhaço; 
e conseqüentemente lá estará seu nariz. Seja redondo, 
chato, pontiagudo ou pintado. Vermelho, azul, branco ou 
amarelo. Estará no seu devido lugar apontando sempre o 
caminho da alegria. Assim sendo, não meta o nariz... 

Do palhaço, onde ele não foi cha-
mado. Meta-se com o seu nariz!

O NARIZ E A MANIFESTAÇÃO.

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. Apre-
sentou-se em rede nacional em alguns 
programas de televisão. Entre eles: 
Rede Record, Programa do Ratinho, 

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

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

A avenida Presidente Kennedy é um dos principais pontos noturno da cidade

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade
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Cidade registra casos suspeitos de Covid-19

O Departamento 
de Vigilância 
E p i d e m i o l ó -

gica da Secretaria de 
Saúde informou nesta 
semana que Indaiatu-
ba investiga três casos 
suspeitos de Covid-19.

O primeiro caso foi 
divulgado na segun-
da-feira (9) e é uma 
mulher de 33 anos que 
chegou de viagem no 
último dia 5 e passou 
por Israel  e Estados 
Unidos. Inicialmente 
ela foi atendida na rede 
particular na cidade de 
Salto, o qual notificou 
Indaiatuba e a Secreta-
ria do Estado. O exame 
foi colhido e enviado 
para o Instituto Adolfo 
Lutz, de Sorocaba, e a 
paciente está de quaren-
tena domiciliar.

Outros dois casos fo-
ram atendidos pela rede 
particular do munícipio. 
Um caso é feminino 
de 31 anos, trabalha 
em empresa aérea e 
voltou recentemente 
dos EUA, está em iso-
lamento  domic i l ia r . 
Outro caso também é 
feminino de 41 anos 
voltou recentemente 
de Dubai, apresentou 
os sintomas gripais e 
também permanece em 
isolamento domiciliar 
por 14 dias. Os exames 
foram colhidos e envia-
dos ao Instituto Adolfo 
Lutz, de Campinas, ain-
da não há retorno com 
os resultados. Todos os 
casos suspeitos estão 
sendo acompanhados 
pelo Departamento de 
Vigilância Epidemioló-
gica e equipes de Saúde.

Segundo a Secretária 
de Saúde de Indaiatuba, 
Graziela Drigo Bos-
solan Garcia, o prazo 
oficial para a entrega do 
resultado dos exames é 
de três dias. “Devido a 
grande quantidade de 
exames que o Instituto 
Adolfo Lutz tem re-
cebido nesses últimos 
dias, principalmente de 
São Paulo, o resultado 
dos exames dos três 
pacientes de Indaiatuba 

REPRODUÇÃO

atrasou”, disse. 
Graziela ainda afir-

ma que Indaiatuba não 
está em estado de alerta 
devido os casos sus-
peitos, uma vez que, 
por enquanto, nenhum 
caso foi positivo para a 
doença. “O Ministério 
da Saúde classifica a si-
tuação em três estágios, 
e Indaiatuba está no pri-
meiro porque não temos 
nenhum caso confir-
mado de coronavírus”, 
enfatiza.

Prevenção 
contra Covid-19
Atento ao aumen-

to do número de ca-
sos positivos para Co-
vid-19, Graziela disse 
que diversos trabalhos 
e ações de prevenção 
estão sendo realizados 
na cidade em diferentes 
frentes como reunião 
com serviço terceiriza-
do limpeza e Vigilância 
Sanitária (CIAEI); reu-
niões com servidores 
do Esporte (Ginásio 
Municipal de Esportes); 
distribuição da cartilha 
impressa em Unidades 
de Saúde; Secretaria de 
Educação; Rede Esta-
dual e Rede Privada; 
Secretaria de Espor-
tes, Cultura; Grupos 
da Funssol; os CRASs 
e Rodoviária. Também 
terá início das Orien-
tações para Feirantes, 
Rodoviária, Comércio 
Central, Ponto Azul e 
Boulevard da Cecap. 
Também serão orien-
tados quanto a preven-

ção do Coronavírus os 
grupos de Hipertensos, 
Diabéticos, Grupos de 
Atividades Físicas da 
Saúde e Projeto 100% 
Saúde.

A segunda fase do 
Plano de Ação do muni-
cípio inclui orientação 
às indústrias por meio 
do Cerest; reunião com 
empresa de Transporte 
Público e Vigilância 
Sanitária; reunião com 
monitores de Creche, 
gestores e coordena-
dores da Secretaria de 

Educação;  atualização 
para médicos no manejo 
de casos de Coronaví-
rus e treinamento de 
Lavagem de Mãos para 
servidores do Paço Mu-
nicipal, Guarda Munici-
pal, Colaboradores da 
Limpeza e Secretaria de 
Educação. 

Recomendações
A Secretária de Saú-

de orienta que a pessoa 
que tenha viagem mar-
cada para um dos países 
com registro da doença 

tente reagendar com a 
agência de turismo. “É 
muito arriscado a pes-
soa ir para um país onde 
o número de pessoas 
infectadas seja gran-
de, pois ali já existe a 
transmissão local. Além 
disso, se corre o risco 
da pessoa não conseguir 
voltar ao Brasil”, alerta.

As recomendações 
ainda incluem evitar 
contato próximo com 
pessoas com infecções 
respiratórias agudas; 
Lavar frequentemente 
as mãos, especialmente 
após contato direto com 
pessoas doentes ou com 
o meio ambiente e antes 
de se alimentar; Usar 
lenço descartável para 
higiene nasal; Cobrir 
nariz e boca ao espirrar 
ou tossir; Evitar tocar 
nas mucosas dos olhos; 
Higienizar as mãos após 
tossir ou espirrar; Não 
compartilhar objetos 
de uso pessoal, como 
talheres, pratos, copos 
ou garrafas; Manter os 
ambientes bem venti-
lados.

E para quem quiser 
saber mais sobre o novo 
coronavírus e tirar dú-

vidas, Graziela informa 
que no site da Prefei-
tura de Indaiatuba há 
todas as recomenda-
ções necessárias, as-
sim como uma cartilha 
com todas as informa-
ções sobre a doença e 
que pode ser impressa. 
Além disso, há um ví-
deo explicativo do Mi-
nistério da Saúde sobre 
“Coronavírus, o que 
você precisa saber” e 
também “Minuto Saúde 
– Etiqueta de higiene”. 

Ainda no site é pos-
sível baixar um apli-
cativo para iOS e An-
droid, disponibilizado 
pelo Ministério da Saú-
de, sobre o Covid-10 
com as seguintes fun-
cionalidades:  infor-
mações, dicas, mapas 
de unidades de saúde, 
além de uma avalição 
rápida sobre a relação 
de sintomas relatados 
com a def inição de 
caso suspeito do vírus. 
“Recomendamos que 
todo cidadão baixe o 
aplicativo, pois além de 
dicas e informações, há 
notícias atualizadas”, 
finaliza. 

As três mulheres apresentaram sintomas gripais e permanecem em quarentena domiciliar

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Cartilha “Tudo Sobre o Coronavírus” está disponível no site da Prefeitura de Indaiatuba



A4 | Cidade

“Saúde dos Rins para todos” alerta população sobre os perigos da Doença Renal Crônica 

Ação realiza exames no Dia Mundial do Rim

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

 DIVULGAÇÃO/INSTITUTO GABRIEL

O Dia Mundial do 
Rim é celebra-
do no dia 12 de 

março e para alertar a po-
pulação sobre os perigos 
da Doença Renal Crôni-
ca, o Instituto GABRIEL 
realiza amanhã (14), no 
Polo Shopping, das 10h 
às 20h, uma campanha 
informativa com o tema 
“Saúde dos Rins para 
Todos”.

No dia os interes-
sados poderão aferir a 
pressão arterial e gli-
cemia, calcular o IMC 
(Índice de Massa Corpó-
rea), além de receber in-
formações e orientações 
sobre como prevenir as 
principais doenças dos 
rins. Além da nutricio-
nista Izabel Matos, o 

educador físico Daniel 
Fernando Panserini, es-
tarão presentes para in-
formar a população. 

Para a presidente do 
Insti tuto GABRIEL, 
Maria Inês Toledo de 
Azevedo Carvalho, a 
prevenção ainda é a me-
lhor saída. “Este é o 
7º ano consecutivo da 
campanha na cidade e 

é importante ressaltar 
que uma em cada dez 
pessoas no mundo já 
convivem com a Doença 
Renal Crônica – DRC”, 
comenta.

“Tenho certeza que 
o Dia Mundial do Rim 
deste ano será um grande 
sucesso, reeditando as 
edições anteriores com 
um número cada vez 

O Rotaract Club Indaiatuba Votura exerce a função social 
com o jovens desde 2011

maior de atividades em 
todo o Brasil, além de 
ser uma janela de opor-
tunidade de divulgação 
da nossa especialidade, 
de educação e informa-
ção à nossa população 
e reflexão sobre a situa-
ção da Nefrologia e dos 
pacientes com doença 
renal crônica. Estamos 
empenhados ao máximo 

DIVULGAÇÃO

Comemorando a fun-
dação do primeiro Rota-
ract Club nos EUA, em 
1968, a semana do dia 
13 de março simboliza 
a confraternização entre 
os Rotarianos e Rotarac-
tianos sendo denominada 
Semana Mundial de Ro-
taract. A comemoração 
nesse ano teve início no 
último dia 9, e segue 
até o dia 15 (domingo), 
e edição 2020 também 
comemora os 52 anos 
do Programa Rotaract 
com diversas ações com 
o intuito de divulgar, 
fortalecer, e fomentar a 
divulgação das ativida-
des do programa e seus 
principais projetos para 
a comunidade dissemi-
nando assim informações 
importantes para a ima-

CONEXÃO
Programa Rotaract comemora 52 anos com diversas ações

gem pública do programa 
Rotaract para o mundo.

A data reforça a im-
portância dos jovens para 
o serviço voluntário e a 
força deles na renovação 
do Rotary, além de ser 
também relevante para a 
divulgação do trabalho 
do Rotaract à comuni-
dade.

Rotaract Club 
O Rotaract Club é 

um programa global de 
jovens com idade entre 
18 e 30 anos, que tem 
como principal objetivo 
compartilhar ideias e 
projetos para encarar os 
desafios da humanidade 
de uma nova maneira. 
É um programa do Ro-
tary Internacional - uma 
das maiores e mais res-

peitadas organizações 
humanitárias do mundo 
- que há mais de 50 anos 
promove a prestação de 
serviços à comunidade, 
desenvolvimento da li-
derança e a melhoria do 
bem estar da população 
em todo mundo.

Os Rotaractianos se 
reúnem em clubes para 
planejar atividades e 
socializar entre si e sua 
comunidade. Os associa-
dos do Rotaract ganham 
novos conhecimentos e 
habilidades que, além 
de promover o seu de-
senvolvimento pessoal, 
também lhes permitem 
atender às necessidades 
de suas comunidades 
e promover melhores 
relações entre os povos.  

Atualmente existem 

em manter e ampliar o 
sucesso que essa data 
representa para os nos-
sos pacientes e a co-
munidade nefrológica 
brasileira”, comenta Dr. 
Marcelo Mazza, presi-
dente da SBN (Socie-
dade Internacional de 
Nefrologia).

São parceiros dessa 
ação, Polo Shopping 
Indaiatuba,  Unimed 
Campinas, Drogasil e 
Faculdades Anhangue-
ra e Max Planck. Mais 
informações: (19) 3801-
2047.

Sobre a Doença 
Renal Crônica
A doença renal crônica 

se caracteriza por lesão 
nos rins que se mantém 
por três meses ou mais, 
com diversas consequên-
cias, pois os rins têm mui-

tas funções, dentre elas: 
regular a pressão arterial, 
filtrar o sangue, elimi-
nar as toxinas do corpo, 
controlar a quantidade de 
sal e água do organismo, 
produzir hormônios que 
evitam a anemia e as do-
enças ósseas, entre outras. 
Em geral, nos estágios ini-
ciais, a DRC é silenciosa, 
e por isso, o diagnóstico 
pode ocorrer tardiamente, 
quando o funcionamento 
dos rins já está bastante 
comprometido, muitas 
vezes em estágio muito 
avançado, sendo necessá-
rio o tratamento de diálise 
ou transplante renal. As-
sim, são fundamentais a 
prevenção e o diagnóstico 
precoce da doença, com 
exames de baixo custo, 
como a creatinina no san-
gue e o exame de urina 
simples.

250 mil jovens Rota-
ractianos, espalhados 
em 184 países. Só no 
Brasil, são 8.298 Rota-
ractianos divididos nas 
cinco regiões do país, 
mais especificamente, em 
699 clubes. São jovens 
conectados em um único 
propósito: desenvolver 
liderança para impactar 
positivamente nossa co-
munidade.

Rotaract Club
 Indaiatuba Votura
O Rotaract Club In-

daiatuba Votura exerce 
sua função social dentro 
da cidade de Indaiatuba 
e região desde dezem-
bro de 2011. Possui um 
grupo com mais de 25 
jovens, e já conta com 
excelentes projetos den-

tro de seu portfólio, que 
vão desde arrecadações 
de materiais, auxílios a 
ONGs até divulgação de 
valores éticos e outros.  

Mais informações so-
bre estes projetos podem 

ser encontradas na página 
do clube no Facebook: 
www.facebook.com/rota-
ractvotura ou Instagram: 
https://www.instagram.
com/rotaractindaiatuba-
votura/ 

Instituto GABRIEL realiza há 7 anos a Campanha sobre a saúde dos rins
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A partir  de 23 
de março, In-
daiatuba po-

derá contar com um 
novo centro de saúde. 
A unidade, fruto da 
união entre o Centro 
Médico São Camilo e 
o Hospital Vera Cruz, 
será inaugurada na ci-
dade na próxima se-
mana, e irá oferecer 
atendimento a diversas 
especialidades médi-
cas, além de pronto 
atendimento adulto 
e infantil e medicina 
diagnóstica.

A parceria foi fir-
mada ainda em março 
do ano passado, com 
o objetivo de oferecer 
serviços médicos de 
qualidade no muni-
cípio. Entre 2019 e 
2020, as integrações 
já tiveram início, com 
a manutenção dos ser-
viços e local de atendi-
mento do São Camilo, 
no bairro Cidade Nova, 
onde funciona há 35 
anos .  “Os serviços 
disponibilizados con-
templam pronto aten-
dimento (PA) adulto e 
infantil, e o centro de 
medicina diagnóstica, 
que abrange exames 
de laboratório, raios X, 
ultrassom e tomogra-
fia computadorizada”, 
adianta  o pediatra e 
fundador do Centro 
Médico São Camilo, 
Antonio Carlos Gi-
rotto.

Ele diz ainda que 
o pronto atendimento 
será das 7 às 22 horas, 
de segunda a domingo. 
“O padrão de atendi-
mento do Vera Cruz 

Centro médico será inaugurado no dia 23
A nova unidade irá oferecer 15 especialidades médicas, pronto atendimento e diagnósticos 

será mantido, por meio 
da triagem para clas-
sificação de risco e os 
protocolos médicos”, 
cita o pediatra. “Os 
exames laboratoriais e 
de imagem terão resul-
tados liberados dentro 
de uma hora”, revela.

O centro de saúde 
irá atender aos convê-
nios: Amil, Bradesco, 
All ianz,  Care Plus, 
Cassi, Funcesp, Gama, 
Medisservice, Postal 
Saúde ,  Samar i tano 
(exclusivamente PA 
Infantil), Seprev, Sul 
América  e  Unimed 
(apenas PA Adulto).

Estrutura
O novo prédio terá 

três andares, com 1800 
metros quadrados (m²) 
de área construída. 
Segundo o pediatra, a 
arquitetura foi pensada 
no sentido de melhorar 
o fluxo e garantir o 
bem-estar dos pacien-
tes.

Toda a estrutura do 
centro médico é com-
posta por equipe assis-
tencial capacitada para 
o atendimento de ur-
gências e emergências. 
“A sala de emergência 
é preparada com segu-
rança e terá entrada e 
saída exclusiva para 
ambulância”, comple-
menta o pediatra.

“Os pacientes mais 
graves, com necessi-
dade de internação, 
serão transferidos para 
o Vera Cruz, a Casa de 
Saúde de Campinas, 
ou ainda,  em outro 
hospital eleito pelo 
paciente”, explica o 
Dr. Girotto.

Serão dois consul-
tórios para atendimen-

to infantil e dois para 
adulto, salas de espera 
e pós consultas. As 
várias especialidades 
médicas serão distri-
buídas em nove con-
sultórios, e os serviços 
de imagem serão fei-
tos pela Ressonância 
Magnética Campinas, 
empresa com partici-
pação do Vera Cruz.

“As especialidades 
abrangem pediatria, 
ginecologia, cardiolo-
gia, ortopedia, neuro-
logia, neurocirurgia, 
otorrinolaringologia, 
oftalmologia, cirurgia 
geral, vascular e pediá-
trica, urologia, derma-
tologia, pneumologia e 
imunologia”, completa 
Dr. Girotto. Ele lembra 
ainda que a segunda 
fase do projeto irá tra-
zer um centro cirúrgi-
co ambulatorial (Day 
Clinic), além do centro 

de oncologia/quimio-
terapia ambulatorial.

A  nova  un idade 
será inaugurada no dia 
18 de março (quarta-
-feira), mas, os atendi-

mentos terão início no 
dia 23 (segunda-feira). 
O Vera Cruz e Centro 
Médico São Camilo 
está localizado em um 
só lugar, mas ocupa o 

A parceria foi firmada para oferecer serviços médicos de qualidade no município, e atenderá a vários convênios
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espaço em dois ende-
reços: Av. Fábio Ro-
berto Barnabé, n. 540 e 
Rua Miguel Fernandes 
Garcia Filho, n. 5, no 
bairro Chácara Areal.
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A Concha já foi palco de manifestações pró Bolsonaro 
em julho de 2019

Concentração de manifestantes pró-Bolsonaro será na Concha Acústica do Parque Ecológico, às 10h
Indaiatuba confirma manifestação

Indaiatuba está na 
lista dos municípios 
que irão participar 

das manifestações em 
prol do governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro. 
A concentração será 
na Concha Acústica 
do Parque Ecológico, 
a partir das 10 horas. 
De acordo com o site 
Avança Brasil, cerca de 
50 municípios paulistas 
irão integrar o movi-
mento*.

Na Região Metro-
politana de Campinas 
(RMC), os municípios 
que irão promover a 
ação incluem: Campi-
nas, Hortolândia, In-
daiatuba, Valinhos e 
Vinhedo. Participam 

ainda as cidades de Sal-
to, Itu, Sorocaba, Limei-
ra, Jundiaí e Piracicaba. 
As manifestações estão 
previstas em todo o país, 
e a lista completa das 
cidades e locais de con-
centração pode ser con-
ferida no link: avanca-
brasil.site/2020/03/04/
15-03-lista-de-cidades-

-confira-dia15euvou/. 
A listagem sofrerá atu-
alizações até a data do 
evento, portanto, novos 
participantes poderão 
ser inclusos.

Simpatia
O próprio presidente 

Bolsonaro demonstrou 
simpatia ao evento e 

convocou os brasileiros 
a participarem da ação, 
durante o discurso feito 
no último sábado (7), 
em Boa Vista, Rorai-
ma (RR). Em sua fala, 
Bolsonaro destacou o 
“movimento de rua es-
pontâneo”, e reforçou 
que “não se trata de 
um movimento contra 
o Congresso, contra o 
Judiciário. É um mo-
vimento pró-Brasil”, 
declarou. O chefe do 
Executivo completou 
dizendo que as manifes-
tações irão mostrar que 
“quem dá o norte para 
o Brasil é a população. 
Participem e cobrem de 
todos nós o melhor para 
todo o Brasil”.

A simpatia de Bol-
sonaro pelo movimento 
também foi divulgada 

no perfil oficial da Se-
com (Secretaria Espe-
cial de Comunicação 
Social da Presidência da 
República), no Twitter, 
na última terça-feira 
(10). O post comenta 
que a visita do presiden-
te aos Estados Unidos 
incluiu o encontro com 
os brasileiros que resi-
dem na Flórida. “Em 
seu discurso, ele desta-
cou a legitimidade das 
manifestações popula-

res previstas para o dia 
15 de março em todo o 
Brasil”, reforçou o post.

Além do texto, foi 
publicado também um 
banner com a fala do 
presidente, negando o 
contexto antidemocrá-
tico das manifestações. 
A imagem diz que “as 
manifestações do dia 15 
de março não são contra 
o Congresso, nem con-
tra o Judiciário. São a 
favor do Brasil”.

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

PARTIDO POLÍTICO

Partido conservador, 
limpo e que enaltece 
a pátria e a família, o 
PRTB (Partido Renova-
dor Trabalhista Brasilei-
ro) chega à Indaiatuba 
com a proposta de lançar 
prefeito e vereador nas 
eleições de 2020. Na 
cidade, o presidente do 
PRTB é o matemático de 
56 anos, técnico especia-
lizado em eletrônica hos-
pitalar, Eduardo Pereira 
da Silva.

Apoiando desde o 
início o governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro, 
o PRTB tem as caracte-
rísticas necessárias para 
atrair gente de bem e de 
caráter, segundo seu ilus-

tre ativista, o vice-presi-
dente do Brasil Hamilton 
Mourão.  

A proposta do PRTB 
segundo um de seus fun-
dadores, o político e ex-
-deputado federal, Levy 
Fidelix, é contribuir em 
todas as esferas políticas 
para um Brasil que se 
desenvolva a partir dos 
setores produtivos: In-
dústria, comércio, agri-
cultura e serviços. Ou 
seja, inverter a óptica, 
por ele considerada per-
versa, de priorizar o mer-
cado financeiro e bancos.

O PRTB apoia uma 
ampla reforma finan-
ceira e tributária que 
promova o comércio e 

a indústria, gerando em-
pregos e oportunidades à 
educação e formação de 
jovens e adultos, o que 
representa um de seus 
principais pilares.

Numa série de alian-
ças regionais, a intenção 
do partido é aumentar 
o número de filiados, 
alavancando a legenda 
nacionalmente e am-
pliando as chances de 
participação do PRTB no 
cenário político e todas 
as suas esferas.

Não se muda o País 
assistindo debates na TV 
ou opinando na frente de 
um computador. A real 
participação cidadã se 
dá quando você marca 

sua presença nas ruas, 
discute na Câmara de 
vereadores, junta-se a 
um grupo de pessoas que 
pensam como você.

Seja um membro do 
PRTB – Partido Reno-

vador Trabalhista Bra-
sileiro. Filie-se e vamos 
juntos mudar o Brasil, 
deixá-lo do jeito que 
sempre sonhamos: Edu-
cado, Seguro e Justo.

Local onde você pode 

Lista dos municípios da RMC que irão participar:

*Fonte: Movimento Avança Brasil (avancabrasil.site) – da-
dos atualizados até o fechamento desta edição.

PRTB divulga nomes de representantes em Indaiatuba
fazer sua filiação: 

Rua Guarin João Ba-
din   n-1074  Jardim Mo-
rada do Sol - Indaiatuba
Fone: (19) 3312- 0899 
Celular: (19) 99558-
5745

Vice-presidente do Brasil Hamilton Mourão e o político e ex-deputado federal, Levy Fidelix

DIVULGAÇÃO
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USP oferece cursos online para alunos de rede pública

DIVULGAÇÃO/UNIMAX

Últimas vagas para estudar na UniMAX 
A instituição é reconhecida com nota máxima (5) pelo MEC e oferece 20 opções de graduação
POR TATIANE DIAS

Ainda dá tempo 
de iniciar os es-
tudos na Uni-

MAX – Centro Univer-
sitário Max Planck de 
Indaiatuba. O Vestibular 
Continuado acontece de 
segunda a sexta, às 10h e 
às 19h30 e aos sábados, 
às 9h30, no campus I, 
que fica na Avenida 9 
de dezembro, 460 – Jar-
dim Pedroso. Para se 
inscrever é só acessar 
o site www.faculdade-
max.edu.br ou por este 
link: Vestibular 2020. 

A UniMAX, único 
Centro Universitário de 
Indaiatuba reconhecido 
pelo MEC (Ministério 
da Educação) oferece 
mais de 20 opções de 
graduação nas áreas de 
Exatas, Humanas e Saú-
de. Todos os cursos pos-
suem no mínimo 50% 
de aulas práticas desde 
o início, corpo docente 
altamente qualificado 
e infraestrutura moder-

na, com salas de aulas e 
laboratórios equipados 
de acordo com as neces-
sidades do mercado de 
trabalho. A instituição 
também é reconhecida 
com nota máxima (5) 

Termina hoje (13) o 
prazo para inscrição em 
dez cursos online do Pro-
grama USP EducaSP, 
promovido pela Universi-
dade de São Paulo (USP), 
em parceria com a Fun-
dação Universitária para 
o Vestibular (Fuvest) e a 
Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo. 
As atividades são gratui-

pelo MEC em corpo 
docente, infraestrutura 
e Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC).

No Centro Univer-
sitário Max Planck, o 
aluno aprende com o 

O curso de Medicina Veterinária é uma das opções de graduação da  UniMAX 

INSCRIÇÕES
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novo modelo de ensi-
no: EDUCAR, que tem 
por finalidade atender as 
necessidades de ensino 
da atualidade, possui 
parceria com o Google 
For Education, com obje-

tas, oferecidas a jovens 
do ensino médio da rede 
pública de ensino do es-
tado de São Paulo.

Ao todo, a universida-
de oferece 15 mil vagas 
nos seguintes cursos: su-
per tecnologias; aplicati-
vos e jogos; fotografia; 
quero engenhar!; expedi-
ção literária; lasers, luzes 
e cores; robótica; astro-

biologia; decifrando seu 
dinheiro; e negociações 
internacionais. Por meio 
deles, os participantes 
poderão ter contato com 
temas e técnicas abor-
dadas em disciplinas do 
ensino superior.

As inscrições são fei-
tas exclusivamente por 
meio do site da Fuvest. 
O candidato deverá pre-

encher um formulário, 
informando seu CPF, e 
poderá trocar de opção 
de curso quantas vezes 
desejar, desde que seja 
durante o período de ins-
crições. Deve, porém, 
lembrar as turmas serão 
fechadas por ordem de 
inscrição.

Os cursos têm carga 
horária de 40 horas, que 

está distribuída em 20 au-
las. O conteúdo pode ser 
acessado a partir do dia 
23 de março, sendo que 
o estudante terá até o dia 
1º de maio para concluir 
o curso. Além de assistir 
às videoaulas, os alunos 
irão dispor de material 
de estudo complementar, 
realizar atividades no 
ambiente virtual e parti-

cipar semanalmente do 
atendimento ao vivo.

Para concluir o curso, 
a exigência é que o aluno 
tenha uma frequência 
igual ou superior a 75% 
e atinja uma nota igual 
ou superior a 5,0 na ava-
liação das atividades. 
Os alunos aprovados re-
ceberão certificados de 
conclusão.

HUMANAS
• Administração
• Ciências Contábeis
• Direito
• Educação Física Li-

cenciatura
• Gastronomia
• Logística
• Marketing
• Pedagogia
• Psicologia
• Recursos Humanos
•  
SAÚDE
• Biomedicina
• Educação Física 

Bacharelado

• Enfermagem
• Farmácia
• Fisioterapia
• Medicina
• Medicina Veteri-

nária
• Nutrição
 
EXATAS
• Engenharia Civil
• Engenharia de Con-

trole e Automação 
(Mecatrônica)

• Engenharia de 
• Produção
• Arquitetura e         

Urbanismo 

Vestibular 2020 – UniMAX – Centro Univer-
sitário Max Planck

Inscrições: www.faculdademax.edu.br
Local: Campus I – Avenida 9 de dezembro, 460 
– Jardim Pedroso – Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3885-9900

Conheça os cursos:

tivo de desenvolver uma 
educação baseada em um 
currículo integrado por 
competências e aprendi-

zado por projetos que 
estão relacionados às 
reais necessidades do 
mercado.



Marca foi atingida hoje (13), três dias antes na comparação com 2019; Dados são da Associação Comercial de São Paulo
Impostômetro atinge marca de R$ 500 bilhões

Na manhã de hoje 
(13) a arrecadação 
do governo com 

taxas, impostos, contri-
buições e multas atingiu a 
marca de R$ 500 bilhões, 
três dias antes na compa-
ração com 2019. Os dados 
são do Impostômetro da 
Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP).

Em Indaiatuba a arre-
cadação chegou a quase 
R$ 68 milhões, entre 1º de 
janeiro a 11 de março de 
2020. Valor corresponde 
a cerca de R$ 3 milhões a 
mais que o valor arrecada-
do no mesmo período do 
ano passado, que foi de R$ 
63.158.054,22.

Segundo Emilio Alfie-
ri, economista da ACSP, 
o aumento na arrecadação 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

pode ser visto de forma 
positiva, uma vez que não 
houve elevação das alíquo-
tas. Outro aspecto positivo 
é que o déficit público 
vem caindo: está em 0,7%, 
em janeiro, enquanto no 

ano passado estava em 
1,2%. “O que acontecia 
anteriormente é que au-
mentava a arrecadação, 
mas o gasto do governo, e 
o déficit, também crescia”, 
analisa Alfieri. “Mas agora 

Em Indaiatuba a arrecadação chegou a quase R$ 68 mi-
lhões, entre 1º de janeiro a 11 de março de 2020

Os saques podem ser feitos nas casas lotéricas 

DIVULGAÇÃO
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não está assim, a arrecada-
ção está aumentando e o 
gasto, caindo. Isso mostra 
que a política econômica 
está no rumo certo”, con-
tinua.

No entanto, ainda se-
gundo o economista, o ce-
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FGTS

O prazo para o saque 
imediato do Fundo de 
Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) vai até 
o dia 31 de março e de 
acordo com o Ministério 
da Economia, cerca de 
R$ 15 milhões ainda não 
foram sacados pelos tra-
balhadores. 

Os saques podem ser 
feitos nas casas lotéri-
cas e nos terminais de 
autoatendimento para 
quem tem senha do Car-
tão Cidadão. Quem tem 
Cartão Cidadão e senha 
pode sacar nos corres-
pondentes Caixa Aqui, 
apresentando documento 
de identificação, ou em 

qualquer outro canal de 
atendimento.

No caso dos saques de 
até R$ 100, a orientação 
da Caixa é procurar ca-
sas lotéricas, com apre-
sentação de documento 
de identificação original 
com foto.

Quem não tem senha 
nem Cartão Cidadão e 
vai sacar mais de R$ 100 
deve procurar uma agên-
cia da Caixa.

Embora não seja obri-
gatório, a Caixa orienta, 
para facilitar o atendi-
mento, que o trabalhador 
leve também a Carteira 
de Trabalho para fazer o 
saque. Segundo o banco, 

Prazo para saque imediato do FGTS vai até 31 de março

o documento pode ser 
necessário para atualizar 
dados.

As dúvidas sobre 

para iOS e Android), 
pelo site da Caixa ou 
pelo telefone de atendi-

No quadro abaixo, é possível verificar que a arrecadação em 2020 está 
acelerando na comparação com 2019.

Marcas (bilhões) 2019 2020
R$ 100 13/01 12/01
R$ 200 25/01 24/01
R$ 300 07/02 05/02
R$ 400 22/02 20/02
R$ 500 09/03 06/03

 
Série Histórica Impostômetro: 

2014 R$ 1.913.945.777.706.00
2015 R$ 1.992.868.462.040,52
2016 R$ 2.004.536.531.089,32
2017 R$ 2.172.053.819.242,78
2018 R$ 2.388.541.448.792,42
2019 R$ 2.504.853.948.529,48

nário político atual está 
atrapalhando a retomada 
do crescimento, que poderia 
ser ainda mais acentuada se 
as reformas administrativas, 
e outras necessidades em 
discussão no Congresso, já 
tivessem sido implantadas.

“Neste aspecto, preocu-
pa a desarmonia entre os po-
deres está atrapalhando este 
processo de aprovação das 
medidas que são necessárias 
para que a economia cresça 
de forma mais consistente”, 
conclui o economista. 

valores e a data do sa-
que podem ser escla-
recidas no aplicativo 
do FGTS (disponível 

mento exclusivo 0800-
724-2019, disponível 24 
horas. (Agência Brasil)



Moto é recuperada em 
menos de 48h após o furto
Proprietário fez questão de agradecer aos guardas civis pela agilidade
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A Guarda Civil de 
Indaiatuba foi 
protagonista de 

um final feliz em um 
caso de furto de moto-
cicleta, ocorrido nesta 
semana. O veículo foi 
localizado horas após a 
ação criminosa, e o pro-
prietário fez questão de 
agradecer aos guardas 
pela agilidade.

Na manhã desta se-
gunda-feira (9), o pro-
prietário da moto, um 
jovem autônomo, havia 
deixado o veículo es-
tacionado na Alameda 
da Criança, Vila Vi-
tória; ao retornar, não 
a encontrou. O rapaz, 
então, acionou a Guarda 

Civil, e os policiais que 
fazem rondas em motos 
atenderam à ocorrência, 
por meio de diligência 
no local.  Com o au-
xílio das câmeras de 
segurança instaladas no 
município, os guardas 
localizaram o veícu-
lo estacionado na Rua 
Neusa Maria Camargo 
Costa, no Jardim Tan-
credo Neves.

Em relato à equipe 
do Comando Notícia, 
a vítima revelou que 
já estava perdendo as 
esperanças de recupe-
rar sua moto, quando 
recebeu uma ligação da 
Guarda, na tarde do dia 
seguinte, informando 
sobre a localização da 
mesma. Ele disse que 
foi ao local indicado e 
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A moto foi furtada na Alameda da Criança, na Vila Vitória

Criança foi socorrida pela Guarda Civil e atendida na UPA

 GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA
fez o reconhecimento da 
moto, que lhe foi ime-
diatamente devolvida. 
Em seguida, agradeceu 

aos guardas pela rapidez 
com que resolveram o 
caso e por terem recu-
perado o veículo.

Recém-nascida 
socorrida tem alta

A recém-nascida so-
corrida por guardas ci-
vis, no Jardim Morada 
do Sol, já teve alta. Na 
manhã da última ter-
ça-feira (10), a criança 
havia se engasgado 
com uma tampa de 
garrafa pet.

Segundo informa-
ções, o COI (Centro de 
Operações e Inteligên-
cia) da Guarda Civil 
recebeu, por meio do 
153, a solicitação de 
auxílio da mãe, que 
estava com a menina 
engasgada em casa, na 

A Guarda Civil de 
Indaiatuba registrou 
quatro ocorrências en-
volvendo o tráfico de 
drogas no final de se-
mana. Os casos foram 
registrados nos bairros 
Vila Costa e Silva, Vila 
Brigadeiro Faria Lima, 
Jardim Morada do Sol 
e Vila Brizzola.

Quatro pessoas foram 
conduzidas até a delega-
cia de polícia, uma delas 

Um motorista foi pre-
so pela Guarda Civil na 
tarde do último sábado 
(7), após ser flagrado 
dirigindo embriagado. 
A equipe da viatura 110 
realizava o patrulhamen-

Rua Lourenço Rossi, 
no Jardim Morada do 
Sol.

A equipe 110 foi en-
viada até o local, onde 
os guardas realizaram a 
manobra de Heimlich, 
logrando êxito na deso-
bstrução das vias aéreas 
do bebê, que que voltou 
a respirar. Na sequência 
a equipe conduziu a re-
cém-nascida até a UPA 
(Unidade de Pronto 
Atendimento),  onde 
passou por atendimento 
médico. Ela passa bem 
e já está em casa. 

FLAGRANTE

PRISÃO

SUSTO

Indivíduos são detidos 
por tráfico de drogas

Motorista é detido por embriaguez ao volante

menor de idade e ao todo 
13 pedras de crack, dois 
microtubos de cocaína e 
19 porções de maconha 
foram apreendidos. Na 
delegacia o delegado 
de plantão determinou 
a prisão em flagrante de 
duas pessoas, a liberação 
do menor ao seu respon-
sável legal, a liberação e 
qualificação para poste-
rior investigação de um 
dos indivíduos.

to pelo Bairro Jardim 
Morada do Sol, quando 
os agentes viram um 
veículo Mercedes Benz 
trafegando na contramão 
da Rua Sílvio Candello.

Os guardas saíram 

em direção ao veículo e 
lograram êxito na abor-
dagem do motorista, o 
qual apresentava sinais 
claros de embriaguez. 
Ele foi encaminhado 
para o IML onde foi 

realizado o teste de em-
briaguez e posteriormen-
te para a Delegacia de 
Polícia, onde o delegado 
decretou a sua prisão em 
flagrante pelo crime de 
embriaguez ao volante.



REGIONAL
Bicicross conquista 12 pódios na competição em Paulínia

GUSTAVO AMORIM/PAULISTA FC

A partida teve ainda a expulsão do zagueiro Zé Augusto, depois de dois cartões amarelos
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O Primavera foi com tudo para cima, e mesmo assim não conseguiu evitar a derrota
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O Primavera saiu 
da invencibilida-
de no jogo pela 

10ª rodada da Série A3 
do campeonato estadual. 
O Fantasma da Ituana 
perdeu para o lanterna 
Paulista, em Jundiaí, no 
último sábado (7).

Jogando em casa, o 
galo mostrou um jogo su-
perior, e bateu o Primave-
ra com um gol de pênalti, 
marcado por Zulu. Apesar 
da vitória, o Paulista con-
tinua sendo o lanterna do 
campeonato, com apenas 
7 pontos, e contabilizando 
duas vitórias, um empate 
e sete derrotas.

Já o Fantasma ficou 
em 12º lugar, com 11 pon-
tos. O Olímpia, por sua 

A equipe da ACBI 
(Associação de Ciclismo e 
BMX de Indaiatuba) abriu a 
temporada 2020 no domin-
go (8), com participação na 
IV Copa Regional Ricardo 
Alves de BMX, realizada no 
Complexo Poliesportivo do 
Monte Alegre, em Paulínia. 
No total, 26 atletas partici-
param da competição e 12 
deles subiram ao pódio.

A etapa reuniu 340 alu-
nos e atletas profissionais 
de várias equipes e clubes, 
divididos em 58 baterias, 
disputando o título de 28 
categorias. “A ACBI/Secre-
taria Municipal de Esportes 
participou da etapa com 26 
alunos, subindo ao pódio 
com 12 atletas”, destaca o 
presidente da ACBI, Jonas 
Carlos Pereira. “Entre os 
resultados, tivemos um pri-
meiro lugar, dois na terceira 
posição, quatro na quinta 
colocação, um sexto lugar 
e três na oitava colocação”.

Reconhecida como ce-
leiro de novos talentos, “a 
Copa Regional é usada por 
muitos como treino para o 
Paulista, um evento para 
formação e teste de novos 
atletas”, conta Jonas. “Os 
destaques foram Ygor Kido, 
campeão da categoria Boys 
11/12 anos, Franklin Vas-
concelos, segundo na Elite 
Men, Eduardo Sampaio, 
terceira na Elite Women, 

vez, está com 10 pontos, 
e é o primeiro time fora da 
degola, que ainda entrará 
em campo na rodada.

A partida
Zulu fez a primeira 

jogada de perigo, já aos 
2 minutos, onde, em uma 
falta cobrada, a bola atin-
giu a trave do goleiro 
Cleber Alves. O meia ain-
da criou a segunda opor-
tunidade ao tabelar com 
Guga aos 22, sem muito 
perigo para o arqueiro do 
Primavera.

O Fantasma começou 
o jogo tentando só na 
defesa, para conter as pri-
meiras ações do Paulista. 
Enquanto isso o Galo era 
só ataque. Aos 35, Zulu 
fez boa jogada com Ro-
binho, mas o zagueiro Zé 
Augusto afastou a bola 

da grande área. Logo em 
seguida Felipe Valdivia 
arriscou de fora e assus-
tou Cleber. A bola ainda 
tocou na trave antes da 
marcação de impedimen-
to do atacante Guga.

O único momento 
de perigo do Primavera 
ocorreu apenas no fim do 

primeiro tempo, aos 41, 
quando Wagner recebeu 
cruzamento de escanteio 
sozinho na área e chutou 
para fora. Enquanto o 
primeiro tempo foi de 
pouco trabalho para o 
goleiro do Galo, a segun-
da etapa começou exi-
gindo atenção da defesa 

jundiaiense. Logo aos 3 
minutos, Mateus recebeu 
em velocidade e bateu 
forte, mas a bola bateu 
na rede pelo lado de fora. 
Aos 4, Nonato teve nova 
oportunidade, venceu a 
zaga do Paulista e chutou 
à direta de Felipe.

Aos 8, durante ata-

que, Zulu foi derrubado 
na área e o árbitro mar-
cou pênalti. Ele mesmo 
bateu no canto supe-
rior esquerdo de Cleber: 
Paulista 1 a 0. Após o gol 
nenhuma das equipes 
se preocupou em bus-
car o empate, tampouco 
ampliar o marcador. O 
jogo ficou ainda mais 
morno após a saída de 
Zulu, que foi lesionado 
e substituído por Rafael. 
Em seguida, houve a 
expulsão do zagueiro Zé 
Augusto, do Primavera, 
após receber o segundo 
cartão amarelo.

11ª rodada
O Primavera irá en-

frentar o Linense na pró-
xima rodada, que será 
hoje às 20h, no estádio 
Gilbertão, em Lins. 

Estreia da temporada reuniu 26 atletas da equipe, que agora 
se prepara para Paulista, que será neste final de semana

Primavera perde para o Paulista na Série A3

e Angela Passo, terceira 
no Feminino 17 anos+”, 
completa.

A preparação continua 
para a estreia na primeira 
etapa do Paulista, que ocor-
re já neste final de semana, 
nos dias 14 e 15 de março, 
também no Complexo Po-
liesportivo do Monte Alegre, 
em Paulínia. “Temos 30 
atletas inscritos, mas mar-
caremos presença com 28. 
Esperamos conseguir dois ou 
três primeiros lugares, além 
de outros 12 atletas entre os 
primeiros colocados”, afirma 

o presidente da ACBI.
Para o secretário de Es-

portes do município, Mar-
cos Antônio de Moraes, o 
Marquinhos, a equipe vem 
forte para a temporada. “Es-
peramos conquistar bons 
resultados, além de revelar 
novos atletas para a modali-
dade”, ressalta.

A equipe conta com 
apoio da Justus Contabilida-
de, ImpactBike, BMXhouse, 
Travel Inn Hotéis, Robiel 
Injeção Diesel, Penks Brasil 
e Secretaria de Esportes de 
Indaiatuba.

Confira os resultados da competição:

Ygor Kido (Expert 11/12 Anos)  .............1º lugar 
Franklin Vasconcelos (Elite Men)  ........2º lugar 
Angela Passo (Feminino 17+)  ............... 3º lugar 
Eduarda Sampaio (Elite Women) ........ 3º lugar 
Luciane Araújo (Feminino 17+)  .......... 5º lugar 
Julia Sampaio Pereira (Feminino 09/12 anos)   5º lugar 
Matheus Bispo (Expert 13/14 anos)  ..... 5º lugar 
Kauê Araújo (Expert 15/16 anos)  ........ 5º lugar 
Luan Sampaio (Elite Men)  ................... 6º lugar 
Artur Araújo (Novatos 07/08 anos)  ..... 7º lugar 
João Vitor Posso (Expert 17/29 anos)  .. 8º lugar 
Nicolas Dias Bolignani (Expert 15/16 anos)   8º lugar



Academia 40+ possui um método próprio com número limitado de alunos

Academia 40+ está localizada na Avenida Conceição, 2536

Sedentarismo: o grande mal do século
Sedentarismo é considerado o quarto maior fator de risco de mortes no mundo, segundo OMS
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O sedentarismo é de-
finido como a falta 
ou grande dimi-

nuição da atividade física e 
é considerado o grande mal 
do século. De acordo com o 
Ministério da Saúde três em 
cada 100 mortes registradas 
no país podem ter sido 
influenciadas pelo sedenta-
rismo sendo o quarto maior 
fator de risco de mortes no 
mundo. O sedentarismo 
atinge quase metade da po-
pulação brasileira – 45,9% 
– e está por trás de 13,2% 
das mortes no país.

Ainda segundo o Minis-
tério da Saúde, o indivíduo 
precisa gastar no mínimo 
2.200 calorias por sema-
na com exercícios físicos, 
ou caso contrário, a falta 
de atividade física pode 
comprometer literalmente 
os sistemas funcionais e 
provocar um processo de 
regressão funcional, perda 
de flexibilidade articular 
além de comprometer o 
funcionamento de vários 
órgãos posteriormente dis-
tinguindo-se um fenôme-
no associado à hipotrofia 
de fibras musculares, além 

de ser a principal causa 
do aumento da ocorrência 
de várias doenças como a 
hipertensão arterial, diabe-
tes, obesidade, aumento do 
colesterol e infarto do mio-
cárdio. A vida sedentária, 
segundo especialistas, pode 
ser também a causa direta 
ou indireta de morte súbita.

Consequências
Os parâmetros atuais 

das organizações de saúde 
e governamentais reco-
mendam 150 minutos de 
exercícios moderados por 
semana para manter a saúde 
e o condicionamento físi-
co. E a falta de atividades 
físicas podem gerar con-
sequências como obesida-
de, aumento do colesterol, 
atrofia muscular, aumento 
da pressão arterial, proble-
mas articulares, problemas 
cardiovasculares (infarto 
ou AVC), diabetes tipo 2 e 
distúrbios do sono. 

E a lista não para por 
aqui. O sedentarismo tam-
bém acelera o envelhe-
cimento como um todo. 
De acordo com os resul-
tados de uma pesquisa 
da Universidade da Cali-
fórnia em San Diego, nos 

Estados Unidos, as volun-
tárias que costumavam 
se exercitar menos de 40 
minutos por dia e passavam 
mais de dez horas sentadas 
apresentavam uma idade 
celular até oito anos supe-
rior à cronológica. “Isso 
mostra que a discussão 
sobre a prática de exercícios 
físicos precisa começar na 
juventude e que o esporte 
deveria fazer parte da nossa 
rotina até o fim da vida”, 
disse a sócia proprietária 
da Academia 40+, Lina 
Amstalden Maruyama. “É 
curioso como, sem fazer 
nenhum tipo de atividade 
física, o sedentarismo por 
si só leva o corpo ao limite 
e o esgota”, completa.

“Normalmente não so-

mos conscientes de que 
temos um problema de 
saúde até que sofremos as 
consequências. Por isso é 
tão importante educar-se 
na adoção de hábitos sau-
dáveis, além do cuidado 
na escolha da prática de 
atividade física. Acom-
panhada sempre por bons 
profissionais, a torna segura 
e eficaz”, orienta Lina.

Academia 40+
A rede de Academia 

40+ está presente em várias 
cidades do país. Possui 
acompanhamento persona-
lizado nas modalidades de 
musculação, pilates e trei-
namento aeróbico e atende 
tanto o público masculino e 
feminino de todas as idades. 

A academia possui um mé-
todo próprio com número 
limitado de alunos, sem 
perda de tempo, e dispõe 
de um ambiente agradável, 
sem espelhos e músicas 
altas.

Se você quer envelhecer 
com dignidade e qualidade 
de vida a 40+ é sua melhor 

escolha. Acompanhamento 
profissional com garantia 
de resultados seguros e 
eficazes.

Em Indaiatuba, a Aca-
demia 40+ está localizada 
na Avenida Conceição, 
2536. Para mais informa-
ções telefone e whatsapp 
(19) 3392-4819.



A maior exposi-
ção de flores e 
plantas ornamen-

tais da América Latina, a 
Expoflora, que acontece 
entre os dias 28 de agosto 
e 27 de setembro, em 
Holambra, iniciou a ven-
da dos ingressos para a 
edição 2020. Assim como 
ocorre em todos os anos, 
os ingressos são vendidos 
com descontos escalo-
nados e o primeiro lote, 
disponível até o dia 27 de 
maio, custam apenas R$ 
20,00 diante dos R$ 56,00 
que serão cobrados duran-
te a realização do evento.

As vendas antecipa-
das são promocionais e 
escalonadas até o dia 20 
de agosto, e os ingressos 
podem ser comprados no 
site www.ingressorapido.
com.br e por meio dos 
representantes informados 
no site da Expoflora 2020 
(www.expoflora.com.br).

De acordo com a or-
ganização do evento, as 
vendas promocionais e 
antecipadas é uma da 
coordenação do evento 
para melhor organizar as 
centenas de excursões 
que visitam a Expoflora 
anualmente, vindas dos 
mais distantes estados bra-
sileiros. Também busca 
permitir o planejamento 
do atendimento de acor-
do com a demanda e, 
principalmente, garantir 
o acesso de todos.

Excursões
As excursões devem 

ser formadas por grupos 
de pelo menos 15 pes-
soas, e a compra feita 
diretamente na Central 
de Reservas, que atende 
de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h, pelos te-
lefones (19) 3802-1499, 
3802-1499, 98115-1294, 
98114-9783 e 98168-
3600 ou pelos e-mails 
reservas@expoflora.com.
br e centraldereservas@
expoflora.com.br. Já para 
grupos de, no mínimo, 

Expoflora inicia venda de 
ingressos para edição 2020
O evento acontece entre os dias 28 de agosto e 27 de setembro

25 pessoas, há descontos 
também para o “Passeio 
Turístico” a um campo 
de flores, para o city tour 
por Holambra e para as 
refeições em restaurantes 
dentro do parque da Ex-
poflora.

No período de ven-
das do primeiro lote, será 
oferecido ainda mais um 
desconto de 20% sobre o 
preço promocional para 
pagamentos até 27 de 
maio e para visitas nas 
datas referentes à primeira 
semana do evento (28, 29, 
30 de agosto) e às sex-
tas-feiras (dias 4, 11, 18, 
25 de setembro). Nessas 
condições o ingresso cus-
ta somente R$ 16,00 no 
primeiro lote para grupos 
de, no mínimo 15 pesso-
as. Esse desconto extra é 
concedido também, nestas 
datas, para o “Passeio Tu-
rístico” e para as refeições 
(grupos de 25 pessoas). As 
compras apenas podem 
ser feitas na Central de 
Reservas.

Ingressos
Para o segundo lote, 

disponível no período de 
28 de maio a 24 de ju-

JULIANA LAZARINI
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nho, o ingresso custará R$ 
22,00 (60% de desconto). 
No terceiro lote, de 25 
de junho a 22 de julho, 
o valor será de R$ 25,00 

(55%) e, no quarto e últi-
mo lote, no período de 23 
de julho a 20 de agosto, o 
ingresso custará R$ 27,00 
(51%).

Parada das Flores é uma das tradicionais atrações da Expoflora
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A Festa Agropecuária, 
Industrial e Comercial de 
Indaiatuba (FAICI) será 
promovida de 7 a 16 agos-
to, mas, para aqueles que 
já querem entrar no clima 
da Festa acontece, no dia 5 
de abril, o Esquenta FAICI 
2020. Na programação, 
show com Thaeme & Thia-
go – que também integram 
a grade oficial de apresen-
tações da FAICI, no dia 15 
–, entre outros convidados, 
e almoço com costela no 
espeto. O evento será re-
alizado na Arena Brasa, a 
partir das 12h, e a venda de 
mesas já está disponível.

O local escolhido para 
promover o Esquenta está 
localizado no Sítio Nova 
Esperança, que oferece 
um cenário rodeado por 
natureza. Lá, os convi-
dados poderão sentir 
um pouquinho do que 
será a edição de 32 
anos da FAICI, ou-
vindo os sucessos 
de Thaeme & Thia-
go e apreciando um 
almoço saboroso, 
com cardápio composto 
por costela no espeto, vina-
grete,  farofa, arroz e feijão. 

RODEIO
FAICI 2020 promove 
“Esquenta” em abril

Bebidas serão vendidas à 
parte.

O evento é aberto para 
todos os públicos e, por 
isso, haverá um espaço 
kids para a criançada que 
estiver presente e quiser 
se divertir. Para dar mais 
comodidade, o local conta 
ainda com estacionamento. 
A venda de mesas, para qua-
tro pessoas, está disponível 
no valor de R$ 400, no site 
da Alô Ingressos,  na loja 
Star Country de Indaiatuba 
e na Lojas Camargo de Elias 
Fausto. Crianças de até 10 
anos entram gratuitamente.

Thaeme & Thiago rea-
lizam show no esquenta 
Faici 2020
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Horóscopo de 6 a 12/03
Por Alex Costa Guimarães

 As semanas para o ariano continuam com o forte 
peso de descobertas de como lidar com suas forças 
pessoais, como ampliar seus bens e seu lado material. 
Pode ocorrer gastos com viagens nessa fase. Evite 
gastar mais do que deveria com objetos ou situações 

que poderia ficar sem.
  
O taurino pode estar passando uma fase de pou-
ca paciência, mas é nesse momento que ele precisa 
perceber que sua força de concretização está sen-
do transformada. Irritações nesse momento só tra-
rá problemas. Muitos desafios em sua vida profis-
sional forçando-o a estudar ou aprender a lidar com as palavras. 
 

O geminiano terá seus olhos focados nas ques-
tões profissionais, as induções energéticas fa-
vorecem sua vida profissional. Geminianos que 
tiverem calma para lidar com diversos imprevis-
tos com as palavras conseguem resolver algu-

mas situações nesse momento, tenha calma, pois as pessoa po-
dem não entender você enquanto mercúrio estiver retrógrado.  

As recordações mais fortes nesse momento da vida 
do canceriano estarão ligadas a suas amizades, a al-
guns projetos de vida que não concretizou. Pessoas 
que vem de longe podem ajudar de alguma forma 
em sua vida cotidiana ou em sua profissão. Cuida-
do com sua mente que pode ficar confusa até o dia 28 deste mês. 
 

Quantas mudanças o leonino está tendo, muitas 
alegrias, as pessoas estão mostrando a ele o que 
ele precisa aprender a enxergar dentro de si e saber 
melhorar o que precisa ser e ampliar aquilo que já é 
bom. O leonino estará mais magnético e as pessoas 

desejam estar perto dele nesta fase. Fase de crescimento emocional. 
  
Dificuldade com as palavras e com os relacionamen-
tos o nativo precisa ter paciência pois os outros podem 
querer impor ideias e atitudes e o nativo pode não saber 
dizer não . Evite fofocas pois o nativo pode se ver en-
volvido no meio desse agito social. Em boca fechada entra mosca. 

 
O libriano está desejo de ter uma vida agitada so-
cialmente, de ter romances passageiros de gozar 
o prazer da vida. Se for casado pode pesar seu re-
lacionamento nesse momento, precisa por a cabe-

ça pra analisar os fatos. Evite sua irritação nos relacionamentos. 
 
O escorpiano estará com suas emoções soltas, pre-
cisa lidar com dificuldades no âmbito familiar, pode 
precisar ser diplomático e mais afetivo que antes. Sua 
mente continua em mudanças profundas. Excelente 
momento para fazer um curso que traga conhecimento pessoal. 
 

O sagitariano precisa aprender a lidar com seus 
impulsos incontroláveis. Aprender a não fi-
car nos extremos e a não ficar no ser exage-
rado, buscar o caminho do meio e enfrentar 

os limites que a vida impõe para sua alegria. Novos relacio-
namentos afetivos podem ocorrer no ambiente de trabalho.  
 
Reformas, percepções de como os outros funcionam, 
busca pela renovação de seu corpo, tudo isso está se 
passando pela cabeça do nativo. Apesar de estar mais 
atraente, o nativo precisa enfrentar medos que o im-
pedem de ser mais solto e livre. Aproveite o momento para isso. 
  

Aquarianos encerram agora uma fase em sua vida, 
podem ter a possibilidade de voltarem ao passado e 
reformularem fatos, ou podem se focar na família e 
nos seu lar. Sua mente pede novos conhecimentos, 

mas cuidado para não tropeçar nas próprias palavras por estes dias.  
 
Momento de muito cuidado com as palavras e com 
sua mente. Risco de acidentes, de cansaço mental, e 
pode até mesmo não perceber que está criando pro-
blemas para si mesmo. Relaxe essa situação tende a a 
ir até o dia 28 deste mês. Até lá pense bem antes de falar ou agir.

O Maio Musical está 
com as inscrições 
abertas para os 

artistas locais que queiram 
participar da 28ª edição. 
Em 2020, as inscrições 
acontecem até o dia 27 de 
março, exclusivamente 
pela internet. O 28º Maio 
Musical é realizado pela 

28º Maio Musical abre 
inscrições para artistas locais
Evento visa divulgar o trabalho de artistas de Indaiatuba

Secretaria Municipal de 
Cultura.

Para participar da 
seleção, os interessa-
dos devem residir no 
município e acessar o 
link www.indaiatuba.
sp.gov.br/cultura/con-
cursos/maio-musical/. 
Neste endereço, devem 
informar seus projetos 
musicais com: nome da 

O tradicional festival tem como objetivo fomentar o interesse do público pela produção musical

A14 | cultura  

apresentação, release, 
ficha técnica, mapa de 
palco, vídeo do show a 
ser apresentado (máxi-
mo de cinco minutos) e 
orçamento.

Uma comissão, forma-
da por membros indicados 
pela Secretaria Municipal 
de Cultura, fará a seleção 
daqueles que participarão 
do 28º Maio Musical.

O tradicional festival 
tem como objetivo fomen-
tar o interesse do público 
pela produção musical, 
estimular os diversos elos 
da cadeia produtiva da mú-
sica e divulgar o trabalho 
de artistas de Indaiatuba 
com espetáculos gratuitos 
durante todo o mês de 
maio.

Mais informações pelo 
telefone (19) 3875-6144

ARQUIVO-ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

Salto recebe pela primeira vez a Virada SP
A cidade de Salto vai 

receber pela primeira vez 
a Virada SP. Serão 24 
horas de programação 
ininterrupta e gratuita 
nos dias 14 e 15 de mar-
ço. A cidade está entre 
as quatro selecionadas 
para receber o evento 
pelas chamadas públicas 
do Juntos pela Cultura, 
programa da Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do 
Estado.

“A Virada SP é um 
dos principais progra-
mas de estímulo à cul-
tura local no Estado de 
São Paulo. Em 2019, as 
cidades participantes fo-
ram, pela primeira vez, 
selecionadas por meio 

de chamadas públicas, 
valorizando a visão lo-
cal e potencializando 
novas oportunidades”, 
afirma o Secretário de 
Cultura e Economia 
Criativa Sérgio Sá Lei-
tão.

Entre as principais 
atrações dessa edição 
estão Elza Soares, Nan-
do Reis, Pato Fu e Gi-
ramundo e o Bloco do 
Sargento Pimenta. A 
programação completa 
será divulgada em breve.

“A diversidade de 
linguagens e expres-
sões artíst icas que 
chegam à região se 
unem às participações 
de artistas locais. Este 

intercâmbio cultural, 
além da democratizar a 
cultura, é uma das prin-
cipais características do 
evento”, aponta Danielle 

Nigromonte, Diretora 
Geral da Amigos da Arte, 
instituição responsável 
pela gestão e produção da 
Virada SP.

FESTIVAL
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Natália Araujo, proprietária do Studio eNe - Cabelo e Corpo, com suas parceiras consultoras da Mary Kay no 
Dia da Beleza (07/03)

Bob no banho e tosa da Clínica Bicos & Focinhos. 
A Clínica atende animais de pequeno e grande 
porte,animais silvestres,aves e animais exóticos.Ligue 
(19) 3835-7750  para consultas,vacinas,cirurgias,laser 
terapia,odontologia,exames e banho e tosa.

Na Fast Escova você encontra especialista em cachos 
e tranças

Equipe da Aquarela Tintas

Professor Roberto Padilha em entrevista ao Jornal 
Mais Expressão

Neide e Willian na Academia 40+
Rui Segundo e Regiane Clauss no 9 para Dançar com 
Homens de Preto

Toninha Teixeira no 9 para Dançar com Homens de 
Preto
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Promoção quinta-feira. A partir das 18h você pode se deliciar 
com esse Smash Burger + fritas e maionese da casa por 
apenas R$22. O smash é servido no pão de brioche com 
maionese, mussarela alface, tomate e cebola roxa! Marca 
a família e os amigos e vá experimentar essa delicia no 
Grenelle Gastro Pub, Avenida Conceição, 250. **Válido 
apenas para consumo na casa ou retirada no balcão

Rogério e Cleiton saboreando a maravilhosa costela no 
Restaurante Kostela do Japonês

Já chegou a Oggi Big Wheel 8.3! Nova mountain elétrica da 
OGGI, para você encarar qualquer terreno e ir mais longe. 
O diferencial dela fica por conta do sistema de assistência 
elétrica Shimano Steps E-6000, permitindo ao ciclista ajustar 
e personalizar o nível de assistência de acordo com sua 
preferência ou necessidade. Isso e muito mais você encontra 
na Duas Rodas: Avenida Presidente Kennedy, 624 - Cidade 
Nova, (19) 99731-0269

A Nova Loja

 Há 48 anos fazendo sucesso com sua Moda Noivas, A A 
Nova Loja é especialista em vestidos de noivas, sempre 
com as últimas novidades e tendências (venda e aluguel). 
Os vestidos são confeccionados com tecidos nobres, com 
caimento impecável, com muita transparência, renda e 
brilho e com beleza ímpar. Você que vai casar corra para 
conferir! R. Ademar, de Barros, 1011 - Centro, Fone: (19) 
3875-1760 - Site: www.anovaloja.com.br

Debutante Júlia Domingues. É a A Nova Loja homenageando 
sua cliente

Cuidar com carinho é a nossa especialidade. Atendimento 
personalizada à 3ª e 4ª idade. Os idosos são tratados com 
muito carinho, numa chácara maravilhosa com muito espaço 
e tranquilidade. Possue: Controle Nutricional, 6 refeições 
diárias, Enfermagem e Acompanhante, visita médica, jogos 
e ofícios, passeios externos e etc... Informe-se no (19) 
3894-5037 / (19) 99257-7941. Você vai amar!

Grenelle Gastropub

Darik e Dra Sueli com a linda Tina no Banho e Tosa na 
Clínica Bicho Amigo

Clínica Bicho Amigo

Duas Rodas

Quando você pensar em cortinas, persianas, tapetes, 
carpetes, colchas sob medida, almofadas e papel de 
parede, lembre-se sempre da Adelaide Decoração. Faça um 
orçamento sem compromisso, para sua casa, escritórios, 
empresas e comércios em geral. Sempre com os melhores 
preços! Av. Itororó, 704 – Fones: (19) 3894-4638 / (19) 
99763-2829

Fênix Pensionato

O simpático casal Tony e Dena almoçando no Kostela do 
Japonês essa semana

Adelaide Decorações
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Coluna do Chef

ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027
Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante | facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/

Chachá, no comando do Simetria Restaurante, é formado em 
Gastronomia pela Universidade de São Francisco e passou alguns 
meses atuando no Regis et Jacques Marcon Restaurant, na França, 
que possui três estrelas de acordo com o Guia Michelin. Ao retor-
nar ao Brasil, Chachá dedicou a sua carreira ao grupo Royal Palm 
Hotels & Resorts, onde atua desde 2007. Ele passou pelas cozinhas 
do Royal Palm Plaza, do Royal Palm Residence, do Royal Palm 
Tower Carlos Gomes e atuava como sub-chef no Royal Palm Hall.

ANDRÉ CHACHÁ

Cannoli: tradicional sobremesa italiana

Amigos, hoje vou contar para vocês um pouco do Cannoli, um 
doce muito tradicional na Itália. A sobremesa é originária da ilha de 
Sicília e há diversas formas de prepara-la. A massa pode ser saboriza-
da com diversos aromas, como raspas de limão, chocolate, pistache, 
nozes, morangos e muitos outros. O seu recheio pode ser de choco-
late, ricota – na Itália eles preparam com ricota de ovelha -, ou outro 
sabor que seja da sua preferência.

Aqui no Brasil, para facilitar a preparação, compre a massa de 
pastel, use o cilindro (um canudinho para enrola a massa), e a ricota, 
pode ser uma normal. Confira a receita:

Ingredientes
• Massa de pastel
• Cilindro para enrolar a massa
• 200g de ricota
• 2 colheres de cream cheese
• 70g de açúcar
• Para saborizar, use o aroma da sua preferência
Modo de preparo
A fritura deve ser feita por imersão e, assim que tirar do fogo, 

passe os canudinhos de massa no açúcar e em seguida, preencha-os 
com o recheio. Está pronto!

Bom Appetit!

Siga o Simetria Restaurante nas redes sociais:
Instagram: @simetriarestaurante

Os amigos Felipe, Marcelo e Wellington almoçando no 
Restaurante Jirau

 Tom e Regina Couto no 9 para Dançar com Homens de 
Preto

Maria Regina, Ângelo e Michele saboreando as delícias do 
Grenelle Gastro Pub

Daniel e Ricardo degustando a comida do Cintra 
Restaurante

Joice Teixeira da Factor Humano no dia da convidada semana da mulher do Grupo BNI Reference

Vereador Edvaldo Bertipaglia recebe o Presidente do PRTB Indaiatuba e simpatizantes do Governo Bolsonaro, na Câmara 
Municipal
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Larissa (facilitadora Explore); Lucimara Andriani (diretora);  Shalon, João, Salomé e 
Anne (alunos Explore); Elisandra (gerente Pedagógica Pearson); Janaina(Orientadora 
pedagogica) em mais um dia de aula de aprendizagem criativa do Yázigi Explore em 
Indaiatuba

Donizete, Jurandir, Ana Paula e Vera Fanger com Silbene 
Ribeiro da Horus Conservação Patrimonial, em Reunião 
periódica para alinhamento das operações do posto de 
trabalho

Cássio e Layla do Armazém dos Sabores, participaram 
da comemoração ao dia da Mulher no Indaiatuba Clube 
apresentando a linha de produtos a granel (castanhas, 
chás,cerais e muito mais) que fazem parte da loja, que 
fica na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé 3.917, 
quase em frente ao Barco

No dia 05 de março aconteceu o lançamento da coleção 
outono/inverno da loja Danny Ferraz, com a presença de 
amigos e clientes. O lançamento contou com um show 
maravilhoso do Trio Dechris e foi um sucesso. Parabéns!

Regina da RM Ambiel imóveis prestigiando o encanto de 
Café da Manhã em comemoração ao dia da Mulher no  
Indaiatuba clube com suas cunhadas Anésia, Suzana, 
Candida e a amiga Norma

O Indaiatuba Clube comemorou o dia Internacional das 
Mulheres com um delicioso café da manhã ,desfile, sorteios, 
palestra com Anita Moraes Parizzi e show com Juliana e Júlio 
Alves do Projeto Dois irmãos. Parabéns! Na Foto Gabriela, 
Patricia, Deise, Primeira Dama Tania Castanho, Vanda e 
Ancila Coordenadora de Eventos do Indaiatuba Clube

No dia 07 de março aconteceu no Clube9 de Julho o 9PARA 
DANÇAR, com a presença do Trio Homens de Preto a noite 
foi um sucesso, parabéns. Na Foto   Hildebrando Stein Filho 
e Shirlei, Manuel e Ana Mainenti

Amigos escolheram a Pizzaria Torrelaguna para fazer a despedida da Rebeca e saborear 
as pizzas que são maravilhosas
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 888

CA05792 - CECAP - AT. 250m² AC. 180m² - 3 dormitórios, 2 sa-
las, cozinha, 2 banheiros, lavanderia e garagem para 3 autos. R$ 
1.800,00 + IPTU.

CA07663 - PORTAL DAS ACÁCIAS - AT 130,00m² AC 120,00m² 
- PARTE SUPERIOR: 03 dorms., sendo 01 suíte com ar condi-
cionado. Todos com sacada e 02 com armários. 01 WC Social 
com Box Blindex, gabinete e espelho. PARTE INFERIOR: Sala. 
Cozinha Planejada com Cook Top. Lavanderia Fechada com Ar-
mários. PARTE EXTERNA FUNDOS: Lavabo. Churrasqueira com 
mesa. Quintal. Garagem para 01 coberto e 1 descoberto. ÁREA 
DE LAZER DO CONDOMÍNIO: Quadra poliesportiva e playgrou-
nd. ANIMAL: Somente porte pequeno. LOCAÇÃO R$ 2.500,00 +  
COND. + IPTU. ESTUDA PROPOSTA!

CA07748 - JD REGENTE - AT.369,56 m²  AC 139,20 m² -3 dor-
mitórios sendo 1 suíte, sala 02 ambientes, cozinha americana, 
escritório, quintal amplo, garagem pára 04 autos, locação R$ 
2.300,00 + IPTU

VENDA

TE05966 - JARDIM PIEMONTE- AT. 302m² - EXCELENTE TERRENO 
EM CONDOMÍNIO RECEM LANÇADO COM LOCALIZAÇÃO PRIVI-
LEGIADA E ESTRUTURA DE LAZER COMPLETA. R$ 190.000,00

AP04716 - EDIFÍCIO MATHILDE- VILA SFEIR - AÚ 80,40m² - 03 
dormitórios, sendo 01 suíte. Sala. Cozinha Americana. Área de 
Serviço. WC Social. Varanda Gourmet com Churrasqueira. 02 
Vagas de Garagem Cobertas. Condomínio com Salão de festas. 
VENDA R$ 440.000,00 - ESTUDA PERMUTA (parte por terrenos 
em condomínio).

CA08705 - JARDIM MORYAMA -AT 150 m² AC 59,25 m²  02 
dormitórios, 01 sala, WC social,  lavanderia, garagem para 02 
autos, a poucos minutos do parque ecológico supermercados, 
R$ 280.000,00

CA08642 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125 m² AC. 90 m² 
- 3 dormitórios (1 suíte), WC social, sala de estar, sala de TV, 

sala de jantar, lavabo, cozinha planejada integrada a área gour-
met com churrasqueira, cooktop e coifa e 2 vagas de garagem 
sendo 1 coberta. Condomínio com área de lazer completa e 
portaria 24 horas. R$ 495.000,00.

CA08698 - EXCELENTE CASA - JARDIM BRÉSCIA RESIDENCIAL 
- AT 200 m² AC 136 m² - 03 dormitórios sendo (01 suíte com 
closet), sala 02 ambientes, cozinha planejada, área gourmet 
com pia e churrasqueira, garagem para 02 autos, excelente 
localização, condomínio com infraestrutura em área de lazer 
completa. R$ 562.000,00

CA08707 - RESIDENCIAL VIENA - INDAIATUBA - 3 dormitórios 
(sendo 1 suíte planejada), cozinha planejada com cook-top e 
coifa,  lavanderia, batentes em Angelim, com borracha de ve-
dação, esquadrias em alumínio, preparação para Ar-condicio-
nado na sala, na área gourmet e nos dormitórios, aquecimen-
to solar instalado, louças Incepa e metais Deca, piscina com 
Spa revestida em pastilha, área de churrasco com planejado, 
banheiros com Box e espelhos, condomínio com área de lazer 
e portaria 24 horas. Venda R$ 820.000,00

CA08737 - AT. 300 m² AC 194 m² - BELÍSSIMO IMÓVEL RECÉM 
ENTREGUE EM CONDOMÍNIO ALTO PADRÃO COM ESPLEN-
DIDA INFRAESTRUTURA - RESIDENCIAL DONA LUCILA - IN-
DAIATUBA - 03 suítes sendo 01 master com closet, sala 02 
ambientes, cozinha ampla, lavanderia, área gourmet, piscina, 
garagem para 04 autos (além de preparação de ar condiciona-
do e aquecimento solar). Condomínio com infraestrutura de 
lazer com piscina, salão de festas, quadra poliesportiva, qua-
dra de tênis, playground, portaria 24hs. próximo do centro. R$ 
850.000,00

CA08736 - AT. 250 m² - 182 m² - CASA TÉRREA AMPLA COM 
EDÍCULA COM ENTRADA INDEPENDENTE - JD. FLÓRIDA - casa 
principal - 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 01 WC social, 
cozinha planejada, área de luz, lavanderia | edícula - 01 dormi-
tório, cozinha, WC social, sala - amplo quintal, garagem para 03 
automóveis sendo 01 descoberta.R$ 550.000,00

LOCAÇÃO

AP04625 - BELÍSSIMO APARTAMENTO COM AMPLOS CÔ-
MODOS EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA EM CONDOMÍNIO 
SEGURO E PRÓXIMO AS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE 
- CIDADE NOVA - AU 90m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte 
com armários, WC social, sala, varanda, cozinha planejada, la-
vanderia, WC de serviço, garagem para 01 auto coberta. R$ 
1.400,00 + COND.+ IPTU.

SL00978 - AU. 120m² - SALÃO COMERCIAL EM LOCALIZAÇÃO 
EXCELENTE - JD. MORADA DE SOL / INDAIATUBA - Ampla 
sala comercial, 02 banheiros, 03 vagas na frente. ALUGUEL R$ 
1.800,00 + IPTU

CH01772 - RECANTO DAS FLORES - LINDA CHÁCARA TODA 
MOBILIADA PARA LOCAÇÃO - AT 5.000 m² - AC 380 m² - a chá-
cara conta com 02 casas, a principal com 03 suítes, escritório, 
sala dois ambientes (estar e jantar), cozinha planejada, lavabo, 
despensa e área de serviço e 01 casa para hóspedes com 02 
dormitórios planejados, WC Social, sala dois ambientes (estar 
e jantar) e cozinha também planejada. Varanda com chur-
rasqueira, pia, banheiro e quarto de despejo, piscina, jardim, 
campo de futebol. A chácara fica em meio a uma exuberante 
natureza e com som de pássaros cantando todas a manhãs. R$ 
6.000,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

CA08642 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125 m² AC. 90 m² 
- 3 dormitórios (1 suíte), WC social, sala para 2 ambientes, la-
vabo, cozinha planejada e área gourmet com churrasqueira e 
2 vagas de garagem sendo 1 coberta. Condomínio com área de 
lazer completa e portaria 24 horas. R$ 2.100,00 + Condomínio 
+ IPTU.

CA05788 - VILLA ROMANA - AT.300m² AC.300m² 04 suítes sen-
do 01 master, WC social, sala 03 ambientes, cozinha, despensa, 
dormitório de empregada, churrasqueira, piscina, área de luz 
garagem para 04 autos. R$ 4.000,00 + IPTU + condomínio.

CA08708 JARDINS DOS IMPÉRIOS  VILA YTU -  AT 150m² AC 104,80m² 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, WC social, lavanderia, garagem 
para 02 autos, preparação para ar-condicionado na sala e nos dormitórios, sis-
tema de aquecimento solar instalado Solis, louças e Metais Deca, tomadas em 
220v, mas opção para 110v, box instalado nos 02 banheiros. R$ 470.000,00

CA08733 - JARDIM DOS IMPÉRIOS CASA PARA LOCAÇÃO - AT. 150 m² AC. 100 m² - 3 
dormitórios (1 suíte), sala para 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia, wc social 
e garagem para 2 autos. Condomínio com área de lazer completa e portaria 24 horas. 
R$ 2.000,00 + COND + IPTU.

CA08742 - PARK REAL - AT. 150 m² AC. 101,25 m² - 3 dormitórios (1 suíte), 
sala com pé direito alto, wc social, cozinha, lavanderia e garagem para 2 autos. 
Cobertura em telhas de concreto Eurotop, preparação para água quente (ba-
nheiros) e ar condicionado(suíte). R$ 2.100,00 + COND + IPTU

AP04715 - AU 90,00 m² - RESIDENCIAL DAS FLORES - CIDADE NOVA II - 
EXCELENTE APARTAMENTO COM 3 dormitórios sendo 1 suíte todos com 
planejados, Sala 2 ambientes com Varanda, WC social, Cozinha Planejada, 
Área de serviço com planejado, 2 vagas cobertas de garagem, Ar condicio-
nado, R$ 1.800,00 + Cond. + IPTU.

CA08735 - AT. 390m² - AC. 200m² - EXCELENTE CASA TÉRREA COM ARQUITETURA 
DIFERENCIADA EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - ESPLANADA ll - 2 suítes com per-
siana automatizadas sendo 01 master com closet e ar, sala ampla 02 ambientes, living 
com planejados para escritório, 2 WC social, cozinha planejada com despensa, área 
gourmet com churrasqueira, jardim lateral, fundo gramado, 4 vagas sendo 02 cobertas 
(área para despejo). Imóvel com acabamento superior com 03 entradas independen-
tes, aquecimento solar, preparação para ar condicionado, isolamento acústico e tér-
mico, banheiros amplos com adaptação, corredores e portas amplos. R$ 750.000,00

CH01774 - AT. 1000m² - AC. 310m² - EXCELENTE CHÁCARA TÉRREA COM 
AMPLO LAZER E ÁREA VERDE - VALE DO SOL - INDAIATUBA - 04 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala ampla 02 ambientes, living, 03 WC social, cozinha pla-
nejada, quato despejo, área gourmet com churrasqueira, piscina, campo, 04 
vagas cobertas. R$ 630.000,00



B2 Imóveis

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
CASA COM 02 DORMITÓRIOS, 01 

AMPLA SUITE COM BANHEIRA, COPA, 
COZINHA, AMPLA SALA, BANHEIRO 

SOCIAL E QUINTAL. GARAGEM PARA 
02 CARROSCOBERTOS E 02 DESCO-

BERTOS.R$ 600.000,00

CASA COND.VISTA VERDE – CC00096
02 SUITES AMPLAS, SALA 02 AMBIEN-
TES, LAVABO, COZINHA E GARAGEM

R$ 680.000,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DORMI-
TÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 02 

AMBIENTES, COZINHA, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, FORNO DE PEZZA, 
AREA GOURMET, EDICULA ABERTA, 04 

WC, 04 VAGAS DE GARAGEM.
R$ 680.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – CH00334
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 02 
SALAS, COZINHA, 03 WC, LAVANDERIA, 

AREA GOURMET COM CHURRAS-
QUEIRA.

R$ 750.000,00 ( ACEITA PERMUTA ) 
LOCAÇÃO R$ 3.500,00 + R$ 105,00 DE 

IPTU

SÍTIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRESA

 AREA TOTAL 34.717,37 M²
R$ 650.000,00

VENDA TERRENOS 

LANÇAMENTO – TERRENOS EM IN-
DAIATUBA TERRENOS DE 150M² COM 

ENTRADA DE R$ 14.000,00
E SALDO EM ATÉ 144 PARCELAS

CENTRO  -MONTE MOR – TE00018
TERRENO 250 M² R$ 117.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS LOTES

R$ 152.000,00

RESIDENCIAL VIENA – TE00021
TERRENO DE 250M² COM LINDA VISTA 
PARA O BOSQUE. SEGURANÇA E POR-
TEIRO 24 HORAS, INFRAESTRUTURA  
COMPLETA COM PISCINA , QUADRA, 
PLAYGROUND, SALÃO DE FESTAS,A-

CADEMIA. R$ 180.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

JARDIM POMPEIA – SA00008
SALA COMERCIAL 39,99M², ESCRITO-

RIO E WC.
R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA 

CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – CC 00074
 02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA GOURMET, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 01 VAGA R$ 340.000,000

JARDIM COLONIAL – CA0000
02 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA, 02 WC, 03 VAGAS DE 
GARAGEM CHURRASQUEIRA. ( ACEITA 

PERMUTA EM APARTAMENTO ) 
R$ 360.000,00

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA, COZINHA AMERICANA, 02 WC, 

LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, 
GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 370.000,00

COND. FLAMBOYANT – CC 00052
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 SUITE, 02 

SALAS, COZINHA, WC, ÁREA 
GOURMET R$ 385.000,000

JARDIM PEDROSO – CASA DA FRENTE, 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, GARAGEM. CASA DE FUNDOS, 
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 

QUINTAL. TERRENO 352M²EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, PRÓXIMO AO HAOC.

R$ 430.000,00

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 03 

BANHEIROS, SALA DE ESTAR, SALA 
DE JANTAR, COPA, COZINHA, CHUR-

RASQUEIRA, FOGÃO Á LENHA, LAVAN-
DERIA, GARAGEM PARA 05 CARROS, 
POMAR, JARDIM. NÃO TEM PISCINA.

R$ 477.000,00

CASA COND.VILA AVAÍ – CC 00094
03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, 

AMPLA SALA, LAVABO, COZINHA, BA-
NHEIRO, GARAGEM PARA 02 CARROS, 

ÁREA DE SERVIÇO.
R$ 540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 SUITE, 02 

SALA, 02 COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO,  
03 WC, 04 VAGAS

R$ 550.000,00

PARQUE INDAIÁ – CC03192
03 DORMITORIOS, SENDO 02 SUITES,-
SALA AMPLA, COZINHA PLANEJADA, 

05 WC, CHURRASQUEIRA, QUINTAL, 02 
VAGAS DE GARAGEM COBERTA , AR 
CONDICIONADO, ARMÁRIOS, PORTA-
RIA 24 HORAS, AREA DE LAZER COM-

PLETA.R$ 580.000,00 + CONDOMÍNIO R$ 
250,00 + IPTU R$ 160,00

BELA VISTA – CA03165
 CASA SOBRADO,  04 DORMITÓRIOS, 
SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA , 

04 WC, GARAGEM PARA 04 CARROS. 
EDÍCULA COM 01 DORMITÓRIO, 

COZINHA, WC. AREA TERRENO 300M²
R$ 580.000,00

JARDIM COLIBRI – CA03202
01 DORMITORIO, SALA, COZINHA, GA-

RAGEM, AREA DO TERRENO 150M²,
AREA CONSTRUIDA 50 M².

R$ 196.000,00

VILA BRIZOLA – CA03193
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC 

E GARAGEM. R$ 200.000,00

CARDEAL – CA0001
CASA NOVA COM 03 DORMITÓRIOS, 

SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, 02 
WC, GARAGEM PARA 02 CARROS.  
R$ 240.000,00 - ( ACEITA PERMUTA 

POR IMÓVEL DE MENOR VALOR EM 
INDAIATUBA )

JARDIM ELDORADO – CA0003
02 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA, 02 WC.
 GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 250.000,00
  

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –CA03146 
CASA 02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA, 

QUINTAL, E 01 VAGA DE GARAGEM 
COBERTA. ACEITA FINANCIAMENTO. 

DOCUMENTAÇÃO OK.
R$ 250.000,00

OPORTUNIDADE 

JARDIM SANTA RITA – CA03187
SOBRADO COM 216 M² DE AREA CONS-
TRUIDA. 03 DORMITÓRIOS, SENDO 02 
SUITES, SALA DE ESTAR E JANTAR, 
COZINHA, LAVANDERIA,  CHURRAS-

QUEIRA, GARAGEM PARA 02 CARROS, 
COM AMPLA AREA DE JARDIM .

R$ 279.000,00

MORADA DO SOL – CA03160
 04 DORMITÓRIOS,SALA, COZINHA, 02 

WC. R$ 280.000,00

JARDIM ELDORADO – CA03157
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA , 

02 WC, GARAGEM PARA 02 CARROS, 
EDÍCULA NOS FUNDOS ( SEMI MOBI-

LIADA). R$ 280.000,00

JD. MONTE CARLO – CA03141
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 

SALA AMPLA, COZINHA TIPO AMERI-
CANA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 

GARAGEM COBERTA
R$ 285.000,00

JARDIM ADRIANA – CA03185
02 DORMITÓRIOS, SALA , COZINHA, 02 
BANHEIROS, 02 VAGAS PARA CARRO.

R$ 290.000,00 ( ACEITA PERMUTA, ACEI-
TA CARRO NO VALOR DE R$ 30.000,00 )

JARDIM ITAMARACA – CA2891
03 DORMITÓRIOS, SALA , COZINHA, 02 
WC, AREA DE SERVIÇO, QUARTO DE 
DESPEJO, GARAGEM PARA 02 CAR-

ROS. R$ 320.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 

BANHEIRO, 01 VAGA
R$ 175.000,000 + R$ 313,00 (CONDOMI-

NIO) + R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 
BANHEIRO (MOBILIADA) ,02 VAGAS

R$ 190.000,000

BOSQUE DOS INDAIAS – AP0000
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM.
R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 PLANE-
JADO, SALA, COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO,01 VAGA COBERTA.
R$ 200.000,000 + R$ 250,00 (CONDOMI-

NIO) + R$ 50,00 (IPTU)

CECAP – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 200.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, 

COZINHA, AREA DE SERVIÇO SEPARA-
DA DA COZINHA, 01 WC, E UMA VAGA 

DE GARAGEM. 
R$ 210.000,00

JD. SANTIAGO – AP 00835
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO,02 VAGAS.

R$ 240.000,000 

CENTRO – AP00951
01 DORMITÓRIO, SACADA, SALA, 

COZINHA, WC, GARAGEM.
TODOS OS COMODOS COM ARMÁRIOS 

PLANEJADOS. R$ 240.000,00 

JARDIM TROPICAL – AP00962
LINDO APARTAMENTO, ÓTIMA LOCALI-

ZAÇÃO, CONDOMÍNIO FECHADO.
03 DORMITÓRIOS, SENDO O PRINCI-
PAL COM ARMÁRIOS PLANEJADOS 

E OUTRO COM ARMÁRIO E MESA DE 
ESCRITÓRIO, COZINHA PLANEJADA 
COM FOGÃO EMBUTIDO, PORTA DE 

VIDRO SEPARANDO COZINHA DA 
LAVANDERIA, WC

COM BOX E GABINETE, 01 VAGA DE 
GARAGEM. APARTAMENTO DE FREN-

TE. R$ 285.000,00

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIENTES, 

COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO WC,01 
VAGA R$ 270.000,000

VENDA CASAS 

ITANHAÉM – CA0000
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, CHURRASQUEIRA , GARAGEM 

PARA 02 CARROS.
R$ 160.000,00

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA

LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SALAS 
COMERCIAIS NO DISTRITO

SALAS DE  29,43 M² ATÉ 368,26 M²
VALORES A PARTIR DE R$ 2.000,00

CENTRO – SA0001
SALA COMERCIAL COM 40M°

R$ 800,00 + IPTU R$55,00

JARDIM CALIFORNIA – SL00376
SALÃO DE 50M², COM 02 WC.

R$ 900,00 + IPTU

VILA BRIZOLA – SL00375
SALÃO COMERCIAL DE 50 M², COM 01 

WC. R$ 900,00 + IPTU

CIDADE NOVA – SA00009
SALA COMERCIAL DE 30M², 01WC.

R$ 1.100,00

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

CENTRO – SL00358
EXCELENTE SALÃO COMERCIAL COM 

04 SALAS. R$ 1.800,00

LOCAÇÕES CASAS

JARDIM VALENÇA – CC00104
SOBRADO COM 03 DORMITÓRIOS, 
SENDO 02 SUITES COM ARMÁRIOS 
EMBUTIDOS, SALA 02 AMBIENTES, 

LAVABO, AREA GOURMET COM CHUR-
RASQUEIRA, LAVANDERIA, GARAGEM 
PAR 02 CARROS, COZINHA PLANEJA-
DA, PORTARIA 24 HORAS, AREA DE 

LAZER. R$ 2.500,00 + CONDOMÍNIO R$ 
525,00 + IPTU R$ 55,00

PARQUE INDAIÁ – CC03192
03 DORMITORIOS, SENDO 02 SUITES,-
SALA AMPLA, COZINHA PLANEJADA, 
05 WC, CHURRASQUEIRA, QUINTAL, 
02 VAGAS DE GARAGEM COBERTA 
, AR CONDICIONADO, ARMÁRIOS, 

PORTARIA 24 HORAS, AREA DE LAZER 
COMPLETA. R$ 2.650,00 + CONDOMÍNIO 

R$ 250,00 + IPTU R$ 160,00

CONDOMÍNIO MONTREAL – CC0000
03 SUITES,  SALA 02 AMBIENTES, CO-

ZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL, AREA 
DE SERVIÇO, 02 VAGAS DE GARAGEM.
R$ 2.800,00 + COND. R$ 168,00 + IPTU 

R$ 113,00

JARDIM PAU PRETO – CA0000
SOBRADO COM 04 DORMITÓRIOS, 

SENDO 03 SUITES,02 SALAS, COZINHA 
PLANEJADA, 02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.800,00 + IPTU 

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

JARDIM POMPEIA – EDIFICIO FELICITÁ 
– AP0000 03 DORMITORIOS, SENDO 
01 SUITE, TODOS OS DORMITORIOS 

COM ARMARIOS, SALA, COZINHA 
COM ARMARIOS, 02 WC, 02 VAGAS DE 

GARAGEM COBERTAS.
R$ 2.000,00 + CONDOMINIO R$ 550,00 + 

IPTU R$ 112,00

CENTRO – EDIFICIO PIAZZA  DI  FIORE 
– AP0000 03 DORMITORIOS, SENDO 01 
SUITE, 02 WC, 02 VAGAS DE GARAGEM
R$ 2.100,00 ( INCLUSO COND. E IPTU)

CIDADE NOVA - ANDALUZ – AP 00925
03 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, 

SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, WC, 
VARANDA, ÁREA DE SERVIÇO, 02 

VAGAS R$ 2.200,00 ( INCLUSO COND. 
E IPTU )

JARDIM POMPÉIA – AP0000 – EDIFÍCIO 
PREMIUM RESIDENCIAL

03 DORMITÓRIOS, SENDO 02 SUITES, 
SALA 02 AMBIENTES, WC SOCIAL, 

COZINHA PLANEJADA, AREA DE SER-
VIÇO, 02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.300,00  + IPTU R$ 146,00 + COND. 
R$ 382,00 

CIDADE NOVA – AP00961
03 DORMITÓRIOS, COM ARMÁRIOS 

EMBUTIDOS , SENDO 01 SUITE, SALA,
DOIS AMBIENTES COM SACADA, COZI-
NHA COM ARMÁRIOS, 03 WC, AREA DE 

SERVIÇO, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 2.600,00  ( CONDOMÍNIO E IPTU 

INCLUSO )

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE

03 DORMITÓRIOS , SENDO 02 SUITES 
COM CLOSET, 02 VAGAS DE GARA-
GEM. R$ 2.990,00 + CONDOMÍNIO R$ 

382,00 + IPTU R$ 146,00
( APARTAMENTO MOBILIADO )

VENDA APARTAMENTOS  

JARDIM MORUMBI – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC 

, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$132.000,00 .

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA.
R$ 150.000,000 + R$ 40,00 (CONDOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEIRO, 

COZINHA. SEM GARAGEM
R$ 150.000,00 + CONDOMÍNIO R$ 355,00 

+ IPTU R$ 55,00

CENTRO – AP00956
02 DORMITÓRIOS, COM GUARDA ROU-
PA EMBUTIDOS, SALA, COZINHA ,WC, 
AREA DE SERVIÇO. SEM  GARAGEM.

R$ 150.000,00

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA DE SERVIÇO
R$ 160.000,000 

LOCAÇÃO OU VENDA AP00963 - APARTA-
MENTO PÁTIO ANDALUZ - 03 DORM (01SUÍ-
TE) SALA, COZINHA PLAN, A.S, BANHEIRO, 
2 VAGAS - LOCAÇÃO R$ 2200,00 INCLUSO 
COND E IPTU  VENDA R$ 480.000,00

JD. SANTA RITA - CA03187 - 03 DORM 
(02SUÍTES), SALA DE ESTAR E JANTAR, 
CHURRASQUEIRA, QUINTAL E ÁREA DE 
JARDIM. 216M² A.C , TERRENO 177M²  - R$ 
278.000,00

BELVEDERE AP00960 - LINDO APTO, PRI-
MEIRA LOCAÇÃO COM MOVEIS NOS DORMI-
TÓRIOS, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO VA-
RANDA COM CHURRASQUEIRA. PORTARIA 
24HRS - ALUGUEL R$ 1200,00 + COND.

VILA AVAÍ   VENDE 03 DORM (1SUÍTE), SALA, 
COZINHA, A.S, CHURRASQUEIRA, PORTÃO 
ELETRÔNICO E GARAGEM COBERTA P/ 02 
AUTOS R$ 350.000,00

JD REGINA- CA03057 VENDE - IMÓVEL DIFERENCIADO PELO SEUS PLANEJADOS NOS 3 
DORMITÓRIOS, BANHEIROS, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, SALA, ÁREA GOURMET, GE-
RADOR DE ENERGIA A GÁS, SISTEMA DE SEGURANÇA, PORTÃO ELETRÔNICO E 7 APARE-
LHOS DE AR CONDICIONADOS IMÓVEL SEMI MOBILIADO. 3 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), CO-
ZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, SALA 2 AMBIENTES, BANHEIRO SOCIAL, ÁREA GOURMET COM 
LAVABO E PISCINA 7X2,30M² COM LED E CASCATA.  ÁREA TERRENO 250M². GARAGEM P/ 
04 AUTOS. DOCUMENTAÇÃO EM ORDEM. ACEITA PERMUTA POR APARTAMENTO NA BAI-
XADA SANTISTA (PREFERÊNCIA PRAIA GRANDE, SANTOS OU GUARUJÁ) R$ 800.000,00

LOTES A PARTIR DE 200M² R$ 130.000,00
OU ENTRADA R$ 30.000,00 +  84 PARCELAS 
R$1.995,00 VENHA CONFERIR: 3875-2215

VENDA - PORTAL DAS ACACIAS - CA03192 
- 03 DORM (02 SUÍTES), AMPLA SALA, COZ 
PLA, 05 WC, CHURRASQUEIRA,QUINTAL, 
E 02 VAGAS. (AR COND, ARMARIOS) R$ 
580.000,00  ALUGUEL R$ 2.600,00



B3Imóveis

TR01096 – TERRENO JD.COLONIAL– Na av. Ruz Perez,  esquina, co-
mércios entorno, prox. Pq. Ecológico, área 311M² - R$ 310.000,00, (Estuda 
proposta).

CA4021- CASA - JD. BRESCIA -  3 dormitórios, sendo uma suíte, ba-
nheiro, social, sala de estar, sala de jantar, com pé direio alto,cozinha 
americana, área gourmet, com churrasqueira, lavanderia, garagem para 
03 carros,imóvel com aquecimento solar e ar condicionado.A/T-150M² A/
C-120M² R$ - 590.000,00

AP00633 – APARTAMENTO  – JD. MORADA DO SOL – C/ 02 Dormitó-
rio, Sala, Cozinha, banheiro, área de serviço e 1 vaga. – Área útil 60m² 
- R$ 150.000,00 (Aceita Financ).

CA03938 – CASA NOVA – JD. MORADA DO SOL - 02 Dorm, Sala, Coz, 
WC, Lavand, Gar. 2 vagas desc, Prep. Aquec . A/C 60m² - Terreno 125m² - 
R$ 230.000,00. (Aceita Financ).

CA03910 – CASA – JD.  VENEZA - 01 Dormitório, Sala, Cozinha, banhei-
ro, área de serviço e garagem. – Área construída 60m² - Terreno 125m² 
- R$ 195.000,00.

CA04039 –CASA - JD. PARK REAL , 03 dormitórios, salas com 2 ambien-
tes,cozinha com planejados, cooktop, churrasqueira, vaga para 02 auto. 
A/T 150 M² - A/C  104 M². R$ 465,000,00 - (Estuda permuta).

CH00235 – CHACARA – COND. LAGOS DE SHANADU- Vc que gosta e 
deseja estar junto a natureza, esta é a sua oportunidade! Casa c/ 03 dorm. 
sendo 1 suíte, Sala, Coz. Amer.,WC, Piscina, Ac imóvel de menor valor c/ 
parte do pgto, cond. c/ Port. e seg. 24h, 3 lagos, C. futebol, pista de cooper. 
A/T 5280m2, A/C 258m2 -  R$ 790.000,00.

CA00824– CASA (Fundos) – JD MORADA DO SOL - Casa entrada inde-
pendente (corredor) com 01 dormitório, sala, cozinha, banheiro, lavanderia 
e quintal.- R$ 600,00 Isento de IPTU.

SL00416 – SALÃO COMERCIAL – JD MORADA DO SOL – Ótima locali-
zação em avenida movimentada! Possui 100m² com 01 banheiro, cozinha e 
área de luz. R$2.500,00+IPTU.

CA01943 – CASA – JD MORADA DO SOL - Casa com 01 dormitório, cozi-
nha, banheiro, lavanderia e garagem para 01 carro. - R$ 600,00 00 Isento 
de IPTU.

AP00522– KITNET – JD ADRIANA  01 dormitório, 1 Sala/ Cozinha conju-
gada, 1 WC, Área de sevriço. Aproxim. 35 M², 2º andar sem elevador. SEM 
vaga de garagem, e NÃO é permitido animais, fácil estacionamento público, 
- R$ 700,00 00 +  IPTU.

CA03373– CASA (FUNDOS) – JD MORADA DO SOL - 1 dormitório, 1 ba-
nheiro, 1 vaga 50,00 M² construída, 60,00 M² útil- R$ 700,00 + IPTU.

AP00496 – APARTAMENTO -  JD MORADA DO SOL - 02 dormitórios, sala, 
cozinha, junto, wc, área de serviço e entrada para 01 carro. - R$ 800,00 + 
IPTU.

CA03555 – CASA (SOBRADO) -  JD MORADA DO SOL - 01 dormitório 
sendo 01 suíte,  varanda, banheiro social, cozinha e, entrada para carros. - 
R$ 800,00 + ISENTO DE IPTU.

IMÓVEIS PARA VENDA IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira e 
portão eletrônico.
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms, sala, coz, wc, salão comercial na frente, garagem descoberta 
para 4 carros.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem coberta.
CA101 – JD. REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem coberta 
para 3 carros, toda em piso frio. Possui edícula com 1 dormitório, cozinha e banheiro.
CA251 – JD. MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitórios com suíte, sala, cozinha, dispensa, banheiro e 
lavanderia.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 ba-
nheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 carros e 
edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$195 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavande-
ria, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$245 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, sala, 
cozinha americana com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churrasqueira e portão 
eletrônico.
CA208 – JD. NOVA VENEZA – R$250 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia, garagem 
para 2 carros, quintal e portão eletrônico.  
CA211 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIA – R$340 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha e 
garagem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro

  CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 
2 carros.
CS328 – JD. REGENTE – R$335 MIL- 3 dorms (1st), sala 2 ambientes, coz americana, lavanderia, wc 
social, churrasqueira, garagem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e 
jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros
CA345 – CIDADE NOVA – R$600 MIL – 3 dorms (1st com armários), sala, coz com armários, wc, lavan-
deria, dispensa, quintal, garagem
CA367 – JD. SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3 dorms (1st), sala, coz, wc, lavanderia
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e 
garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, la-
vanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou 
apartamento. 
CA309 – JD. MORADA DOS SOL – R$325 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte 2 com ar condicionado e 1 
com armários, sala de estar com sanca, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros 1 com aquecedor solar, 
churrasqueira e garagem coberta para 2 carros.  
CA310 – CENTRO – R$350 MIL – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros e gara-
gem coberta para 1 carro. Aceita Proposta 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicionado, 
sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros e edícula. 
Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita 
Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil
CA404 – JD. ESPLANADA – R$750 MIL – 4 dormitórios, sendo 2 suítes, sala te TV, sala de jantar, cozinha 
americana planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem descoberta para 2 carros, e edícula. Possui quintal, 
área gourmet e portão eletrônico.
CA328 – NOVA VENEZA – R$361 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala de estar, sala de jan-
tar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem. 
Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet),sala de estar  com 
pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área gourmet, 
piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, 
lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 
carros e descoberta para 2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, sala, 2 banheiros, churras-
queira, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e 
sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA304 – JD. BRÉSCIA – R$560 MIL – Sobrado com 3 dormitórios e sacadas amplas, sendo 2 suítes e 1 

suíte com closet, sala de TV, sala de jantar, cozinha com ilha, dispensa, depósito diversos, lavabo, lavanderia 
e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas. Possui área gourmet integrada com cozinha e área de serviço, 
piscina, banheiro social externo, aquecedor solar, quintal com gramado e canteiro.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos os 
dormitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasqueira e 
pia, cobertura com vidros temperado, e garagem para 2 carros.
CA403 – VILLA ROMANA – R$1.200.000,00 – Sobrado com 4 dormitórios. Sendo os 4 suítes e 1 suíte 
com closed, 1 banheiro, roupeiro e sacada. Sala de jantar, sala de TV, sala de estar, lavabo, hall de entrada, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia, dispensa e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado, quintal, 
edícula, zelador, piscina, churrasqueira, campo de futebol, sauna e aquecedor solar.
CA311 – DONA LUCILLA – R$920 MIL – 3 dormitórios, sendo os 3 suítes e 1 suíte com closed. Roupeiro, 
2 banheiros, ar condicionado e aquecedor solar. Sala de estar, sala de TV, sala de jantar, 2 lavabos, cozinha 
americana, lavanderia, garagem para 4 carros e edícula. Possui piscina, churrasqueira, campo de futebol e 
quintal. Estuda-se financiamento e terreno como parte de pagamento.
CA313 – CONDOMINIO MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 2 carros. Possui quintal e churrasqueira. Estuda-se 
Permuta e Propostas.
CA314 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$550 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de TV, sala 
de jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, ar condicionado, aquecimento 
solar e coifa.  Área de lazer com piscina, churrasqueira, campo de futebol, sala de ginástica, salão de festas 
e playground.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha 
planejada, lavanderia, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal e churrasqueira com área 
gourmet.
CA318 – CONDOMINIO MONTREAL – R$520 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 1 carro, churrasqueira e edícula.
CA322 – CONDOMINIO MONTREAL – R$630 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, 
sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e quintal.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$525 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 1 banheiro, 
sala de TV, sala de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui ar 
condicionado, aquecedor solar e churrasqueira.                                                              CA209 – CONDOMINIO 
MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com box e armários, sala de TV, sala 
de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, lavanderia, garagem para 2 carros. Possui 
quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$390 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala de estar, 
sala de TV, cozinha, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. Obs: Casa com móveis planejados. Área de 
Lazer com playground, brinquedoteca, academia, churrasqueira, piscina e salão de festas.

 APARTAMENTOS

AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall de entrada, lavanderia, 
garagem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 wc, 
todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP563 – JD. ALICE – R$200 MIL – 2dorms, (1 planejado), sala, coz planejada, wc, garagem
AP515 – CIDADE NOVA – R$300 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 banheiros, sacada, piso frio, 
2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$230 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta 
para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1 
vaga de garagem comunitária.
AP511 – NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA – R$198 MIL – 2 dormitórios, sala de estar, 
sala de TV, cozinha, banheiro e lavanderia. Área de lazer com churrasqueira e campo de futebol. Possui 
portão eletrônico.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL -  Apartamento com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 
cozinha planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. 
Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$215 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia 
e garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala 
de jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão de 
jogos. Possui portão eletrônico e elevador. Aceita permuta com terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                             
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 ambien-
tes e garagem coberta para 1 carro. 

 TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL
Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes a partir de 300 m² R$240 mil financiado em 
até 36x

TE45 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$380 MIL – 490 m²
TE02 – JD. PIEMONTE – R$190 MIL – 302m²
TE35 – JD. BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE80 – JD. ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE18 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta com chácara.
TE23 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$267 MIL – 295m²
TE20 – JD. PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda Fit a partir do ano 2018.
TE44 – CONDOMINIO TERRAS DE SANTA – SALTO – R$190 MIL – 1020m².
Aceita permuta com casa ou apartamento de maior valor. Paga a diferença.
TE42 – CONDOMINIO RESIDENCIAL JATOBÁ – LOUVEIRA – R$210 MIL – 310m². Aceita permuta com 
casa na região do Bairro Mercedes.
TE46 – CONDOMINIO TERRA MAGNA – R$280 MIL – 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². Aceita 
permuta com terreno de menor valor.

 CHACARAS E SITIOS
 
SI909 – JD. TROPICAL – R$650 MIL – 2 dorms, sala, coz, dispensa, casa de caseiro, churrasqueira, 
sauna, mina d’água, lago com peixe, pomar, caixa d’água com 20000 L, aprisco para ovelhas, estufas, 
captação água da chuva.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, wc social, piscina 3,5 x 7, 
fogão e forno a lenha, pomar, gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, coz 
planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé com 2 
dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, varan-
da, piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, galpão 
de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos 
vendendo outro sitio de 46.000m².

 LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
CENTRO – R$ 770,00 2 dorms, sala, coz, wc, sem garagem 
CIDADE NOVA – R$1000,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$ 900,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 1 carro. 
JD. MORADA DO SOL – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. COLIBRIS – R$1000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro e garagem para 1 carro. 
PQ. RESIDENCIAL INDAIÁ – R$ 1320,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, com porta balcão para área de 
luz, cozinha, sala, banheiro, lavanderia e garagem. 

APARTAMENTOS

VILA FURLAN – R$ 1300,00 – 2 dormitórios (1 c/armário), sala, cozinha planejada com fogão, wc, lavan-
deria planejada e garagem. 
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha, banheiro social, banheiro 
de empregada e garagem.
CECAP – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, sacada 
e garagem para 1 carro.

SALÃO

VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interligadas, cada uma com wc, sala dos fundos com 
azulejo, gabinete e pia.
CENTRO – R$1400,00 – 30 m², 1 wc, sala menor com 15 m² porta de vidro e grade.

SALAS

JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DEPOIS R$1980,00 – área de saúde já funcio-
nando, piso porcelanato, ar-condicionado, pia, espaço para esterilização, salas com wc privativo. Incluso: 
secretária, água, luz, telefone, IPTU. Fácil estacionamento.
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.

TERRENOS

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



B4 Imóveis

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OFERTA IMPERDÍVEL!! MORADA DO SOL RUA-84 - CASA DE 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, LA-
VANDERIA E GARAGEM PARA 02 AUTOS EM LOTE DE 125M ², DE R$210.000,00, POR APENAS: R$180.000,00. 
OU R$75.000,00 DE ENTRADA + 90 X R$1.650,00 F=99762-7997/3935-3294 CORRA!
 
M SOL-RUA-81 - 02 DORMITÓRIOS (01 SUITE) SALA/COZINHA AMERICANA-ABRIGO NOS FUNDOS E GA-
RAGEM PARA 02 AUTOS- DE 270.000,00 POR APENAS R$220.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO CORRA! 
F=99762-7997/3935-3294.
 
REMULO ZOPPY PRÓXIMO AOS CARTÓRIOS - 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC SO-
CIAL, LAVANDERIA GARAGEM COM PORTÃO ELETRONICO, EDICULA COM 02 CÔMODOS E WC 
NOS FUNDOS. DE R$290.000,00 POR APENAS R$260.000,00 - F=99762-7997/3935-3294 CORRA! 

JD. ALICE - 03 DORMITÓRIOS (01-SUITE), SALA, COZINHA-WC SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM PARA 
02 AUTOS COM PORTÃO ELETRONICO,CHURRASQUEIRA, LUZ-220/110V, ACABAMENTO EM PADRÃO DE 
CONDOMINIO-ENTREGA EM 90 DIAS. NOVA!! PREÇO SEM CONCORRENCIA! APENAS: R$310.000,00 F=99762-
7997/3935-3294 CORRA! -  FOTOS PELO TEL=19-99762-7997

APARTAMENTO-VENDE-SE

COCAIS - LINDO APARTAMENTO NO TÉRREO COM 02 DORMITÓRIOS E VAGA DE GARAGEM – ACABAMENTO 
EXCELENTE, COM SANCA, WC-COM BOX EM VIDRO TEMPERADO, PIA EM VIDRO-PISO EM PORCELANATO, 
QUARTOS E COZINHA PLANEJADOS. APENAS R$160.000,00 OU R$70.000,00 DE ENTRADA + 82 PARCELAS 
DE R$1.100,00 FIXAS - F=99762-7997/3935-3294 CORRA!
 
VILA DAS PRAÇAS-JD ALICE - 02 DORMITÓRIOS E DEMAIS DEPENDENCIAS TODAS COM MÓVEIS PLA-
NEJADOS, PORTARIA 24 HORAS, AREA DE FESTAS, VAGA DE GARAGEM, PISCINA, ELEVADOR. APENAS 
R$220.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO-  F=99762-7997/3935-3294 CORRA!

SÍTIOSVENDE-SE
 
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, GRAMADA,  PO-
MAR, ÁREA DE CULTURA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES COM PEIXES ABASTECIDO 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 INDAIATUBA DE IGUAL OU ME-
NOR VALOR - ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO - F=19-99762-7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE
 
PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 150M2 – R$160.000,00 ESCRITURADO. F=19-99762-
7997/3935-3294
 
CONDOMINIO LONDOM PARK- LOTE DE 300M2 POR APENAS R$180.000,00 - F=19-99762-7997/3935-3294

         

VENDA
CASAS

CA00239-JD NOVO HORIZONTE 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas . R$ 550.000,00
CA00229-JD. EUROPA-3 dorms c/ suíte +dep 2 vagas. ............ R$ 348.000,00
CA00245-JD. VILLA SORIANO-2 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. R$ 320.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ......... R$ 276.000,00
CA00170-ESPLANADA 1- 3 suítes +dep 2 vagas  .................... R$ 590.000,00
CA00224-JD REGINA- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .......... R$ 650.000,00
CA00067-JD AMÉRICA- 03 dorms + dep  2 vagas .................... R$ 380.000,00
CA00239-JD NOVO HORIZONTE 3 dorms + dep 2 vagas. ....... R$ 550.000,00
CA00002-CIDADE NOVA 1-Prédio c/ salão e casa comercial ... R$ 950.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00242-JD. DOS IMPÉRIOS-03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas.R$ 440.000,00
CA00220- PARK REAL- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .......... R$ 425.000,00
CA00227-VILAGE CARIBE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ... R$ 480.000,00
CA00027-VILAGIO DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas . R$ 480.000,00
CA00243-BRESCIA- 4 suítes + dep 2 vags .............................. .R$ 595.000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ... R$ 740.000,00
CA00201-DONA LUCILA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ....... R$ 890.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ........ R$ 950.000,00
CA00148-BEIRA MATA- 3 suítes + dep + 2 vagas. ................. R$ 1.200.000,00
CA 00031- DUAS MARIA – 3 suítes + dep + 2 vagas. ............ R$ 2.300.000,00

APARTAMENTO

AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga ................ R$ 235.000,00
AP00063-VISTA PARQUE- 2 dorms + dep 1 vaga ..................... R$ 240.000,00
AP00061- ESPAZIO ILUMINARI- 3 dorms + dep 1 vaga. .......... R$ 250.000,00
AP00064-PREMIUM RESIDENCE-3 dorms +dep 2 vagas ....... .R$ 405.000,00
AP00058- SKY TOWER- 1 dorm c/ suite + dep 1 vaga .............  R$ 420.000,00
AP00057-THE PARK VIEW- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ..... R$ 605.000,00
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + de. 2 vagas R$ 860.000,00

CHÁCARAS

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep . c/ piscina  ...................  
................................................................................................... .R$  980.000,00
CH00046-MONTE MOR- 02 dorms +dep c/ piscina. Aceita Permuta .................  
..................................................................................................... R$ 650.000,00                                               
CH00040-TERRAS DE ITAICI-02 dorms c/ suíte + dep 05 vagas. .....................  
..................................................................................................... R$ 700.000,00  
CH00029-ITUPEVA- 2000m c/ 03 dorms c/ suíte +dep. c/ piscina .....................  
.................................................................................................... R$  670.000,00
CH00036-ELIAS FAUSTO-03 dorms + dep c/ piscina  .............. .R$ 680.000,00
CH00038-LAGOS DE SHANADÚ-4 dorms c/ 2 suítes+ dep c/ piscina ..............  
.................................................................................................... R$  950.000,00 
CH00011-RECANTO DAS FLORES 5000m c/ só área de lazer R$  750.000,00

TERRENOS

TE000147-JARDIM SANTORINI-758M ..................................... .R$ 600.000,00
TE000146-JARDINS DI ROMA-404M. ....................................... R$ 280.000,00
TE000163-JARDIM BRASIL 250M .............................................. R$150.000,00
TE00194-PARADISO 420M ........................................................ R$ 425.000,00
TE00170-VILA SUÍÇA 370m. ..................................................... R$ 296.000,00
TE00082-JARDIM EUROPA 250M ............................................. R$ 200.000,00
TE00175-JD. MONTE REI- SALTO 200M .................................. R$   95.000,00
TE00173-PIEMONTE – 300M aceita permuta ........................... .R$ 180.000,00
TE00171-LAGUNA- 300M aceita permuta ................................. R$ 180.000,00
TE00172-HELVETIA PARK- 490M  ........................................... .R$ 430.000,00
TE00177-VILA AVAI- 360M......................................................... R$ 324.000,00
TE00191-PARK COMERCIAL-458,82  ....................................... R$ 270.000,00
TE00184-SANTA CLARA-450M  ................................................ R$ 440.000,00
TE00186-CENTRAL PARQUE-SALT0-300M. ............................ R$ 140.000,00
TE00187-ALTOS DE ITAICI-430M ............................................. R$ 250.000,00
TE00190-ESPLANADA 1- 300M ................................................ R$ 265.000,00
TE00189-ITAICI-Comercial 302M. ............................................. R$ 300.000,00

SÍTIOS

ST00010-RIO NEGRO 27.800M . ............................................ R$ 1.390.000,00
ST00003-CARDEAL 20.000M C/ CASA  270M  ...................... R$ 1.500.000,00
ST00012-VALE DO SOL- 55.000M C/ CASA DE 1000M ....... .R$ 5.100.000,00

ÁREAS

AR00003-ITAICI 11.000M  ..................................................... R$ 18.000.000,00 
AR00008-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-25.000M............... R$ 10.000.000,00

SALA COMERCIAL

SL0010- OFFICE PREMIUM – 77M............................................. R$220.000,00

LOCAÇÃO
CASA

CA00145-JARDIM CALIFORNIA- 2 dorms + dep 2 vagas. ...R$ 1300,00+ iptu
CA00202-JD NOVO HORIZONTE-03 dorms c/ 1 suíte + dep 04 vagas ............  
.................................................................................................R$ 2.500,00+iptu
CA00199-JD MORADA DO SOL-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 vagas. ...........  
.................................................................................................R$ 1.800,00+iptu
CA00205-JD DO VALE-02 dorms c/ suítes + dep 02 vagas ..R$ 1.500,00+iptu
CA00206-PARQUE DAS NAÇÕES- 03 dorms c/ suíte+ dep 02 vagas..............  
.................................................................................................R$ 1.800,00+iptu
CA00203-JD BOM PRINCIPIO-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 vagas. ..............  
.................................................................................................R$ 2.500,00+iptu
CA00237-JD REGENTE- 03 dorms c/ suíter + dep 4 vagas . R$ 2.300,00+iptu
CA00248-JD GUANABARA-03 dorms +dep 2 vagas ............R$ 3.800,00+iptu
CA00252-CENTRO-Comercial 05 salas, cozinha, recepção 4 vagas  ...............  
.................................................................................................R$ 6.000,00+iptu

CA00249-CENTRO-03 dorms + dep. Comercial ....................R$ 1.500,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00117-MARIA DULCE-03 suítes 01 master +dep 04 vagas ..........................  
......................................................................................R$ 6.000,00+cond+iptu
CA00015-AMISTALDEN-03 suítes c/ closet+dep 04 vags. ................................  
......................................................................................R$ 5.500,00+cond+iptu
CA00196-MARIA DULCE-03 suítes +dep  04 vagas ...R$ 4.800,00+cond+iptu
CA00207-PANORAMA- 4 suítes + dep + 02 vagas .....R$ 4.000,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00076-VILLAGIO D’AMORE-02 dorms +dep 1 vaga R$ 1.450,00 cond+iptu
AP00021-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador ............................. . 
......................................................................................  R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00074-RESIDENCIAL DAS FLORES- 03 dorms+dep 02 gagas ...................  
.......................................................................................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga.....................  
.......................................................................................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00075-PÁRIO ANDALUZ-02 dorms c/ suíte + dep 02 vagas ........................  
......................................................................................R$  1.800,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas. .....................  
......................................................................................R$  2.300,00 cond+iptu
AP00051-CENTRO-02 dorms +dep .................................R$  1.200,00  incluso
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + de. 2 vagas. ......................  
.......................................................................................R$ 3.000,00 cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

TE00134-CIDADE NOVA-402m . ............................................R$ 2.000,00+iptu
TE00079-EUROPARK- 1000m  ..............................................R$ 1.000,00+iptu
TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA- 7.200m  ................R$ 7.200,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M  ...................................R$ 2.200,00+iptu

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS...................................R$ 5.000,00+ iptu
SL00005-ARIO BARNABÉ-234MTS .....................................R$ 2.000,00+ iptu
SL00023-CENTRO-50MTS .....................................................R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS........................................R$ 1.400,00+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+ iptu+cond

GALPÕES

GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 585m - ..........................  
..............................................................................................R$   6.000,00+iptu.
GL00028-VITORIA MARTINI - A/T 1000m A/C 795m  ........R$ 10.000,00+iptu.  
GL00022-VITÓRIA MARTINI- A/T 1000M A/C 750m.  .......R$ 10.000,00+iptu .

CRECI - 33.968-J



B5Serviços / Utilidades

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

7. ref. site 300902 - Jardim Regente - 2 dormit/ sala/ coz/ WC / 
lavand/ 2 gar R$320.000,00

8. ref. site 649802 - Dona Lucilla - 3 suítes/ 1 suíte máster/ 
closet/ sala 2 ambt/ coz/ lavabo/ churrasq/ despensa/ lavand/ 
piscina/ 4 gar R$955.000,00.

9. ref. site 859802 - Jardim Colonial – 3 dormt/ 1 suite/ sala/ 
coz / WC / lavand / gar R$420.000,00

4. ref. site 521102 - Jardim União - 33m² - 1 wc / estacionamen-
to p/clientes na porta do salão R$700,00 + IPTU.

5. ref. site 77612 -  Jardim do Vale – 3 dormt/ 1 suite/ sala / coz/ 
WC/ lavand / gar R$1.400,00 + IPTU

2. ref. site 089702 - Jardim Tancredo Neves - 2 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavand / 1 garagem R$1.000,00 + IPTU.

10. ref. site 379802 - Parque Residencial Sabiás - 3 dormt/ 1 
suite/  sala/ coz/ WC / lavand/ 2 gar R$1.700,00 + IPTU

3. ref. site 805541 - Vila Furlan - 3 dorm. + arm.(suíte) / 2 salas / 
coz.planej. / copa / 2wc / as / edícula / 4 gar R$2.200,00 + IPTU

1. ref. site 228641 - Jardim Primavera – 2 dormt / 1 suite / sala/ 
coz/ WC / lavand/ gar R$1.250,00 + IPTU

11. ref. site 829802 - Vila Vitória II – 150 M² - R$135.000,00
12. ref. site 750602 - Jardim Califórnia - 3 dormt/ sala/ 2 wc / 
cozinha/ lavand/ churrasq/ 3 gar R$300.000,00

6. ref. site 823802 -  Vila Areal - 3 dormt/ sala/ cozinha/ WC / 
lavand/  2 garagens. R$1.800,00 + IPTU



B6 Serviços / Utilidades

DESTAQUES

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

SA01369 - Sala para alugar, 50 m² 
por R$ 1.600,00/mês - Jardim Pom-
péia - Indaiatuba/SP  

TE0730 - Terreno à venda, 300 m² 
por R$ 235.000 - Vila Residencial 
Green Park - Indaiatuba/SP

condomínio + IPTU
AP 0780 – Apartamento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), Locação, Jardim 
Sevilha, Indaiatuba-SP R$ 1.600,00 
+ condomínio + IPTU

CA1283 - Casa térrea com 3 suítes 
à venda e locação, 174 m² por R$ 
600.000,00 ou R$ 2.500,00 + IPTU - 
Vila Sfeir - Indaiatuba/SP

CA1282 - Casa com 3 quartos à 
venda e locação, 105 m² por R$ 
350.000,00 ou R$ 1.800,00 + IPTU
Jardim Alice - Indaiatuba/SP  

AP0759 - Apartamento com 4 dor-
mitórios para alugar, 350 m² por R$ 
10.000,00/mês - Centro - Indaiatu-
ba/SP

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

SA01369 - Sala para alugar, 50 m² 
por R$ 1.600,00/mês - Jardim Pom-
péia - Indaiatuba/SP  

SO0438 - Sobrado com 5 dormi-
tórios para alugar, 455 m² por R$ 
13.800,00/mês - Vila Suíça - Indaia-
tuba/SP  

VENDA

CA 1219 – Oportunidade Sobrado, 
sendo 2 suítes, Vila Rubens, Indaia-
tuba-SP De R$ 440.000,00 por R$ 
380.000,00

CA 1290 – Casa térrea, 2 dormi-
tórios à venda, Jardim Muryiama, 
Indaiatuba-SP R$ 280.000,00

TE 0728 – Terreno plano, 420 me-
tros à venda, Centro, Indaiatuba-SP 
R$ 1.200.000,00

TE 0729 – Terreno com ótima to-
pografia, 130 metros à venda, Jar-
dim Primavera, Indaiatuba-SP R$ 
135.000,00

TE 0719 – Terreno em condomí-
nio fechado, 300 metros, Resi-
dencial Milano, Indaiatuba-SP R$ 
170.000,00

TE0730 - Terreno à venda, 300 m² 
por R$ 235.000 - Vila Residencial 
Green Park - Indaiatuba/SP

AP0774 - Apartamento com 3 dor-
mitórios à venda e locação, 180 
m² por R$ 1.800.000,00 ou R$ 
5.000,00 + encargos - Vila Sfeir - 
Indaiatuba/SP  

AP0778 - Apartamento com 3 quartos 
à venda e locação, 172 m² por R$ 
950.000,00 ou R$ 4.000,00 + encar-
gos, Vila Sfeir - Indaiatuba/SP 

CA1284 - Lindo sobrado, 3 dormitó-
rios sendo 1 suíte à venda e locação, 
106,74 m² por R$ 350.000,00 ou R$ 
2.000,00 + encargos, Residencial 
Belle Ville Itaycy, Indaiatuba-SP 

AP0779 - Lindo apartamento, 3 dor-
mitórios à venda e locação, por R$ 
235.000,00 ou R$ 1.200,00 + encar-
gos, Spazio Illuminare, Indaiatuba-SP

CA1281 - Casa com 3 dormitórios à 
venda, 170 m² por R$ 540.000 - Jar-
dim Bréscia - Indaiatuba/SP

SO0427 - Sobrado com 4 dormitórios 
à venda, 240 m² por R$ 1.400.000,00 
- Jardim Residencial Dona Lucilla - 
Indaiatuba/SP  

LOCAÇÃO

KN0014 – Kitnet com 40 metros, Lo-
cação, Jardim Morada do Sol, Indaia-
tuba-SP R$ 650,00

AP0752 – Apartamento com 2 dor-
mitórios, Locação, Parque São Lou-
renço, Indaiatuba-SP R$ 1.630,00 + 
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OFERTA PÚBLICA 
 ALIENAÇÃO JUDICIAL.
RESPONSÁVEL, PERITO 

JÚLIO CÉSAR CARDOSO, 
CRECI-SP 52891-F

Obs: Descrição detalhada do bem e do processo e 
condições disponíveis para consultas no site de divulgação; 

www.alienacaojudicialdebens.com.br
Maiores informações fone: 19 – 983632151. Whatsapp.

Complexo Hospitalar.
 São José do  Rio Preto, SP.
Terreno com 12.030,00m2,

 ao lado do Rio Preto Shopping Center:

Pavimento térreo com 3.900,00m2; 
1o pavimento com 3.684,60m2; 2o 
pavimento com 1.194,37m2; 3o pavi-
mento com 1.194,37m2; 4o pavimento 
com 1.197,37m2;subtotal de 11.167,71 
m2 e cabine de força com 53,58 m2. 
Tratamento de água para hemodiálise 
21,30m2; administração e patologia 
“prédio separado do conjunto principal” 
392,86m2; Oficina “prédio separado do 

conjunto principal”299,86m2; Central de ar comprimido ”prédio separado do 
conjunto principal”34,10 m2; Casa de máquinas do elevador 29,36m2; casa 
de máquina/barrilete 115,20m2; Depósito de lixo prédio separado 38,68 m2; 
Área externa pavimentada e arborizada para circulação e estacionamento de 
veículos um total aproximado de 7.000,00 m2;A parte pertencente ao bloco 
C se refere a uma expansão dos leitos cuja construção não se concluiu Ha, 
portanto 1.165,20 m2 de área construída em um estágio estimado entre 50% 
e 80% das obras faltando basicamente os acabamentos e instalações.

Processo: 0025832-73.2011.8.26.0576
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Caçamba Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual Decoração

Jóias

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica

Restaurantes

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Tecnologia digital e internet

Pousada Produtos NaturaisPizzariaMecânica
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 1084 – CENTRO - 
ENVIE SEU CURRÍCULO PELO 

selecao@joblinerh.com.br
ACESSE NOSSO SITE: 

WWW.JOBLINERH.COM.BR
FONE: (19) 3834-8862 / 3835-5215

Rua Jacob Lyra, 344 - Fone: 38943369 
maisemprego.mte.gov.br

Horário de atendimentos de 
Segunda a Sexta-feira das 07h00 as 15h45. 

Documentos: RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original.

EMPREGOS

Vagas on-line, sujeitas a alterações a qualquer momen-
to. Para saber a empresa e dados da vaga comparecer 

ao Pat com todos os documentos.
Confira as vagas por escolaridade exigida

ANALISTA DE INFORMÁTICA – Experiência em 
desenvolvimento de sistemas. Superior completo 
ou Cursando. Conhecimentos em report services e 
programação. Inglês intermediário.

ASSISTENTE CALL CENTER – Ensino médio com-
pleto. Pacote Office. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

ASSISTENTE FINANCEIRO – Desejável Superior 
completo ou cursando. Experiência em contas a 
pagar, conciliação bancária e extratos bancários. 
Pacote Office. CNH B.

ASSISTENTE DE LICITAÇÃO – Superior completo 
ou Cursando em Contabilidade, Direito ou Adminis-
tração. Desejável conhecimento em licitação pública. 
CNH categoria B. Irá dirigir os carros da empresa na 
Região de Campinas. Pacote Office.

ASSISTENTE OPERACIONAL / MOTORISTA – 
CNH categoria B ou C. Para realizar entregas com 
veículos utilitários. Curso MOPP atualizado. Conhe-
cimentos em São Paulo. 

ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – Ex-
periência em manutenção mecânica e assistência 
técnica de máquinas de alta pressão no segmento de 
lavadoras. Desejável Técnico em Mecânica.

AUXILIAR DE IMPORTAÇÃO – Desejável Supe-
rior completo ou cursando em Administração ou 
Comércio Exterior. Pacote Office. Experiência em 
despachante aduaneiro. 

CALDEIREIRO – Experiência na função comprovada 
na carteira de trabalho. Experiência com maçarico, 
solda e caldeiraria pesada. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

CONSULTOR (A) COMERCIAL – Ensino médio 
completo. Pacote Office. Experiência em prospecção 
de clientes e negociação comercial. Desejável expe-
riência em agência de empregos ou terceirização de 
serviços. CNH categoria B. Irá dirigir os carros da 
empresa em Indaiatuba e região. 

DOMÉSTICA – Experiência na função com registro 
em carteira. Com carta de referência dos empregos 
anteriores. Residir em Indaiatuba. Para trabalhar de 
segunda a sexta das 8H as 18H.

GERENTE OPERACIONAL – Experiência em lide-
rança de equipe. Conhecimentos em Informática 
(Excel). CNH categoria B. Experiência em elétrica, 
hidráulica, limpeza de piscinas e jardinagem. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de horário.

INSPETOR OPERACIONAL – Para trabalhar lide-
rando equipe de Porteiros. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informática. Experiência em ta-
refas administrativas. Disponibilidade para trabalhar 
em escalas e turnos. CNH categoria B.
corretiva em sistema de Climatização. 

INSPETOR DE QUALIDADE – Experiência nos 
instrumentos de medição: Paquímetro, Micrômetro, 
Súbito e Rugosímetro. Experiência em Operar má-
quina de medir tridimensional.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA – Ex-
periência em manutenção mecânica de máquinas 
CNC’s. Residir em Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR DE LASER- Experiência na função e 
em preparação e regulagem das máquinas a Laser 
2D. Leitura e Interpretação de desenho e metrologia. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR DE DOBRADEIRA CNC – Experiência 
na função. Leitura e Interpretação de desenho e me-
trologia. Experiência na função e em ajustagem das 
máquinas. Residir em Indaiatuba ou Salto.

PORTEIRO RONDA – Experiência em controle de 
acesso e Ronda em condomínios. Disponibilidade 
de horários. Ensino fundamental. 

ZELADOR – Experiência na função. Ensino funda-
mental. Residir em Indaiatuba.

Atendente de lanchonete 
(PCD) – 1 vaga

Atendente de lanchonete – 2 vagas
Atendente de loja (PCD) – 1 vaga
Auxiliar de confeiteiro (a) – 1 vaga
Auxiliar de contabilidade – 1 vaga

Auxiliar de corte/confecção – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 7 vagas

Auxiliar de enfermagem – 1 vaga
Auxiliar de escrituração fiscal – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 1 vaga
Carpinteiro (a) – 1 vaga

Chapista de lanchonete – 2 vagas
Colorista – 1 vaga

Comprador (a) – 1 vaga
Costureiro (a) – 1 vaga

Cozinheiro (a) – 2 vagas
Cuidador (a) de idoso – 1 vaga

Empregada (o) doméstica (o) – 1 vaga
Encarregado (a) 

de supermercado – 1 vaga
Fresador (a) – 1 vaga

Lavador (a) de carros – 1 vaga
Manobrista – 1 vaga

Mecânico (a) de
 ar-condicionado – 1 vaga

Mecânico (a) de automóvel – 1 vaga
Mecânico (a) de máquinas 

pesadas – 1 vaga
Mecânico (a) eletricista 

de auto – 1 vaga
Montador (a) de estruturas

 metálicas – 1 vaga
Montador (a) de móveis 

de madeira – 1 vaga
Motorista de caminhão – 3 vagas

Oficial de manutenção predial – 1 vaga
Operador (a) de estação de tratamento 

de água e efluentes – 1 vaga
Operador (a) de rolo 

compactador – 1 vaga
Passadeira (o) de peças – 1 vaga

Pintor (a) industrial – 3 vagas
Projetista de móveis – 1 vaga

Promotor (a) de vendas – 2 vagas
Recepcionista atendente – 1 vaga
Recepcionista bilíngue – 1 vaga

Serralheiro (a) – 2 vagas
Soldador (a) – 1 vaga

Supervisor de cozinha – 1 vaga
Técnico (a) de enfermagem – 2 vagas

Técnico (a) de 
impressora – 1 vaga

Técnico (a) de 
manutenção industrial – 1 vaga

Torneiro (a) mecânico (a) – 1 vaga
Vidraceiro (a) – 1 vaga

Vigilante – 1 vaga



B14 Classificados

classificados

Vendo casa no Parque dos 
Indaias – 8 cômodos, sendo 4 
na parte superior, duas casas 
em mesmo terreno Aceito ter-
reno como parte do pagamento 
R$320.000,00 ou financiamento. 
F.: (19) 99482-6697 / (19) 3875-
3201 João. Tendo interesse ver 
fotos na OLX
Casa venda Jd. Santa Rita - 
A.T 170m² A.C 220m². Ótimo 
preço, sobrado em um ótimo 
bairro próximo av. Conceição, 
03 dormitórios, (02 suítes), 
sala, cozinha, amplo quintal 
com churrasqueira e garagem 
coberta R$ 278.000,00 – Victor 
F.: (19) 99698-2366
Casa Venda A.T 130m² A.C 
120m² - Casa em excelente 
localização, próximo ao centro e 
ao lado do parque ecológico 02 
dormitórios, sala, cozinha, a.s, 
2 banheiros, mais um cômodo 
externo e garagem p/02 carros 
coberta R$ 300.000,00 Victor F.: 
(19) 9 9698-2366
Casa Venda Mercedes - 03 
dorm, sala, copa, cozinha, wc, 
churrasqueira e edícula , quin-
tal e 4 vagas r$ terreno 360m² 
R$ 450.000,00 Zilda F.:(19) 9 
9130.3602
Casa em Capivari - Venda 01 
dorm,sala, cozinha, 2wc, área 
de lazer R$110,000,00 Zilda F.: 
(19) 9 9130.3602
Casa Jd. Itamaracá- Venda 
03dorm, sala,coz,a,s, 2 vagas 
r$ 320.000,00 Zilda F.: (19) 9 
9130.3602
Casa Jd. Adriana – Venda 02 
dorm, sala, cozinha,2 banh, a.t 
150, 2 vagas, permuta por carro 
ate 30mil e apto. R$ 290.000,00 
Zilda f.: (19) 9 9130.3602
Casa Jd. Olinda Venda - 03 
dorm(1 suíte) sala 02 amb, coz 
plan, quintal e garagem p/02 
vagas r$ 450.000,00 Zilda F.: 
(19) 9 9130.3602
Casas 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomica do 
terreno e da construção – con-
sulte-nos - - (19) 98254 7703 / 
(19)3885-4500 CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no Jd. dos 
Imperios - R$380 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Casa com 2 dorms no Jd. Mo-
rada do sol - R$290 MIL - (19) 
3885-4500 CRECI 74.092
Casa com 3 dorms (1st) no Pq. 
Indaia – R$280 mil (19) 98254 
7703 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl Maria 
Helena - com at: 2700m², para 
construtores é possível, des-
membrar os 2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 de 950m² 
- (19) 98254 7703 CRECI 74.092
Casa com 1 dorm na Vila 
Furlan - R$180 MIL - (19) 98254 
7703 CRECI 74.092
Sobrado à Venda Jardim Amé-
rica - 3 dorm. sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, área de serviço, 
armários embutido garagem 3 
carros R$ 560.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Oferta imperdível! Morada 
do sol Rua: 84 - Casa de 02 
dormitórios, sala, cozinha, wc, 
lavanderia e garagem para 02 
autos em lote de 125m ², de 
R$210.000,00, por apenas: 
R$180.000,00 ou R$75.000,00 
de entrada + 50 x R$2.100,00 
F.: (19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra
Oferta imperdível! Morada 
do Sol Rua: 85 - Casa de 01 
dormitórios, sala, cozinha, wc, 
lavanderia, quintal e garagem 
para 02 autos em lote de 125m², 
de R$180.000,00, por apenas: 
R$130.000,00.  F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294 corra!
Oferta imperdível! Morada 
do Sol Rua: 50 - Casa de 02 
dormitórios, sala, cozinha Ame-
ricana, wc, lavanderia, garagem 
para 02 autos + 02 cômodos 
nos fundos, em lote de 125m ², 
de R$210.000,00, por apenas: 
R$180.000,00. Aceita caminhão 
no negócio até R$100.000,00 F.: 
99762-7997 / 3935-3294 corra!
Troco: casa em Salto no Jar-
dim Laguna - com 02 dormi-
tórios sendo um suíte, cozinha 
americana, garagem para dois 
autos, em lote de 180m2 + uma 

chácara de 1000m2 no bairro 
pedregulho em Indaiatuba, por 
edícula em lote de 250m2 ou 
casa de ½ lote até r$310.000,00. 
F.: (19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
CASA ALTO PADRÃO - Linda 
casa no Mason Du Park. Fino 
acabamento R$ 2.700.000,00 
F.: (19) 99166-8268
Casa Comercial no Centro - 
300 Metros de terreno, 218 área 
construída F.: (19) 4105-7479
CA03910 – Casa– JD. Res. 
Nova Veneza - 01 Dormitório, 
sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço e garagem. – Área cons-
truída 60m² - Terreno 125m² - R$ 
190.000,00. F.: (19) 3935-1413
CA01238 – Casa – JD. Morada 
do Sol - Casa com 01 Dormi-
tório, Sala, Cozinha, banheiro, 
área de serviço. + edícula com 
quartinho e 01 banheiro. Ga-
ragem coberta para 02 carros. 
Próximo do Parque ecológico, 
Mercado Good Bom, comércios, 
etc... - Área construída 105m² - 
Terreno 125m² - R$ 235.000,00.  
F.: (19) 3935-1413
CA03921– Casa – Jardim dos 
Colibris - 02 Dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de 
serviço e garagem 02 vagas. 
+Grande quintal nos fundos c/ 
possibilidade de ampliação dos 
cômodos, 02 vagas cobertas. - 
Terreno 150 m² - R$ 245.000,00.  
F.: (19) 3935-1413
CA03915 – Casa Esquina – 
São Judas II (Elias Fausto) 
- 03 Dormitórios, sala de estar 
e TV, cozinha, banheiro, área 
de serviço e garagem 05 vagas 
cobertas. - Área construída 
110m² - Terreno 200m² – R$ 
250.000,00 *Aceita permuta 
em residência em Indaiatuba/
SP do mesmo valor.  F.: (19) 
3935-1413
CA03968 – Casa– JD. Nova 
Indaiá– 03 Dormitórios, sala, 
cozinha planejada, banheiro, 
área de serviço e garagem 04 
vagas. + edícula, área de luz e 
mini jardim. - Área construída 
156m² - Terreno250m² - R$ 
375.000,00. F.: (19) 3935-1413
CA03842 – Casa – Park Real 
- 03 dormitórios sendo 1 suíte, 
Sala, Cozinha Americana,1 
banheiro, 2 vagas sendo uma 
coberta. Condomínio com Salão 
de festas, Quadra poliesportiva, 
Playground, Portaria e seguran-
ça. - Área construída 105m² - 
Terreno 150 m² - R$ 400.000,00.  
F.: (19) 3935-1413
CA03404– Casa – JD. Res. 
Dona Lucilla - 03 suítes sendo 
01 master c/ closet e 02 lavató-
rios, sala de estar e jantar com 
pé direito alto, cozinha america-
na c/ ilha e armários embutidos 
e mesa para refeição, espaço 
gourmet com churrasqueira c/ 
coifa de inox, e armário embuti-
do, paisagismo, 04 vagas. (pre-
parado para aquecimento solar e 
ar condicionado). Condomínio c/ 
infraestrutura subterrânea, salão 
de festas, quadra, piscina adulto, 
infantil, playground, minicampo 
de futebol, segurança 24 h. – R$ 
920.000,00. F.: (19) 3935-1413
CA03873 – Casa – Residencial 
duas Marias - 04 suítes, sendo 
01 master com closet, sala 
estar jantar c/ pé direito alto, 
cozinha americana com ilha com 
planejados, espaço gourmet 
com churrasqueira com coifa 
de inox, jardim de inverno, pre-
parado para aquecimento solar, 
garagem 04 vagas. Condomínio 
com toda infraestrutura: Salão 
de festas, piscina, playground, 
academia. - Área construída 
220m² - Terreno 360m² – R$ 
1.250.000,00
Vendo uma propriedade em 
São Paulo. Região de Santo 
Amaro -  Avenida mais pavi-
mentada em São Paulo. Com 
8 linhas de ônibus, 4 agências 
bancárias, todos os tipos de 
comércio. Terreno com 500m², 
10 para Avenida, 50 para fundo, 
viela sem saída, sendo 2 salão 
comercial, 2 residencias na parte 
superior. No fundo terreno de 
220m² para construir 2 sobra-
dos. Preço R$ 2.500.000,00. 
Aceito propriedade em Indaia-
tuba valor até R$ 1.000.000,00 
F.: (19) 3318-0378
Vendo Casa Lauro Bueno - 2 
quartos, sala, copa, cozinha, 
2 wc, garagem p/ 2 carros. 
Doc ok. De 250.000,00 por 
R$190.000,00 F.: (19) 3016-
1685 / (19) 98772-5790

Vende-se 01 casa no Jd. Mo-
rada do Sol - Gaagem p/ 2 
carros, portão eletrônico, sala, 
cozinha, banheiro, 02 quartos 
sendo 1 suite na parte superior, 
lavanderia e 1 banheiro. Tratar 
com Antonio. Estuda troca por 
terreno como forma de paga-
mento F.: (19) 99735-5418
Vendo casa com salão co-
mercial Bairro: Costa e Silva 
- a 30 metros da Rua: dos 
Indaiá, 02 dormitórios, sala, 
cozinha, quintal, garagem p/ 1 
carro, com salão comercial de 
50m². Nos fundos edicula com 
terraço, churrasqueira, e dois 
comôdos, terreno com 180m². 
Valor R$320.000,00 OBS: O 
imóvel está alugado com renda 
mensal de R$1.500,00. Doc: 
OK Contato (19) 98288-1728 
WhatsApp.
Imperdível: vende-se ou Alu-
ga-se - 02 casas á 500metros 
da praça central, bairro: Costa e 
Silva, Indaiatuba-SP. Casa fren-
te, com 3 vagas p/ carros, sendo 
1 coberta, 3 dormitórios, guarda 
roupas embutidos, sala, copa, 
cozinha, banheiro e lavanderia. 
Casa fundo edícula 1 dormitório, 
sala, cozinha e banheiro. Com 
total de área contruída 165m²  
Terreno com 228m² por apenas 
R$370.000,00 (OBS: O terre-
no neste bairro esta valendo 
R$220.000,00) ou trocamos 
por terreno de menor valor em 
Indaiatuba. Para Locação valor 
de R$2.500,00 (Trabalhamos 
com fiador). Direto com proprie-
tário F.: (19) 99714-4113 / (19) 
3875-4550 OBS: Esse imóvel 
fica próximo da praça Bonachela
Vendo sobrado Jd. Regina - 3 
dormitórios, sala 2 ambientes, c/ 
lavabo, suíte, wc social, closet, 
sala tv, sacada, 4 vagas, quarto 
despejo. A.T. 250m Estudo 
permuta Fone: (19) 99933-3572 
/ 3017-5541

 
Aluga-se 02 casas no mesmo 
terreno -  entrada de água e 
luz independente, vagas para 
03 carros, sendo a casa da 
frente com 03 dormitórios, sala, 
cozinha, copa, guarda roupas 
embutidos, lavanderia. Já na 
casa dos fundos com 1 dormi-
tório, sala cozinha, banheiro. 
Locamos os dois imóveis para 
o mesmo locatário. O valor e 
R$2.500,00, pelas 02 unidades, 
já incluso o IPTUS. Trabalhamos 
com 01 Fiado. Direto com pro-
prietário Fone: (19) 99714-4113 
/ (19) 3875-4550

 
Apartamento com 3 dorms na 
Cidade Nova - R$ 800 MIL - (19) 
98254-7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 dorms na 
Cidade Nova - R$350 MIL - (19) 
98254-7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 dorms 
no bairro Chácara do Trevo 
- R$370 mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
Apto á Venda no Centro - pró-
ximo antiga Rodoviáris 2 dorm. 
Sendo uma suíte, sala dois am-
bientes. Armários embutidos. R$ 
340.000,00 F.: (19) 98346-2299
Apto á Venda Belvedere - 3 
dorm sendo uma suite Sala 
dois ambientes cozinha, área 
de serviço. Armários embutido 
cozinha. R$ 335.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Apartamento Venda Hercules 
Mazzoni - amplo apto 02 dorm., 
sala, cozinha, a.s, 1 banheiro 
sem vaga. R$ 150.000,00  Zilda 
F.: (19) 9 9130.3602
Apartamento Venda Cidade 
Nova - 03 dorm. plan, (1suí-
te) sala dois ambientes com 
sacada, coz plan. 3 wc, 1vaga 
R$ 550,000 Zilda F.:  (19) 9 
9130.3602
Apartamento Belvedere Venda 
- 03 dorm com armários em 2, 1 
suíte, sala, cozinha e area de 
serviço plan,1 vaga, varada com 
churrasqueira R$ 320.000,00 
Victor (19) 9 9698-2366

Apartamento Alto Padrão, pre-
ço excelente- R$ 320.000,00 
cidade nova, prox a Av. Ken-
nedy 03 dorm com moveis (1 
suíte). 155m², 2 apto por andar. 
Valor do cond. R$ 1000,00. 
R$320.000,00 Victor F.: (19) 9 
9698.2366
Apartamento Jd Morumbi - 
02 dorm, sala, cozinha, a,s, e 
garagem excelente preço R$ 
135.000,00 Victor F.: (19) 9. 
9698-2366
CDHU Azul venda - 02 dormitó-
rios., sala, cozinha, a.s, banheiro 
1 vaga. Quitado. R$ 95.000,00 
Victor F.: (19)99698-2366
AP00680 – Apartamento – JD. 
Morumbi– 2 dormitórios, sala, 
cozinha com planejados, banhei-
ro com armários, com 01 vaga 
de garagem. - Área 42,48m² - R$ 
165.000,00. F.: (19) 3935-1413
AP00600 – Apartamento – 
Jardim Alice- 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço e garagem para 01 car-
ro. - Área construída 52m² - R$ 
192.000,00. F.: (19) 3935-1413
Vendo AP 3 dorm no Vertentes 
do Itaici - Chácara do Trevo. 2 
vagas cobertas, 85 m2 de área 
util. Móveis planejados na cozi-
nha e banheiros. R$340.000 a 
vista ou aceita permuta com ter-
reno no cond. Residencial Dna 
Lucilla, Duas Marias ou Maria 
Dulce. Direto com o proprietário, 
19-98339-7316
Premium Residence - 03 dor-
mitórios c/ suíte. Sala, wc social 
e cozinha, 02 vagas F.: (19) 
99166-8272
Guarujá - 02 dormitórios c/ suíte, 
sala, cozinha e wc social. Aceita 
permuta F.: (19) 97423-3079
Vende-se apartamento no 
centro - 95.39 M ,sol da manhã, 
último andar, vista para Parque 
Ecológico. Duas suítes, pode 
ser transformado em três suítes, 
sala ampliada, lavabo, cozinha 
com despensa, área de serviço 
e ampla varanda gourmet. Salas 
e suítes com infraestrutura para 
ar condicionado. Três vagas da 
garagem. Tratar com o proprie-
tário - 19 - 98906-2080
Vende - se apartamento con-
domínio Vila das Praças - 
Sendo 2 dorm., 1 wc, sala, 
copa, cozinha, lavanderia e ga-
ragem p/ 1 carro. Área de lazer 
com piscina, quadra de futebol, 
churrasqueira e salão de festas. 
Valor R$ 225.000,00. Troco por 
apartamento na Praia Grande. 
Doc. OK. Aceito proposta F.: 
(19) 99762-7708
Apartamento Palazzo Royale 
- centro, 100 m2, duas suítes, 
possibilidade 3º. Dormitório, 2 
vagas cobertas, rua candelária, 
próximo de comércio e serviços 
variados, próximo do parque 
ecológico, sol da manhã, vista 
linda apenas R$ 450.000,00 
-   F.:(19) 97412-0317 – CRECI 
Condomínio Villagi Azaléia - 
apartamento com 3 dormitórios, 
1 vaga na garagem, área de 
lazer (salão de festas, quios-
que, quadra de society) F.: (19) 
99127-1799

 
Alugo apto na Praia Grande 
na Vila Guilhermina - à 50m da 
praia, para finais de semana e 
temporada. F.: (19) 99564-4054
Locação Edíficio Maria Eli-
za - térreo, dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia, 
1 vaga de garagem. Endereço: 
apto 13, na Rua: Regente Feijó, 
329. Vizinho do Supermercado 
“CATO”. Ligar (19) 3875-0752. 
Falar com Ledyr
Aluga-se apto Ubatuba, Praia 
Grande - 1 - 2 - 3 - 4 dormitórios 
todos com varanda gourmet. 
Frente p/ o mar Tratar Francis-
co (19) 3934-6299 / Sueli (19) 
99767-5590

 
Chácara à venda Vale do Sol 
- AT 1000 Metros AC.   100 3 
dormitório sendo 1 suíte, Cozi-
nha, área de serviço, piscina R$ 
790.000,00 F.: (19)  98346-2299

Sitio Estrada Mato Dentro  - 
Valor: R$ 2.500. 000,00 F.: (19) 
98254-7703 CRECI 74.092
Sitio com casa de 2 dorms no 
Jardim Tropical - R$650 MIL 
(19) 98254-7703 CRECI 74.092
S í t i o  e m  P i e d a d e - S P  - 
26.000m², casa c/ 03 dormitó-
rios, 02 wcs , toda avarandada, 
gramada,  pomar, área de cul-
tura, bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes abas-
tecido com água por gravida-
de,  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 + parce-
lamento. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
S í t i o  e m  P i e d a d e - S P  - 
36.000m², 02 casas, barracão, 
lago com peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 metros 
da rodovia, R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Sítio Elias Fausto - 20.000 
metros R$ 300.000,00 F.: (19) 
99166-8272
Recanto das Flores - com área 
gourmet lago e pomar 5.000 me-
tros. Aceita permuta c/ chácara 
neste mesmo condomínio F.: 
(19) 4105-7479
Elias Fausto - 7 alqueires. Óti-
ma topografia, porteira fechada 
F.: (19) 99166-8272
Chácara Porteira de Ferro 
- 3 dormitórios c/ suíte, sala, 
cozinha, piscina aquecida, chur-
rasqueira F.: (19) 99721-0395
Vende-se Sítio - 15 alqueires 
em Ubiratã-PR, 11 km do centro, 
fácil acesso, bairro: Água Gran-
de F.: (19) 99735-5418
Sítio na Bahia Venda/Troca 
por imóvel em Indaiatuba - 

Com 470.000m² equivalente a 
20,00 alqueire, boa topografia, 
região sul da Bahia a 220km de 
Salvador pela BR 101. Situado 
na região do Vale do Jiquiriça, 
a 7km da cidade de Mutuipe. A 
propriedade fica a 4 km da BR 
420 no municipio de Mutuipe, e 
a 70km da cidade de Valença 
região de belas praias do litoral 
baiano com aeroporto operando 
com voos da (Azul) aos saba-
dos saindo de Viracopos em 
Campinas-SP. A propriedade 
esta distribuída em pastagem, 
lavoura de cacau, outras e 
pequena mata. Energia passa 
dentro da propriedade. Casa 
sede nascente com água boa 
sendo preservada em três locais 
da propriedade. Documento ITR 
OK. Opções para plantação de 
feijão, milho, mandioca, café e 
outros. Isso em virtude da boa 
media de chuvas/ano na região e 
as nascentes existentes na pro-
priedade. Valor R$ 300.000,00 
Contato F.:(19) 98288- 1728. 
WhatsApp
Vendo Chácara no Fogue-
teiro - Sala, cozinha, banhei-
ro e duas suítes, toda mu-
rada R$310.000,00 sendo 
R$200.000,00 de entrada e 
o resto a combinar F.: (19) 
99482-6697

 
P a r q u e  S ã o  L o u r e n ç o 
(único lote na rua) 150m2 – 
R$1060,00p/ m2 -escriturado. 
F.: (19) 99762-7997 / 3935-3294
Jardim Alice (único lote na 
rua) 125m2 – planíssimo – 
R$1030,00 p/ m2 – F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294

Condomínio London Park 
- lote de 300m2 por apenas 
R$180.000,00 F.:(19) 99762-
7997 / 3935-3294
Terreno Maison Du Parc - 
495m F.: (19) 99115-8368
Condomínio Portal de Itaici – 
Terreno de 360m² - R$ 300 MIL 
(19) 98254-7703 CRECI 74.092
Condomínio Helvetia Park – 
Terreno de 490 m² -  R$380 MIL 
(19) 98254-7703 CRECI 74.092
Maison Du Parc – 495 m² F.: 
(19) 4105-7479
Terreno Comercial – Av. 
Conceição 700metros F.: (19) 
99166-8272
EUROPARK - Industrial c/ 1000 
metros R$ 400.000,00. Aceita 
permuta c/ terreno em condo-
mínio ou comercial. F.: (19) 
97423-3079
Park Real - Terreno ótima lo-
calização plano e compacto, a 
30 metros da portaria, taxa do 
condomínio R$112,00 mensal. 
Preço R$155.000,00 F.: (19) 
98716-9978 proprietário
Vendo Terreno Vila Suiça 
- 12 X 25, caída para frente. 
Frente murado R$220.000,00. 
Direto com proprietário F.:(19) 
98324-3243
Venda ou Permuta - lote con-
domínio Jd. Piemonte, ótima 
localização, com infraestrutura 
completa. Tel (19) 3875-2862 
/ (19) 99673-8210 Whats / (19) 
99261-7633 Whats.
Vendo terreno 300m² - Con-
domínio Jardim Residencial 
London Park, ótima topografia, 
plano, com escritura. Valor 
R$180.000,00 Contato com 
proprietário Fone: (19) 98288-
1728 WhatsApp
Oportunidade no Residencial 
Evidências -  lotes a partir de 
300m2 por R$ 150 mil a vista. 
Aceitamos carros. Whatsapp 19 
9 8148 7462

Jardim Valença - Terreno com 
130m². Valor R$150.000,00 F.: 
(19) 99723-8427
Vende-se Terreno 1000m² - 
R$210.000,00 Bairro: R.C.I.V. 
Glema 3 - Indaiatuba-SP. Rua: 
Lobo guará F.: (19) 98109-8669 
/ (19) 3875-3201
Vende-se 1 terreno - Plano em 
Carmo da Mata-MG, com toda 
infraestrutura, asfalto, água, luz 
e telefone pertinho de escolas, 
super mercados, farmácias, 
creche e quadra de esportes. 
Com área de 628m² escritura 
registrada Valor R$70.000,00 
(Parcelo em até 7X) F.: (19) 
99714-4113 / (19)3875-4550

 
Vende-se padaria no Centro 
contato Isabel e Marco F.: (19) 
3835-4071 / (19) 998227-8968
Alugo sala comercial edifício 
Diplomat - 1200+cond+IP-
TU. Direto com proprietário 
(011)981334437

 
Vendo Dinheiro (papel e moeda) 
antigos. Valor a combinar F.: 
(19) 99214-1572
Vendo Prensa Camiseta/ca-
neca - Prensa plana 30x42 
para sublimação de camisetas, 
almofadas, mouse pad, azulejo, 
mais Prensa para Canecas. R$ 
900. F.: (19)98125-2939
Vendo ou Troco - Forno elétrico 
novo marca Muller “modelo 
preludio questo G2” 44Lts. Troco 
por aspiraor e pó ou lavadora 
de pressão F.: (19) 98378-2312 
Walter



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.OSVALDO MOREIRA DE 
SOUZA com 75 anos, Casado 
(a) com ANTONIA DAS DO-
RES DE SOUZA, Sendo Filho 
(a) de JOÃO FRANCISCO 
ROSA e EMILIA MOREIRA DE 
SOUZA. Deixa Filho (s): CLE-
ONICE, ELENICE, MIRIAM, 
ERICA (MAIORES), Falecido 
em: 30/01/2020, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO DE BELA 
VISTA DO PARAÍSO- PR aos 
31/01/2020.

2.ORLANDO ZOLIN com 86 
anos, Viúvo (a) de APARECIDA 
FERRARI ZOLIN, Sendo Filho 
(a)de RICARDO ZOLIN e ROSA 
CONSTANTINO. Deixa Filho (s): 
LUIS, JOSÉ, ANTONIO, ZENIL-
DO (MAIORES). Falecido (a) 
em: 22/02/2020, e Sepultado no 
CEMITÉRIO MUN. DE UBIRA-
TÃ-PR aos 23/02/2020.

3.ROMEU GOMES DOS SAN-
TOS com 90 anos, Viúvo (a) 
de MARIA BEZERRA DOS 
SANTOS, Sendo Filho (a) de 
MANOEL GOMES DOS SAN-
TOS e ALCINA BEZERRA DOS 
SANTOS. Deixa Filho (s): JOSE, 
VALDECI, VALDETE, JUVANE-
TE, ANTONIO, APARECIDA, 
JANETE (MAIORES). Falecido 
(a) em: 22/02/2020, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO MUN. DE 
GOIORÊ-PR aos 23/02/2020.

4.SIGUECO OSIKA com 90 
anos, Viúvo (a) de MARIO 
OSIKA, Sendo Filho (a) de 
GUIEMOR GOTO e SEKI 
GOTO. Deixa Filho (s): LINO, 

MARILZA, FRANCISCO, SILVIO 
(MAIORES). Falecido (a)  em: 
27/02/2020, e Sepultado (a) no 
CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA 
aos 28/02/2020.

5.MARIA NUNES VESSANI com 
59 anos , Era Separado(a) de 
JOSE APARECIDO VESSANI 
sendo filho(a) de FRANCISCO 
VITOR NUNES e DEZUITE DE 
OLIVEIRA NUNES.deixa filho(s): 
WILLIAN 30, DANIELA 25,  JA-
SON 24, JENNIFER 24, Falecido 
em: 03/03/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
04/03/2020. 

6.MARIA APARECIDA MARTINS 
DE OLIVEIRA com 75 anos , Ca-
sado (a) com GERALDO FRAN-
CISCO DE OLIVEIRA sendo 
filho(a) de ANTONIO MARTINS e 
ANGELINA ORTIZ.deixa filho(s): 
WAGNER 52, RITA 50, WILLIAM 
46, NAIARA 40, Falecido em: 
03/03/2020, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 04/03/2020. 

7.ODETE LAMBERTI MOCZAK 
com 84 anos , Era Viúvo(a) de 
ALEXANDRE MOCZAK sendo fi-
lho(a) de JOSE LAMBERTI e ANA 
GUERA.deixa filho(s): ISABEL, 
MARIA APARECIDA, Falecido 
em: 03/03/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
04/03/2020. 

8.IRMA APARECIDA ALVES DE 
CASTRO PELLEGRINI com 69 
anos , Era Viúvo(a) de SERGIO 
PELLEGRINI sendo filho(a) de 
ROQUE ALVES DE CASTRO e 

ITALA MAGNANI DE CASTRO.
deixa filho(s): PATRICIA, AN-
DERSON, SERGIO (MAIORES), 
Falecido em: 03/03/2020, e se-
pultado(a) no CANDELARIA aos 
04/03/2020. 

9.TIBURTINO FERNANDES 
BALIEIRO , Casado (a) com 
DEUSDETE FURLAN BALEIRO 
sendo filho(a) de SERCUNDIO 
FERNANDES BALEIRO e BER-
TULINA MARIA DE JESUS., Fa-
lecido em: 04/03/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 05/03/2020. 

10.GENTIL PEREZ com 76 anos 
, Casado (a) com ANTONIA APA-
RECIDA ZIVIANI PEREZ sendo 
filho(a) de MANOEL PEREZ e 
AUGUSTA ROSA PEREZ.deixa fi-
lho(s): VALDINEI, ALESSANDRO, 
VANESSA ( MAIORES), Falecido 
em: 04/03/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
05/03/2020. 

11.NICOLAS GRACIANO DOS 
SANTOS com 20 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de ERIVALDO 
JOSE DOS SANTOS e JOSIANE 
GRACIANO DA SILVA.deixa fi-
lho(s): NÃO DEIXA FILHOS, Fa-
lecido em: 04/03/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
05/03/2020. 

12.GERALDO SOARES DE MI-
RANDA com 84 anos , Era Viú-
vo(a) de LURDES MARTINS DE 
MIRANDA sendo filho(a) de BE-
NEDITO SOARES DE MIRANDA 
e JOANA DIAS DE OLIVEIRA.dei-

xa filho(s): HELENA, ESMERAL-
DO, JOÃO ( MAIORES ), Falecido 
em: 05/03/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
06/03/2020. 

13.LUIZA DELPHINA DE SOU-
ZA com 90 anos , Era Viúvo(a) 
de PEDRO DIAS DE SOUZA 
sendo filho(a) de MARTIM TA-
RINI e VERGINIA RESSUNI.
deixa filho(s): GILBERTO, IVONE 
(MAIORES) DIRCEU ( FAL. ), Fa-
lecido em: 05/03/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
06/03/2020. 

14.MAURICIO MARTINEZ 
PEREIRA com 53 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de OR-
DALIO GONÇALVES PEREIRA 
e MARIA NEUSA MARTINEZ 
PEREIRA.deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 
05/03/2020, e sepultado(a) no 
MUNICIPAL NOVA ODESSA SP 
aos 06/03/2020. 

15.ADOLFO FERREIRA CE-
LIO com 90 anos , Casado (a) 
com AURILA EVANGELISTA DE 
SOUZA sendo filho(a) de JOSE 
CELIO DA CUNHA e DINA ROSA 
DE JESUS.deixa filho(s): JOSÉ 
VANDERLEI, JOSÉ CARLOS, 
JOVENILIO (MAIORES), Falecido 
em: 05/03/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
06/03/2020. 

16.OLGA FAHL INHAUSER com 
90 anos , Era Viúvo(a) de MIL-
TON INHAUSER sendo filho(a) 
de JORGE FAHL e DOROTHÉA 

KRAHEMBUL.deixa filho(s): 
MARCOS ROBERTO, ROBERTO 
MARCOS, MILTON, MARCIO RU-
BENS, Falecido em: 05/03/2020, 
e sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 06/03/2020. 

17.LUCIA CICONI PAIVA com 88 
anos , Era Viúvo(a) de SYLVIO 
LOURENÇO DE PAIVA sendo 
filho(a) de ANICETO CICONI e 
AMALIA CARLETTI.deixa filho(s): 
MARIA LUIZA, APARECIDA, Fa-
lecido em: 06/03/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
06/03/2020. 

18.EDUARDO BARBOSA DE 
MOURA com 74 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de SEBAS-
TIÃO MARINHO DE MOURA e 
IDALINA DE ALMEIDA CAMPOS.
deixa filho(s): BRUNO, CLEITON, 
IGOR, ALESSANDRO, LEO-
NARDO(MAIORES), Falecido 
em: 06/03/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
06/03/2020. 

19.MARIA VILMA DE OLIVEIRA 
RAMOS com 60 anos , Casado 
(a) com ALDEVINO MOREIRA 
RAMOS sendo filho(a) de JOSE 
ANASTACIO DE OLIVEIRA e JU-
LIA  JORGE DE OLIVEIRA.deixa 
filho(s): ADRIANA 37 SIDINEI, 33 
VALDIMAR, 32 VALDINEI,30, Fa-
lecido em: 06/03/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
07/03/2020. 

20.LUIZ APARECIDO DAMAZIO 
com 59 anos , Casado (a) com 
ELISANETE VITTI RODRIGUES 

DAMAZIO sendo filho(a) de 
LUIZ CIRIO DAMAZIO e MARIA 
LEONOR DOS SANTOS.deixa 
filho(s): LEONARDO, RICAR-
DO, LAIS (MAIORES), Falecido 
em: 06/03/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
07/03/2020. 

21.ALEXANDRE RYU UEDA com 
77 anos , Casado (a) com DALVA 
DO ROSARIO KLINKE UEDA 
sendo filho(a) de GOHEI UEDA 
e YAYOKO UEDA.deixa filho(s): 
XIMENA 45, RODRIGO 41, Fa-
lecido em: 07/03/2020, JARDIM 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 07/03/2020. 

22.AGOSTINHO FERREIRA 
LIMA com 92 anos , Era Viúvo(a) 
de ELZA ALVAREZ LIMA sendo 
filho(a) de QUINTINO FERREI-
RA LIMA e MARIA BIOSIA FER-
NANDES LIMA.deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 08/03/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
08/03/2020. 

23.TEREZINHA MARIA DE JE-
SUS ALVES com 87 anos , Era 
Viúvo(a) de ANTONIO AUGUSTO 
ALVES sendo filho(a) de JOA-
QUIM CUSTODIO FERREIRA e 
MARIA CLARA DOS SANTOS.
deixa filho(s): ANTONIO 51, TANIA 
52, Falecido em: 08/03/2020, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 08/03/2020. 

24.LENO VEREDA DE ARAUJO 
com 50 anos , Casado (a) com 
IZABEL CRISTINA DA SILVA 

ARAUJO sendo filho(a) de JARY  
VEREDA DE ARAUJO e SANTA 
RITA ROLDÃO.deixa filho(s): ELI-
ZABETH 25, JOHN 27, Falecido 
em: 08/03/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
09/03/2020. 

25.LUCAS PINHO SANTOS com 
22 anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de ROGERIO DE ASSIS 
SANTOS e ELIANA CELESTI-
NO DE PINHO.deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 09/03/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
09/03/2020. 

26.APARECIDA DE OLIVEIRA 
LIMA com 73 anos , Casado (a) 
JOSE MENDONÇA DE LIMA  sen-
do filho(a) de FLORENTINO GO-
MES DE OLIVEIRA e BEMVINDA 
GOMES DE OLIVEIRA.deixa 
filho(s): REGINA , FRANCISCA 
, ANTONIO, MARLI, ROSALINA 
(MAIORES), RUTH ( FAL ), MARIA 
( FAL ), Falecido em: 09/03/2020, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 10/03/2020. 

27.AGUINALDO AMARAL GO-
MES com 74 anos , Casado (a) 
com MARIA DE LOURDES GUI-
MARAES GOMES sendo filho(a) 
de FRANCISCO DA SILVA GO-
MES e DORALIZA AMARAL GO-
MES. DEIXA FILHOS.Falecido em: 
09/03/2020, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL  aos 10/03/2020. 

28.JORDELINA DOS SANTOS  
BISPO com 76 anos , Casado (a) 
com JOSÉ PEREIRA BISPO sen-

do filho(a) de ANTONIO DOS 
SANTOS e MARIA CANDIDA 
DOS SANTOS.deixa filho(s): 
MARIA SUELY, MARIA SO-
LANGE, MARLENE, MARLY, 
ROSELY, EDIVALDO, ROSAN-
GELA, VAGNER (MAIORES), 
Falecido em: 09/03/2020, , e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 10/03/2020. 

29.JOÃO ROUCO com 96 
anos , Era Viúvo(a) de LAZA-
RA DE TOLEDO PIZA sendo fi-
lho(a) de CELESTINO ROUCO 
e DELFINA LOURENÇO.deixa 
filho(s): BENEDITO, PEDRO 
(MAIORES), CLARICE (FAL), 
Falecido em: 09/03/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 10/03/2020. 

30.SONIA APARECIDA MA-
GALHAES com 49 anos 
, Casado (a) com SIDNEI 
MAGALHAES sendo filho(a) 
de APARECIDO PAULO DE 
SOUZA e MARIA DAS GRA-
ÇAS DE SOUZA.deixa filho(s): 
THIAGO , BIANCA, Falecido 
em: 10/03/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
10/03/2020. 

31.MARCO APARECIDO DA 
SILVA com 56 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de JOA-
QUIM DA SILVA e MERCEDES 
CAVAGLIERI DA SILVA.deixa 
filho(s): NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 10/03/2020, e 
sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 11/03/2020.

Vendo uma geladeira R$150,00 
F.: (19) 99193-2917  WhatsApp
Vendo uma camera teck-picks 
nova na caixa R$250,00 F.:(19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo uma escada de metal por 
R$50,00 F.: (19) 99193-2917
Vendo Dvd’s diversos gene-
ros 20 por R$10,00 F.: (19) 
99193-2917
Vendo aromatizadores para 
ambientes, banheiro e carro. 
Grande promoção F.: (19) 
99193-2917
Vendo Kit banheiro, nicho, porta 

papel e lavatório. Mármore, 
travetino e porcelanato F.: (19) 
99193-2917
Vendo máquina Interloque In-
dustrial modelo: Yamata F.:(19) 
98420-6000 Marisete
Vendo objetos antigos F.: (19) 
99214-1572
Vendo Gerador Pramac (Ita-
liano) AVR 4 T  6800 Kwa 
com cabine acústica. Valor 
3500,00. Tratar  pelo whats F.: 
(19) 995579761
Vendo Saxofone CONN Shoo-
ting star   Raridade case ori-
ginal Sapatilhas novas. Valor 
2890,00. Tratar  pelo whats F.: 
(19) 99557-9761
Vendo Diversos aparelhos de 
Ginástica. Estação muscula-
ção ,Remo Abdominal   marca  
Athetic. Tratar  pelo whats F.: 
(19) 995579761
Vendo Barraca de feira Des-
montável  super forte Seminova 
nas medidas (  2 x 2.10 mts) Va-
lor 490,00 Parcelo 5x no cartão. 
Tratar  pelo whats 19 995579761
Vendo Esteira Ergométrica  Ele-
trônica  Athetic  Extreme  3200 
T  Professional Seminova Valor 
1990,00  Parcelo 5x no cartão.
Tratar  pelo whats 19 995579761
Vendo Dinheiro (papel e moeda) 
antigos. Valor a combinar F.: 
(19) 99214-1572

Vendo cama de casal em bom 
estado R$ 250,00 F.: (19) 98143-
4184
Vendo coxão de casal em bom 
estado R$280,00 F.: (19) 98143-
4184
Vendo guarda roupa 4 portas 
e 4 gavetas R$200,00 F.: (19) 
98143-4184
Vendo Bicicleta Moreta p/ co-
lecionador. Valor R$1.000,00 
aceito cartão de crédito como 
pagamento em até 10X. Falar 
com Vina F.: (19) 98697-0555
Vendo Bicicleta Triciclo Nova. 
Valor R$1.000,00 aceito cartão 
de crédito como pagamento em 
até 10X. Falar com Vina F.: (19) 
98697-0555
Vendo carrinho e raspadinhas 
de gelo nova. Valor R$1.200,000 
aceito cartão de crédito como 
pagamento em até 10X. Falar 
com Vina F.: (19) 98697-0555
Vendo carrinho para bebe Valor 
R$80,00 Fone: (19) 3875-7624

 
Vendo Montana LS - ano 
2012/2013. Tratar (19) 9 9765-
0818

 
Reparo de fontes em geral 
e aulas particulares de ele-
trônica em geral (prática & 
teoria) – Profº Riccó • Reparo 
de fontes em geral de: portões, 
cercas, pc’s, notebooks, nobre-
aks, tv’s, aparelhos de som, 
xbox, etc. • Aulas de eletrônica 
(prática teoria): R$60,00/Hora 
(19) 98714-0111
Zélia Lingerie - moda mascu-
lina e feminina. Atendimento 
personalizado: para sua co-
modidade, compre em sua 
residência ou na sua empresa. 
Contato: Zélia WhatsApp ou 
celular:19-98831-0292
Ofereço-me como pedreiro 
encanador, reformas em gerais 
e pequenos reparos na cons-
trução civil.Tratar com João. 
F.: (19) 98329-8580 WhatsApp
Ofereço-me para prestar ser-
viços de pedreiro, encanador, 
jardineiro e eletricista. Falar com 
Odair F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diarista e 
passadeira Contato Vania. F.: 
(19) 99595-3390

Ofereço-me como passadeira e 
faxineira atendo a domicilio F.: 
(19) 99448-0082 Val
Ofereço-me como Manicure 
e Pedicure pé e mão R$25,00 
sobrancelha R$10,00. Atendo 
tambem a domicilio F.: (19) 
99369-5615
Ofereço-me como faxineira ou 
diarista. Falar c/ Adilene F.: (19) 
99950-6251
Ofereço-me como passadeira 
F.: (19) 99595-9448
Ofereço-me como auxiliar de 
enfermagem, cuidadora de 
idosos, babá, cuidadora de 
crianças (noite/dia), experiência 
em padaria F.: (19) 3894-1610 / 
(19) 99146-5524
Ofereço-me como trabalho ad-
ministrativo parte da manhã. 20 
anos de experiência em Indus-
trias nacionais e internacionais 
F.: (19) 99170-2945 
Ofereço-me para trabalhar 
como doméstica disponivel 
3 dias por semana ou todos 
os dias meio período. Tenho 
experiência  F.: (19) 99738-2266
Ofereço-me como passadeira 
F.: (19) 99925-5636
Ofereço-me serviços de faxi-
nas domésticas, residencias e 
comerciais Contato (19) 98451-
9696 Ivanice da Silva
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Eventos tiveram início já em fevereiro e incluem atrações esportivas, ambientais, recreativas e sociais 

Festa em comemoração aos 40 anos do 
Morada do Sol segue até final de março

As atividades de 
comemoração 
do aniversário 

de 40 anos do Jardim 
Morada do Sol seguem 
até o final de março. 
Considerado um dos 
bairros mais conhecidos 
de Indaiatuba, o Morada 
do Sol nasceu em 19 
de março de 1980, por 
meio do Decreto Mu-
nicipal 2.081, durante a 
gestão de Clain Ferrari, 
e representa o reflexo do 
progresso industrial do 
município nas décadas 
de 1970/80.

Entretanto, a histó-
ria do Morada do Sol é 
mais antiga, começando 
ainda no século 19, com 
a Fazenda Engenho d`Á-
gua, de propriedade da 
família Barnabé. Só a 
partir dos anos 1970 as 
terras começaram a ser 
loteadas, dando origem, 
então, primeiramente 

ADRIANA BRUMER LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ao bairro Cecap e, mais 
tarde, ao Morada do Sol.

A ocupação foi ocor-
rendo aos poucos, sen-
do predominantemente 
composta por migran-
tes do estado do Para-
ná (principalmente de 
Moreira Sales). O bairro 
também começou a rece-
ber pessoas provenientes 
de outras regiões de São 
Paulo, e até mesmo do 
próprio município, que 
se mudaram para lá por 
conta do crescimento 
industrial.

Uma dessas pessoas é 
a dona Pedrina da Silva 
Leite, de 70 anos, que re-
side no bairro há 31 anos. 
Segundo ela, residir no 
Morada do Sol signifi-
ca “crescimento e tran-
quilidade”. Antes de se 
mudar para cá, d. Pedrina 
residia na cidade vizinha 
de Itu. “Foi aqui no bair-
ro que consegui construir 
minha casa e criar meus 
filhos. Eles tiveram uma 

infância feliz, brincavam 
na rua com segurança; 
sem contar a vizinhança 
que sempre foi de gente 
boa”, completa.

Inclusive, d. Pedrina 
está entre os 12 mora-
dores que irão receber 
homenagens no dia 20 
de março. A cerimônia 
integra as atividades de 
comemoração, que têm 
o objetivo de resgatar 
e preservar a memó-
ria dos habitantes mais 
antigos do bairro. Os 
outros homenageados 
são: João Rampazzo da 
Silva; Manoel Antonio 
Macedo; João Pereira 
da Silva; Maria Rosa 
de Jesus Almeida; Nair 
Godoi dos Reis; Ivonete 
Zanchi; Jacira Rezen-
de Lino; Pedro Ferrari; 
Maria Mateus Paz; José 
Medina Alves e João 
Borges da Silva.

De acordo com o 
vereador e presidente 
da Câmara Municipal, 

Hélio Ribeiro, as home-
nagens representam o 
resgate e a preservação 
da memória dos mora-
dores do bairro, visto que 
os homenageados são 
moradores mais antigos. 
“Embora esses mora-

dores muitas vezes não 
tenham sido os primeiros 
a chegar no bairro são os 
mais longevos em idade, 
contribuindo também 
para o progresso e de-
senvolvimento do local”, 
esclarece.

O evento solene será 
na Igreja Santo Antônio, 
às 19h. “Esse é um dos 
pontos altos da festa, 
uma vez que nossos que-
ridos vizinhos, gente do 
nosso bairro, são reco-
nhecidos pela sua parti-

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI
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cipação na comunida-
de”, complementa Ri-
beiro.

A novidade para este 
ano é a realização de um 
jantar, no mesmo dia da 
cerimônia. “Estão con-
vidados também aqueles 
53 homenageados nos 
anos anteriores, como os 
ex-prefeitos e ex-verea-
dores, juntamente com 
os 12 deste ano”, reitera 
o vereador.

Comemorações
O aniversário do Mo-

rada do Sol está incluso 
no calendário oficial do 
município, em decorrên-
cia da Lei 5.644/2009, 
de iniciativa do vere-
ador. A fundação do 
bairro passou a ser co-
memorada durante todo 
o mês de março, a partir 
de 2009, por iniciati-
va de Hélio Ribeiro. A 
programação inclui vá-
rias atrações esportivas, 
ambientais, recreativas e 
sociais, todas gratuitas e 
abertas ao público. 

“Este ano, por se 
tratar do 40º aniversá-
rio, nós inovamos por 
meio da questão am-
biental, com a limpeza 
das margens do Cór-
rego Barnabé, no dia 
22, e no final faremos 

a soltura de alevinos na 
área recém-inaugurada 
do Parque Ecológico, 
entre o Morada do Sol 
e o Jardim Paulistano”, 
conta Ribeiro.

Os shows musicais 
com artistas locais ani-
mam as comemorações já 
no sábado, dia 21, a partir 
das 19h, na área recém-
-urbanizada do Jardim 
Paulista. “No domingo, 
dia 22, a partir das 8h, 
vamos sair da Rua 58 

(Custódio Cândido Car-
neiro) e vamos seguir 
no sentido do Parque 
Ecológico coletando o 
lixo das margens do Cór-
rego, juntamente com o 
pessoal do Eixo Zero, e 
na sequência faremos a 
soltura de cerca de dez 
mil alevinos”, detalha o 
presidente da Câmara.

Dentro da programa-
ção voltada às crianças, 
Ribeiro comenta que, 
também no dia 22, es-

tão planejadas diversas 
atividades. “A partir das 
13h teremos uma gran-
de festa para o público 
infantil, com algodão 
doce, pipoca, brinquedos 
infláveis, com muitas 
atrações e diversão. E 
este ano teremos ainda 
uma apresentação do 
Patati Patatá Cover”, 
completa.

A religiosidade está 
inclusa nas festividades, 
com o Culto de Ação de 

Graças, no dia 21, às 9h, 
no Piano; e a missa em 
homenagem ao Jardim 
Morada do Sol, no dia 
22, às 18h, na Igreja 
Santo Antônio.

Uma parte das ativi-
dades tiveram início ain-
da em fevereiro, quan-
do atletas amadores do 
bairro participaram do 
Campeonato de Futebol 
de Areia. A fase elimi-
natória do torneio será 
neste domingo, dia 8 de 

março, das 9h às 12h, 
no campo do Floresta 
Parque. A final será em 
15 de março, das 9h às 
15h, no Parque Corolla.

No dia 22 de março, 
o grande Jogo das Estre-
las, com os Amigos do 
Alex Silva, será às 10h 
no Campo do Rêmulo 
Zoppi. E no dia 29, das 
9h às 17h, os moradores 
assistem ao Festival de 
Futebol de Campo, no 
Campo do Cruzeiro.

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI
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Dados 
demográficos
Atualmente, o Mora-

da do Sol possui 12.854 
residências, e oferece to-

tal estrutura independen-
te tanto no setor comer-
cial, como em educação 
e saúde. 

Os dados são da as-

sessoria da Prefeitura 
de Indaiatuba, que in-
forma também os totais 
do Jardim São Conrado, 
com 1.900, e o Jardim 

Teotônio Vilela, com 
440 residências. A re-
gião abriga aproxima-
damente 55 mil pessoas, 
sendo 46,3 mil no Mo-

rada do Sol; 6,8 mil no 
São Conrado; e 1,6 mil 
no Teotônio Vilela. Os 
números representam 
22% da população to-

tal do município, que é 
de 251,6 mil habitantes 
(estimativa do IBGE em 
agosto de 2019).

O Morada do Sol 
comporta ainda escolas, 
entre municipais, esta-
duais e particulares de 
educação infantil, ensino 
fundamental e médio. 
Entre as unidades edu-
cacionais, quatro são da 
rede estadual, nas áreas 
de ensinos médio e fun-
damental; e 17 são da 
Prefeitura, entre creches 
e EMEBs (Escolas Muni-
cipais de Ensino Básico).

O Parque Ecológico, 
planejado pelo arquiteto 
Ruy Ohtake, integrou 
a Morada do Sol aos 
outros bairros da cidade 
e promoveu a urbaniza-
ção definitiva do espaço. 
Atualmente, a área abriga 
cerca de 80 mil pessoas. 

A região também 
abriga o campo de fu-
tebol do São Conrado, 
além da estrutura do Par-
que Corolla, e a Praça do 
Lago. Entre a Marginal 
do Parque e a Avenida 
Ário Barnabé está a sede 
da Guarda Municipal e 
o 1º Distrito da Polí-
cia Civil. E próximo à 
estátua do Cristo, há o 
terminal de ônibus.

SILVA & PENNA IMAGENS
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Nutriplus: Alimentando as futuras 
gerações do Morada do Sol

Presente em 19 escolas 
do Morada do Sol, a 
Nutriplus é responsá-

vel pela alimentação escolar 
de mais de 12 mil alunos do 
bairro, servindo mais de 15 
mil refeições todos os dias 
para as futuras gerações.

A Nutriplus assumiu a 
alimentação escolar de In-
daiatuba em 1999, quando 
a Prefeitura decidiu ter-
ceirizar a administração e 
a produção da merenda, 
desde então os serviços 
prestados vêm ganhando 
em excelência e qualida-
de, e atualmente, mais de 
150 profissionais, entre 
nutricionistas, técnicos 
em nutrição, cozinheiros, 
merendeiras, motoristas e 
ajudantes trabalham para 
servir às futuras gerações de 
Indaiatuba mais de 50 mil 
alimentações todos os dias.

Sempre em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Educação, a Nutriplus 
prepara e serve uma alimen-
tação escolar composta por 

ADRIANA BRUMER LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

cardápio variado, incluindo 
alimentos in natura (sem 
processamento industrial). 
O acompanhamento de 
nutricionistas da Nutriplus 
e da Prefeitura garante a 
segurança alimentar du-
rante todo o processo de 
produção e distribuição da 
merenda.

Com alto grau de satis-
fação, a alimentação escolar 
servida aos estudantes de 
Indaiatuba sempre obtém 
altos índices de aprovação 
dentre as 15 cidades que 
compõem a Região Me-
tropolitana de Campinas, 
em pesquisas realizadas 
pelo IndSat (Indicadores 
de Satisfação dos Serviços 
Públicos). Essas pesquisas 
mostram ainda que o ser-
viço de Indaiatuba figura 
nas primeiras colocações, 
se comparado com os 10 
maiores municípios do Es-
tado de São Paulo, que reú-
ne São Paulo, São José dos 
Campos, Sorocaba, San-
to André, Ribeirão Preto, 
São Bernardo do Campo, 
Osasco, Guarulhos, Mauá 
e Campinas.

DIVULGAÇÃO/NUTRIPLUS
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Dia 15 (domingo) -  das 9h às 15h
Campeonato de Futebol de Areia (finais) -Parque Corolla

Dia 20 (sexta-feira) - 19h 
Homenagem aos antigos moradores do bairro - Igreja Santo Antônio

Dia 21 (sábado) - 9h
Culto de Ação de Graças – Piano

Dia 21 (sábado) - 19h 
Shows com artistas locais - Jardim Paulista (área reurbanizada)

Dia 22 (domingo) -  8h
Ações ambientais - Jardim Paulista (área reurbanizada)

Dia 22 (domingo) - 10h
Jogo das Estrelas (Amigos do Alex Silva) - Campo do Rêmulo Zoppi

Dia 22 (domingo) - 13h30
Festa das Crianças (Show Patati Patatá Cover) - Jardim Paulista (Nova urba-
nização)

Dia 22 (domingo) - 18h
Missa em homenagem ao Jd. Morada do Sol - Igreja Santo Antônio

Dia 29 (domingo) - 9h 
Festival de Futebol de Campo - Campo do Cruzeiro

Programação de aniversário de 40 anos 
do Jardim Morada do Sol

Modernização e expansão: obras na avenida 
principal serão concluídas neste semestre

Uma das obras 
que represen-
tam a moder-

nização do Jardim Mo-
rada do Sol é a revitali-
zação da Avenida Ário 
Barnabé, principal via 
do bairro. Os trabalhos 
tiveram início em maio 
do ano passado e estão 
previstos para finalizar 
no primeiro semestre 
de 2020.

A revitalização da 
via segue um projeto 
de mobilidade urbana, 
que tem como princi-
pal objetivo melhorar 
a fluidez do trânsito e 
atender de forma ade-
quada as necessida-
des de condutores de 
veículos, pedestres e 
ciclistas.

As principais mu-
danças propostas no 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

projeto de requalifi-
cação da avenida con-
templam a adequação 
da faixa para veículos 
e seu alargamento em 
uma extensão aproxi-
mada de 2,1 km; além 
da criação de bolsões de 
estacionamento no can-
teiro central, que vão 
garantir mais segurança 
na entrada e saída de 
veículos. Esses bolsões 
oferecerão ainda uma 
área de passeio para 
pedestres.

A ciclovia será subs-
tituída por ciclofaixas 
nas laterais da via, e 
todo o calçamento no 
acesso aos imóveis está 
sendo refeito e padroni-
zado com piso intertra-
vado e instalação de pi-
sos táticos nas calçadas, 
respeitando as normas 
de acessibilidade.

A Av. Ário Barnabé 
ainda terá travessias 

elevadas para pedestres 
e dez baias de ônibus 
com recuo para garantir 
mais segurança no em-
barque e desembarque 
de passageiros e tam-
bém para não compro-
meter a fluidez do trân-
sito. O projeto também 
inclui uma revitalização 
da rede de distribuição 
de energia, com a subs-
tituição de 74 postos de 
iluminação e a instala-
ção de lâmpadas LED.

A instalação de 48 
placas de identificação 
de ruas nos cruzamentos 
da avenida e a padroni-
zação dos semáforos 
no modelo novo tam-
bém integram o projeto 
de revitalização, assim 
como o recapeamento 
de toda a avenida, com-
pletando mais de 40 mil 
metros quadrados de 
pavimento.

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI



C11Especial de aniversário - Jardim Morada do Sol



C12 Especial de aniversário - Jardim Morada do Sol


