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Eleições Municipais: horários, 
regras e cuidados para votação

DIVULGAÇÃO

P. A3 E A4

Confira nesta edição quais são as regras para votação durante a pandemia e quais são os locais de votação. 
Os 177.168 eleitores de Indaiatuba irão às urnas neste domingo, 15 de novembro, para escolher os seus can-
didatos a prefeito e vereador para os próximos quatro anos.
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Dia por dia, observa-se que o tempo passa cada vez mais rápido e se percebe que em rá-
pidas memórias de nossa infância e juventude, vislumbram-se os momentos especiais que já 
vivenciamos. As viagens com os pais, as formaturas na escola, o nascimento de um filho, o pri-
meiro trabalho, a promoção tão almejada e o reconhecimento profissional.

E ainda, temos em mente que também houveram momentos ingloriosos, perdas significati-
vas de amigos, familiares, e que muito representaram em nossa vida, quantos amigos passaram 
e deixaram um pouco de si a nosso ser, pessoas que não tiveram o nosso reconhecimento, 
enfim, muitos que partiram desta terra e não demos o devido valor.

Um belo dia, chega o momento em que o retrospecto de vida se inicia, e em muitas das ve-
zes vem de uma maneira difícil de assimilar: um diagnóstico médico por exemplo, causa uma 
preocupação emocional muito desgastante, tipo perder o sono e se preocupar com o fim sobre 
esta terra.

 Sabe de um fato? Afinal, quando é a hora de terminar a tarefa? Cada pessoa vive a vida de 
maneira distinta, com obrigações, horários a cumprir, cuidar da família, educar e formar os 
filhos. Dia por dia as obrigações se multiplicam e cumprimos jornadas diárias que invadem o 
cotidiano e dilaceram o tempo. O final da tarefa talvez chegue com a aposentadoria, o dever 
cumprido, filhos formados, netos que chegaram e trouxeram ainda mais alegria.

Encontramos no livro Bíblico de Eclesiastes capítulo 3, uma explicação para tudo, e que ser-
ve de consolo: existe um tempo determinado para todas as coisas e para quem acredita, Deus 
é o Maestro desta grande sinfonia. Viva dia por dia e cada momento com alegria, comemore 
cada vitória, cada Bênção recebida e repasse este conhecimento aos familiares e amigos. Desta 
forma, a felicidade encontra habitação em cada pessoa. Que tal? Talvez seja a hora de parar e 
meditar a respeito!

(*) José Carlos Moraes é mestre em Teologia, professor da área de Humanidades 
na Licenciatura em Ciências da Religião do Centro Universitário Internacional Uninter.

A hora de terminar a tarefa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta quarta-feira (11) a retomada do estudo clínico da vacina CoronaVac, uma 
das que estão em fase de testes no país, conduzidos pelo Instituto Butantan. A agência disse ter recebido do Butantan novas informações sobre 
o “evento adverso grave” (EAG) – morte de um voluntário - que levou a Anvisa a suspender os estudos na última segunda-feira (9).  

DIVULGAÇÃO/INSTITUTO BUTANTAN
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Hilton Rufino é radialista formado em 
Comunicação Social, palhaço, animador de 

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

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

Rede Família de Televisão. Apresen-
tou-se em rede nacional em alguns 
programas de televisão. Entre eles: 

Rede Record, Programa do Ratinho, 
Programa Silvio Santos, Pânico na 

Band, entre outros. Atualmente apresen-
ta o Programa do Koringa na rádio 

Jornal FM e co-apresentador do 
Programa Expressão no Ar

Eleições x Pandemia
Neste domingo, eleitores de todo o país vão às 

urnas para o importante exercício da cidadania. 
No total, são mais de 147 milhões de pessoas que 
poderão escolher seus representantes na esfera 
municipal pelos próximos quatro anos.

Mais do que nunca, exercer a cidadania em meio 
à pandemia requer muito mais que o ato de vo-
tar. Exigirá também uma atenção especial com a 
saúde. Ainda que os índices apontem redução no 
número de casos, a Covid-19 continua com trans-
missão ativa no País, por isso é preciso estar cons-
ciente de que o próximo mandato tende a ser ainda 
mais difícil. O pós pandemia exigirá muito traba-
lho, com  muitos desafios e poucos recursos para 
os novos eleitos.

Nessa reta final para a eleição, queria deixar aqui 
uma dica: acesse o site do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), verifique a página de divulgação das 
candidaturas do seu município. Lá estão os can-
didatos a prefeito, vice e a vereador que, se eleitos, 
assumirão em 2021. Seja curioso e vote consciente.

Boa eleição!

Nesta época de eleições, em que vimos tantos 
partidos e candidatos disputando cargo público voto 
a voto, numa batalha incansável e com uma energia 
extraordinária, posso revelar aqui, já que a eleição é 
domingo, uma candidata que nunca disputa um car-
go eletivo e, no entanto poderia perfeitamente en-
trar para a vida pública. Estou falando da batata frita.

A batata frita tem todas as condições para ga-
nhar a eleição. Basta observar suas características.

Une veganos, vegetarianos, carnívoros, esquer-
da, direita, corintiano, são paulino, palmeirense; 
batata frita combina com qualquer prato em qual-
quer momento. Inclusive com coxinha e mortade-
la. Só não combina com pólvora.

Fritas já leva vantagem por ser conhecida de to-
dos, não precisando de marketing para ficar famo-
sa e nem apresentações.

Não tem guerra, gripezinha, que resista a uma 
porção de batata frita. E quando acabar a saliva, 
tem batata frita.

Questões políticas a parte, a batata frita tem 
que estar no centro da mesa (ou discussão, como 
queiram); acompanhada de um queijo cheddar, 
discutindo inclusive o novo símbolo da paz. A pró-
pria... Batata frita.

Amor vota na batata frita? 
OK. Você venceu.

Batata frita!

A HORA DO VOTO
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Eleitores que votam nas escolas Randolfo 
e Áurea têm novos locais de votação
Unidades em Indaiatuba passam por reformas, por isso estão indisponíveis para as Eleições Municipais 2020

Eleitores de Indaia-
tuba, que votam 
na escola estadual 

Randolfo Moreira Fernan-
des e na Emeb Áurea Mo-
reira da Costa, terão no-
vos locais de votação nas 
Eleições Municipais 2020, 
cujo primeiro turno ocorre 
neste domingo, 15 de no-
vembro.

De acordo com Lilian 
Dalva Silva Lima, chefe 
de cartório em Indaiatuba, 
a mudança foi necessária 
porque ambas as escolas 
passam por reforma em 

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

Eleitores devem ficar atentos aos locais de votação para as Eleições Municipais 2020

seus prédios.
Sendo assim, os 2.824 

mil eleitores que votam no 
Randolfo foram transferi-
dos para o Complexo Edu-
cacional Professor Laura 
Fahl Corrêa, localizada 
na Rua José Francisco 
Ceccon, 236, no Parque 
das Nações.

Já os 2.112 eleitores 
da escola Áurea terão que 
votar na Emeb Professor 
João Marinho Filho. A 
escola fica na Rua Al-
mirante Tamandaré, 80, 
no Cidade Nova II, local 
onde o Áurea funciona 
provisoriamente desde o 
começo do ano por conta 

TSE: Confira as regras para votação durante a pandemia
Os 177.168 eleitores de 

Indaiatuba irão às urnas nes-
te domingo, 15 de novembro, 
para escolher os seus candida-
tos a prefeito e vereador para 
os próximos quatro anos. A 
votação acontece das 7h às 
17h.

As eleições municipais, 
originalmente marcadas para 
outubro, foram adiadas em 42 
dias por conta da pandemia 
de coronavírus. A mudança 
no calendário foi aprovada 
pelo Congresso Nacional por 
meio da Emenda Constitu-
cional 107, promulgada em 
julho.

E diante da pandemia, o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) estabeleceu um Plano 
de Segurança Sanitária para 
que eleitores votem com se-
gurança e também para ten-
tar reduzir as possibilidades 

PROTOCOLO SANITÁRIO

de aglomeração nos locais de 
votação.

Pelas regras, os eleitores 
só poderão entrar nos locais 
de votação se estiverem usan-
do máscaras faciais e deverão 
higienizar as mãos com álco-
ol em gel antes e depois de vo-
tar. A distância de 1 metro en-
tre eleitores e demais pessoas 
presentes às seções também 
deverá ser mantida. 

No entendimento do 
presidente do TSE, ministro 
Luís Roberto Barroso, o uso 
de máscara “não é questão 
de livre arbítrio”. “Todo elei-
tor deve levar sua própria 
máscara, sair de casa com 
sua máscara. Esta não é uma 
ordem do TSE, mas é uma 
orientação de quase todos os 
municípios brasileiros. Por-
tanto, estamos apenas segui-
do recomendação médica e o 

senso comum. Se estiver sem 
máscara, não vota”, afirmou.

Além disso, o TSE tam-
bém definiu um horário que 
será reservado às pessoas que 
integram o grupo de risco a 
Covid-19. A votação prefe-
rencial será das 7h às 10h. 

O processo de identifica-
ção por biometria não será 
usado nas eleições deste ano 
para evitar a contaminação 
e recomenda ainda que o 
eleitor leve sua própria cane-
ta para assinar o caderno de 
votação.

Barroso lembrou ainda 
que o TSE adotará “todas as 
medidas possíveis e razoá-
veis” para garantir a seguran-
ça dos eleitores e mesários no 
dia da votação. O ministro 
ressaltou que, apesar do mo-
mento delicado para a saúde 
pública do país, os eleitores 

podem e devem exercer o di-
reito do voto - com todos os 
cuidados necessários -, uma 
vez que esse é o instrumento 
pelo qual os cidadãos defi-
nem os rumos do país.

“Nós estamos fazendo 
todo o possível para conciliar, 
na maior medida, a saúde 
pública da população com as 
demandas da democracia. É 
votando nas eleições munici-
pais que você define o desti-
no da sua cidade e, em última 
análise, os rumos do Brasil. 
Vote consciente”, enfatizou o 
presidente do TSE.

Lembrando que caso o 
eleitor esteja com sintomas 
da Covid-19, a Justiça Eleito-
ral pede para que não com-
pareça ao local de votação. A 
justificativa deverá ser feita 
pelo aplicativo e-Título, que 
pode ser usado em qualquer 

da mesma obra.  
A chefe de cartório em 

Indaiatuba salienta ainda 
que a mudança ocorre, 
apenas, para as Eleições 
deste ano. Para avisar os 
eleitores sobre a mudança 
nessas duas zonas eleito-
rais, anúncios foram publi-
cados em jornais e faixas 
foram confeccionadas para 
serem fixadas em ambas as 
escolas.

O eleitor pode confir-
mar seu local de votação 
no site do TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral) e 
no aplicativo dos e-Título.
Confira os locais de 
votação na página 04

smartphone.

Saiba mais sobre os candidato
Faltam 3 dias para o pri-

meiro turno das Eleições 
Municipais 2020, no entanto, 
há muitos eleitores que ain-
da estão em dúvida. Aqueles 
cidadãos que quiserem saber 
mais sobre os concorrentes 
de cada cargo em disputa po-
dem acessar o DivulgaCand-
Contas, disponível no Portal 

do TSE.
Na página é possível vi-

sualizar informações biográ-
ficas sobre o candidato, como 
nome completo, data e local 
de nascimento. Há também 
o número a ser utilizado na 
campanha e na urna, o par-
tido, a coligação e a situação 
da candidatura. Ainda no Di-
vulgaCandContas é possível 
acessar os arquivos que deta-
lham a proposta de governo.
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REFORÇO

SIMULADOR

Conforme nota divul-
gado pela Sou Indaiatuba, 
a Prefeitura de Indaiatuba 
informa que no próximo 
domingo (15) o transporte 
coletivo urbano municipal 
irá operar com um esque-
ma especial em virtude das 
eleições municipais, cujo 
horário para votação neste 
ano foi ampliado por conta 
da pandemia de Covid-19, 
ocorrendo das 7h às 17h. Em 
relação aos horários de trans-
porte coletivo praticados aos 
domingos, será acrescido 
praticamente o dobro do nú-
mero de viagens, passando 
de 195 para 388 neste dia.

Todas as linhas, exceto 
aquelas sentido Distrito 
Industrial, vão operar com 

Domingo é dia de ir 
às urnas e o TSE colocou 
na internet o simulador 
de votação. Quem tiver 
deficiência visual pode 
usar a audiodescrição, 
como numa urna eletrô-
nica real. 

Cada candidato a ve-
reador tem um número 
formado por cinco alga-
rismos. Quem não tiver 
escolhido um nome, mas 
quiser votar em um parti-
do, basta digitar os dois 
primeiros algarismos. 
Para votar no candidato 
exato, precisa digitar o 
número completo. Vai 
aparecer na tela a foto 
dela ou dele, com o nome, 
o número e o partido. Se 

horários reforçados na faixa 
horária preferencial para 
os idosos (das 7h às 10h) 
e também até o início da 
tarde, quando tradicional-
mente ocorre maior procura 
pelo serviço em dia de elei-
ções. Os horários especiais 
disponibilizados para o 
domingo (15) podem ser 
conferidos no site da em-
presa www.souindaiatuba.
com.br ou no aplicativo da 
Sou, que pode ser baixado 
na Play Store para Android 
ou Apple Store para IOS 
buscando pelo app SOU. 
Além da programação dife-
renciada, a concessionária 
disponibilizará ainda dois 
veículos reserva, para even-
tual utilização.

estiver tudo certo, é só 
confirmar, no botão ver-
de. Senão, corrige e digita 
de novo.

O próximo passo é o 
voto para prefeito. Nesse 
caso, o número do candi-
dato é o mesmo que o do 
partido. Ao digitar, apa-
recem na tela as fotos do 
cabeça de chapa e do vice, 
os nomes, o número e o 
partido. Aí, basta confir-
mar ou corrigir. O voto é 
registrado e pronto.

Para não confundir 
com os números, a dica 
é preparar uma cola. O 
eleitor pode levar de casa 
o número já anotado em 
um papel (a cola) para a 
sessão eleitoral. 

Ônibus funcionam 
em horário especial 
neste domingo

Eleitor pode treinar 
pela internet

Confira os locais de votação das Eleições 2020
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Mais de 7 mil pessoas estão curadas da doença; 238 morreram em decorrência do vírus

Indaiatuba registra mais de 8 mil 
casos positivos do novo coronavírus

LUCAS NINNO/GETTY IMAGES

Ap ó s  q u a s e  8 
meses após o 
início da qua-

rentena no Estado de 
São Paulo, devido a 
pandemia do novo co-
ronavírus, Indaiatuba 
já registrou, até a data 
desta quinta-feira (12), 
8.048 casos positivos 
para a doença. Destes, 
238 pessoas evoluíram 
a óbito.

Além disso, a Pre-
fei tura informa que 
7.800 são considerados 
curados ou estão em 
recuperação domiciliar 
e 10 confirmados conti-
nuam internados. Ainda 
há outros 597 casos 
suspeitos aguardando 
resultado.

Leitos
Atualmente há 18 

pessoas internadas em 
leito clínico e 7 em 

UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva). A taxa 
de ocupação dos leitos 
clínicos é de 31% para 
o Haoc e 21% para o 
Hospital Santa Ignês, 
referente aos leitos de 
UTI para o Haoc é de 
25% e para o Hospital 
Santa Ignês 13%.

Atendimento
O cidadão que esti-

ver com sintomas pode 
iniciar seu atendimento 
pelo Minha Saúde Telea-
tendimento Covid-19. A 
pessoa é submetida a um 
questionário e depois, se 
houver realmente a sus-
peita da doença, o aten-

dimento é direcionado a 
um médico de plantão, 
que fará a consulta por 
meio de vídeo e enca-
minhará a pessoa para a 
realização de exame nas 
Unidades de Saúde.  Para 
dúvidas também há o 
atendimento pelo What-
sApp (19) 9 9779-3856.

Os funcionários da Secretaria de Saúde de Indaiatuba farão testagem para Covid-19

D E N I S E  K A T A H I R A
r e d a c a o @ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r

Testagem
Os funcionários da 

Secretaria de Saúde de 
Indaiatuba farão testa-
gem para Covid-19. A 
ação é uma parceria entre 
a Prefeitura Municipal, 
Ministério da Saúde e o 
Governo do Estado de 
São Paulo, e visa mape-

ar quantos funcionários 
tiveram contato com a 
Covid-19.

Coordenadores dos 
43 serviços da Saúde 
contando com as 17 Uni-
dades Básicas de Saúde 
já realizaram o treina-
mento EAD e iniciarão 
os testes na semana que 
vem em cerca de 1.500 
servidores da Saúde.

O teste realizado será 
o teste rápido IgG e 
IgM, e o resultado in-
tegrará um inquérito 
epidemiológico e que 
será realizado pelo la-
boratório Hilab, que é 
um serviço laboratorial 
remoto. Os funcionários 
vão receber o resultado 
do teste por e-mail ou 
SMS, 30 minutos após 
a realização.

No final dessa ação 
os próximos funcioná-
rios que serão testados 
são os de Segurança 
Pública, Social e agentes 
funerários.

xxx
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Coluna do Chef – Simetria Restaurante

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

Tiramisú
Amigos, depois de alguns meses de descanso, a Coluna do Chef está 

de volta!
Hoje venho mostrar para vocês uma receita tipicamente italiana, o 

Tiramisú. A sobremesa é formada por camadas de bolachas champagne 
embebidas em café e o seu nome significa “eleva-me” ou até mesmo “le-
vanta-me”, pois por conta da bebida energética, o doce dá um gás a mais 
na sua refeição!

Como estamos nos aproximando das festas de final do ano, o Tiramusú 
é uma combinação ideal para ser servido em casa, durante os eventos fa-
miliares.

Vamos conferir a receita:
Ingredientes:
300g de açúcar
200g de claras
1kg de creamcheese
500g de chantilly
200ml de café forte e frio, coado e sem açúcar
2 doses de licor Amarula
1 pacote e meio de bolachas champagne quebradas
Cacau em pó
Modo de preparo:
Comece batendo as claras e o açúcar na batedeira até obter uma con-

sistência homogênea e clara, uma neve bem densa.
Acrescente o chantilly e o creamcheese e misture até virar um creme 

homogêneo.
Adicione o café com o licor Amarula, coloque um pouco do café no 

creme, mas em pequenas quantidades para não tirar o ponto da mistura. 
Reserve.

Montagem:
Coloque as bolachas quebradas nas vasilhas, molhe com café, acres-

cente o creme, coloque uma camada de bolachas por cima e continue até 
chegar ao topo do recipiente.

Finalize a sobremesa polvilhando o cacau por cima.
A receita acima é indicada para servir até 15 pessoas. A dica é preparar 

o doce em taças para servir aos seus convidados.
Bon Appetit!

Obras na região do terminal rodoviário são concluídas
A Rua do Bandin passou por melhorias, enquanto que a Rua dos Indaiás foi duplicada

Está finalizado o con-
junto de obras que re-
sultou na duplicação 

parcial da Rua dos Indaiás, 
na via de interligação e na 
conclusão da pavimentação 
da Rua do Badin.

As intervenções inte-
gram um projeto viário para 
melhorar a fluidez e a segu-
rança no trânsito da região do 
Terminal Rodoviário “Ve-
reador Maurílio Gonçalves 
Pinto”. Os trabalhos foram 
executados pela Secretaria 
de Obras e Vias Públicas.

As obras começaram 
pela extensão da Rua Em-
bira, em um trecho de 200 
metros atrás do novo Ter-
minal Rodoviário. A via faz 
a interligação com a Rua do 
Badin, que também recebeu 
pavimentação nos 210 me-
tros finais.

Na Rua dos Indaiás a 
equipe de Obras duplicou o 
trecho entre a praça Andrea 
Maria Bonachela e a rua 
Ângelo Civolani, na altura 
do Conjunto Habitacional 
Lúcio Artoni (CDHU), e 
realizou mudança de direção 
do trânsito em alguns trechos 
da via.

 Para possibilitar a du-
plicação da via na área do 

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br
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Mudanças garantiram mais fluidez ao trânsito na região

CDHU, a Prefeitura fez uma 
parceria com a administra-
dora e como contrapartida 
reformou a área de lazer do 
Conjunto Habitacional e ilu-
minou o espaço com LED.

Com as mudanças no 
trânsito, os condutores de 
veículos que chegam na 
cidade pelo acesso do Km 
53 da rodovia SP-075, agora 
entram pela via que pas-
sa por trás da Rodoviária, 
acessam a Rua do Badin 
e seguem até a rua Paulo 
Vaciloto, no CDHU. Nesse 
ponto podem acessar a Rua 
dos Indaiás, sentido bairro-
-centro, utilizando o trecho 

duplicado que vai até a pra-
ça Bonachela. Na direção 
ao Terminal Rodoviário, a 
Rua dos Indaiás agora tem 
sentido único da via a partir 
da rua Ângelo Civolani, 
também na altura do CDHU.

Outra novidade na Rua 
dos Indaiás é o semáforo 
que foi instalado na con-
fluência com a rua Cristina 
Von Zuben Amstalden para 
ordenar o trânsito no trecho 
e garantir mais segurança 
aos condutores de veículos e 
pedestres que circulam pelo 
local, inclusive estudantes, 
devido à proximidade com 
a Emeb (Escola Municipal 

de Educação Básica) Prof. 
Sérgio Mário de Almeida.

A equipe de iluminação 
pública instalou lâmpadas 
LED no trecho de interli-
gação e fez a substituição 
das lâmpadas antigas na 
Rua do Badin e na Pra-
ça Andrea Bonachela, que 
também recebeu uma área 
de estacionamento. Na Rua 
dos Indaiás, a iluminação já 
estava de LED.

As obras possibilitaram 
uma melhora significativa 
no trânsito da região e a 
acessibilidade foi melhora-
da, com guias rebaixadas em 
todas as esquinas.

NATAL

O Natal já começou no 
Polo Shopping Indaiatuba. 
Com medidas de segurança 
e prevenção para clientes 
e colaboradores, o centro 
comercial promete emocio-
nar e agradar a todos com 
uma programação variada 
e cheia de novidades. O 
calendário começou ontem 
(12) com a inauguração da 
decoração Jardim de Natal, 
com música ao vivo e o cor-
tejo de personagens ocorre 
amanhã (14).

Na Praça Central foi 
montado um grande cená-
rio representando um lindo 
Jardim de Natal. No espaço, 
estão retratadas várias cenas 
envolvendo Papai e Mamãe 
Noel cuidando do jardim. 
Os visitantes poderão passear 
e apreciar muitos detalhes, 
como flores, árvores e topia-
rias de diversas formas, além 
de vários animais e muitas 

luzes.
E para tornar esta área 

ainda mais divertida, há um 
grande coreto com uma Ban-
da de Noéis tocando várias 
canções de Natal. Trata-se 
um show de bonecos anima-
trônicos, com duração de 10 
minutos, que acontece todos 
os dias, de hora em hora, 
durante todo o horário de 
funcionamento do Shopping. 

Nos finais de semana, 
o cenário ganha mais uma 
atração: o Bom Velhinho 
Encantado. Junto à grande 
árvore, um boneco ani-
matrônico do Papai Noel 
será operado remotamente 
por um ator. O boneco tem 
movimentos de cabeça, 
olhos e boca e interage 
com as crianças em tempo 
real, por meio de câmera e 
microfone, que permitem 
ao ator conversar os partici-
pantes. Essa tecnologia foi 

Polo Shopping Indaiatuba apresenta 
programação de Natal com diversas atrações

a solução encontrada pelo 
Shopping para garantir a se-
gurança dos frequentadores 
e evitar contato direto entre 

as pessoas, sem deixar de 
lado a magia da interação 
entre o Papai Noel e as 
crianças. 
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Governo estadual deve reprovar 
alunos que não entregarem atividades
A decisão final sobre as reprovações será tomada no conselho de classe

A Secretaria Es-
tadual de Edu-
cação apresen-

tou nesta quarta-feira 
(11) um planejamento 
que prevê que os alu-
nos sejam avaliados 
nos anos de 2020 e 
2021 como um único 
ciclo de aprendizagem.  

De acordo com o 
secretário da Educação 
Rossieli Soares, os es-
tudantes da rede esta-
dual de São Paulo que 
entregarem as ativida-
des exigidas ao longo 
do ano não devem ser 
reprovados, ainda que 
a aprendizagem esteja 
abaixo do esperado. 

No entanto, segun-
do o secretário, 15% 
dos matriculados na 
rede estadual não têm 
feito essas entregas. 

DA REDAÇÃO
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GRADUAÇÃO

Nesses casos, os es-
tudantes podem ficar 
sem avaliação e serem 
reprovados. “Há uma 
probabilidade maior 
de retenção ao que não 
entregue at ividades 
para a escola”, alertou 
Rossieli .  A decisão 
final sobre as repro-
vações será tomada no 
conselho de classe, que 
avaliará o caso concre-
to de cada aluno.

As atividades po-
dem ser fei tas pela 
internet ou pelo ma-
terial impresso que, 
de acordo com o se-
cretário, tem sido dis-
tribuído nas escolas. 
Rossieli disse ainda 
que vem sendo feito 
um trabalho de busca 
dos estudantes que não 
têm acompanhado as 
atividades escolares. 
Para Rossieli, além das 
dificuldades de acesso 

à internet por parte 
dos jovens,  muitos 
perderam o interesse 
na escola durante a 
pandemia. “A gente 
sente esse desânimo 
acontecendo. Mas, nós 

temos outros fatores 
que devem ser consi-
derados”, disse.

Reforço
A secretaria está se 

preparando para rece-

ber os estudantes que 
vão chegar com difi-
culdades de aprendi-
zado em 2021. Por isso 
a pasta deve contratar 
10 mil professores de 
reforço.

A previsão é que 
o próximo ano letivo 
seja iniciado em 1º de 
fevereiro, com aulas 
totalmente presenciais. 
Segundo Rossieli, a 
programação foi feita 
com o cenário de que 
o combate à pandemia 
do novo coronavírus 
estará em estágio avan-
çado, inclusive com 
o início da vacina-
ção contra a doença. 
“Espero que tenhamos 
avançado já começado 
com a vacina”, desta-
cou.

O calendário es -
colar prevê ainda um 
recesso de uma se-
mana após o primeiro 
e terceiro bimestres 
em abril  e outubro, 
respectivamente, além 
das férias de 15 dias 
em julho.  As aulas 
devem ir até o fim de 
dezembro.

Cerca de 15% dos matriculados na rede estadual não têm feito as atividades escolares

DIVULGAÇÃO

Universidade de Jaguariúna lança curso Técnico em Meio Ambiente
A UniFAJ – Centro Uni-

versitário Max Planck de In-
daiatuba (Grupo UniEduK) 
também oferece, agora, 
o curso técnico em Meio 
Ambiente na modalidade 
presencial. Ao todo são 120 
vagas distribuídas nos perío-
dos da manhã, tarde e noite. 
O curso é destinado a quem 
está cursando a partir do se-
gundo ano do Ensino Médio 
ou já o tenha concluído.

Com duração mínima 
de 18 meses (1200 horas), o 
curso técnico em Meio Am-
biente prepara o estudante 

para atuar em áreas como 
estações de monitoramento 
e tratamento de efluentes, 
afluentes e resíduos sólidos; 
aterros sanitários; empresas 
prestadoras de serviços; co-
operativas e associações etc.

Ao final do curso, o ha-
bilitado em Técnico em 
Meio Ambiente estará apto 
a propor medidas para mini-
mizar impactos e recuperar 
ambientes já degradados; 
controlar e identificar o 
potencial poluidor de pro-
cessos produtivos; gerenciar 
e monitorar os processos de 

coleta, armazenamento e 
análise de dados ambiental 
em estações de tratamento 
de efluentes, afluentes e 
resíduos sólidos e executar 
análises físico-químicas e 
microbiológicas.

O profissional formado 
pela UniFAJ também será 
capaz de avaliar as inter-
venções antrópicas e utilizar 
tecnologias de prevenção, 
correção e monitoramento 
ambiental; realizar levan-
tamentos e campanhas de 
monitoramento e educação 
ambiental; identificar tec-

nologias apropriadas para o 
processo de produção racio-
nal e cuidados com o meio 
ambiente; operar sistemas 
de tratamento de poluentes 
e resíduos sólidos; execu-
tar análises de controle de 
qualidade ambiental, entre 
outros.

A partir do eixo tecno-
lógico Meio Ambiente e 
Saúde, o estudante estudará 
disciplinas relacionadas 
a Avaliação de Impactos 
Ambientais; Educação, 
Ambiente e Sociedade e 
Geotecnologias Ambientais.

A metodologia de ensi-
no aplicada será no mesmo 
formato das aulas dos cursos 
de graduação do Centro 
Universitário que possui 
nota máxima no MEC e 
prioriza o aprendizado ba-
seado nas habilidades e 
competências do aluno que 
se torna o protagonista do 
seu estudo.

O principal objetivo da 
UniFAJ é propiciar oportu-
nidades educacionais para 
a população local e regio-
nal por meio de cursos de 
formação profissional e 

de requalificação para o 
trabalho a fim de aumen-
tar as chances de sucesso 
pessoal e profissional do 
aluno. POs interessados 
já podem acessar o site da 
UniFAJ (www.faj.br) e 
realizar a inscrição. Para 
matrícula, não é necessá-
rio realizar qualquer tipo 
de prova, apenas preen-
cher os requisitos obri-
gatórios e apresentar os 
documentos necessários. O 
valor da mensalidade é de 
R$265,42 (parcelamento 
em 24 vezes). 
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SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC 

Esporte Clube Primavera pega o 
Audax em casa neste sábado 
Com duas derrotas, Cabral garante que objetivo principal vem sendo cumprido 

Mesmo ainda 
sem vencer na 
Copa Paulista 

de Futebol, o técnico 
Raul Cabral acredita 
que objetivo principal 
do Primavera na com-
petição, que é formar um 
grupo forte para disputar 
o Paulistão – Série A3 
2021, vem sendo alcan-
çado. 

Depois de estrear 
com derrota na compe-
tição, perdendo por 2 x 
1 para o XV de Piraci-
caba, em pleno Gigante 
da Vila, o time voltou a 
campo na última terça-
-feira (10) e teve novo 
revés. 

Em Limeira, diante 
da Inter, o Fantasma da 
Ituana até saiu na frente 
no marcador, mas aca-
bou tomando a virada no 
fim do jogo e voltou para 

Indaiatuba com nova 
derrota por 2 x 1. 

Jardissom marcou 
para o Fantasma, aos 25 

minutos do primeiro. 
Ainda na etapa comple-
mentar, aos 44 minutos, 
Hugo deixou tudo igual. 

Porém, na segunda eta-
pa, aos 37 minutos, Jean 
cobrou pênalti e decre-
tou a vitória pra equipe 
alvinegra. 

“Nós iniciamos bem 
o jogo, com bom primei-
ro tempo, diante de uma 
equipe qualificada. Saí-
mos na frente no placar, 
tivemos a possibilidade 
de marcar o segundo 
gol, mas não aproveita-
mos a oportunidade e no 
final do primeiro tempo 
sofremos o empate”, 
conta Cabral. 

“No segundo tempo 
a Inter voltou melhor 
e tivemos dificuldade 
na marcação. Eles con-

Cabral destaca a avaliação que vem sendo feita no elenco
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seguiram aumentar a 
intensidade da partida e 
no final do segundo tem-
po, num contra-ataque 
rápido, conseguiram o 
pênalti que culminou na 
vitória”, acrescenta. 

Apesar de o Fantas-
ma ainda não ter somado 
pontos na competição, o 
técnico do Tricolor acre-
dita que a meta principal 
vem sendo cumprida. 

“Acredito que dentro 
do projeto do clube, de 
revelação de atletas, a 
gente está conseguindo 
ter essa observação. O 
objetivo principal nesse 
momento é ver dentro do 
grupo atual aqueles atle-

tas que possam realmen-
te fazer parte do elenco 
que disputará a Série A3 
do Paulista no ano que 
vem. Mas, na medida 
possível, buscaremos 
também a classificação 
na próxima fase da Copa 
Paulista”, garante. 

Desafio
Lanterna do Grupo 

3 da Copa Paulista, o 
Fantasma volta a campo 
já neste sábado (14), às 
15h, contra o Grêmio 
Osasco Audax. O con-
fronto será no Gigante 
da Vila, em Indaiatuba, 
sem a presença do tor-
cedor. 

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocadas as Cooperadas da Cooperativa de Produção das Costureiras e 
Artesãs – Uni Arte Costura para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada as 8h00min (em primeira convocação) e às 8h30min (em segunda convoca-
ção) do dia 26 de novembro de 2020, na sede da Cooperativa, localizada na Rua Yoriko 
Gonçalves, número 594, Bairro Jardim Oliveira Camargo, Município de Indaiatuba, 
Estado de São Paulo, CEP 13340-700, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1º eleição e posse da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes, em 
conformidade com o Estatuto, Seção II, artigo 27, item III; 2º prestação de contas dos 
órgãos da Administração; 3º leitura e aprovação do  Regimento Interno; 4º perspectivas 
de parcerias de trabalho para 2021 e 5º quaisquer assuntos de interesse da Cooperativa 
e das Cooperadas.

Indaiatuba, 13 de novembro de 2020.
Elizabeth das Graças Torrecilhas de Sousa

Diretora Presidente da Cooperativa de Produção das Costureiras
e Artesãs – Uni Arte Costura.

3ª rodada da Copa Paulista - Sábado (14) 
15h – Primavera x Audax – Indaiatuba 
15h – XV de Piracicaba x Inter de Limeira – Piracicaba  
15h – Juventus x Portuguesa Santista – São Paulo  
15h – São Bernardo x Ponte Preta – São Bernardo do Campo 
15h – Guarani x Nacional – Campinas  
15h – Portuguesa x Água Santa – São Paulo  
17h – Atibaia x Ferroviária – em Atibaia  
 
3ª rodada da Copa Paulista - Quarta-feira (18) 
17h – Velo Clube x Comercial – Rio Claro 
 
Resultados da 2ª rodada da Copa Paulista 2020 
Atibaia 0 x 0 Comercial  
Ferroviária 1 x 1 Velo Clube  
Grêmio Novorizontino 1 x 2 Marília  
Inter de Limeira 2 x 1 Primavera 
Botafogo 6 x 1 Rio Preto  
XV de Piracicaba 3 x 1 Audax  
São Bernardo 2 x 1 Portuguesa Santista  
Ponte Preta x Juventus  
Portuguesa 4 x 0 Nacional  
Água Santa 3 x 1 Guarani 
Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF)



Campanha contra Poliomielite termina hoje
Secretaria de Saúde também encerra a Multivacinação nesta sexta-feira (13)

A Secretaria de 
Saúde encer -
ra hoje (13) a 

Campanha de Vacinação 
contra Poliomielite e 
Multivacinação. A meta 
de imunização em In-
daiatuba é de 95% do 
público-alvo, que são 
crianças menores de cin-
co anos.

As campanhas têm 
como principal objetivo 
aumentar a cobertura 
vacinal e atualizar cader-
netas, aplicando doses 
de vacinas importantes 
e que podem estar pen-
dentes, garantindo assim 
a devida proteção contra 
os vírus que circulam no 
território. Para garantir 
a prevenção contra a 
poliomielite, pais ou 
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responsáveis por crian-
ças com idade entre 1 
ano e menores de 5 anos 
devem levar os pequenos 
para receber a “gotinha” 

(vacina oral, VOP). 
Em Indaiatuba, todas 

as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) estão apli-
cando a vacina.
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Multivacinação
De acordo com a 

Secretaria Estadual de 
Saúde, a adesão à cam-
panha de mult ivaci-

nação também precisa 
aumentar, e a finalidade 
é que crianças e jovens 
de 5 a 14 anos de idade 
recebam doses de vaci-

nas importantes e que 
podem estar penden-
tes, garantindo assim a 
devida proteção contra 
vírus que circulam no 
território. 

Estão sendo ofereci-
das 14 tipos de vacinas 
que protegem contra 
cerca de 20 doenças: 
BCG ( tuberculose) ; 
rotavírus (diarreia) ; 
poliomielite oral e in-
tramuscular (paralisia 
infantil); pentavalente 
(difteria, tétano, co-
queluche, hepatite B, 
Haemophilus influenza 
tipo b – Hib); pneumo-
cócica; meningocóci-
ca; DTP; tríplice viral 
(sarampo, caxumba e 
rubéola); HPV (previne 
o câncer de colo de úte-
ro e verrugas genitais); 
além das vacinas contra 
febre amarela, varicela 
e hepatite A.

DIVULGAÇÃO

As campanhas têm como principal objetivo aumentar a cobertura vacinal 



A12

REPRODUÇÃO GOOGLE (INMETRO) 

Ipem-SP orienta os consumidores 
para as compras na Black Friday
Os brinquedos devem ostentar o selo do Inmetro, e a escolha adequada do produto por faixa etária

Com a proximi-
dade da Black 
Friday, diver-

sas empresas têm di-
vulgado promoções 
dos seus produtos. 
Para evitar contra-
tempos nas compras, 
o Ipem-SP (Instituto 
de Pesos e Medidas do 
Estado de São Paulo) 
divulga dicas impor-
tantes para o consu-
midor. 

O primeiro passo é 
obter informações so-
bre a loja ou empresa 
que está realizando a 
venda, inclusive, na 
venda online. É im-
portante o consumidor 
ficar atento nos deta-
lhes do produto, prin-
cipalmente, brinque-
dos, eletrodomésticos 
e produtos têxteis.  

Os brinquedos de-
vem ostentar o selo do 
Inmetro, e a escolha 
adequada do produto 
por faixa etária. Esse 
tipo de medida evita 
acidentes. Não com-
pre artigos infantis em 
comércio informal, 
pois não há garan-
tia de procedência. A 
faixa etária a que ele 
se destina – avaliada 
de acordo com o de-
senvolvimento motor, 
cognitivo e compor-
tamental da criança 
– deve constar na em-
balagem, assim como 
informações sobre o 
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conteúdo, instruções 
de uso, de montagem e 
eventuais riscos asso-
ciados à criança, além 
do CNPJ e do endere-
ço do fabricante. 

Eletrodomésticos 
e têxteis
Em relação aos ele-

trodomésticos, fique 
de olho na Etiqueta 
Nacional de Conser-
vação de Energia, do 
Inmetro, que infor-
ma sobre o consumo 
energético. As lava-
doras e fogões devem 
apresentar, além dis-
so, informações sobre 
o consumo de água e 
gás, respectivamente.  

No caso dos pro-
dutos têxteis, os mes-
mos devem conter nas 
etiquetas informações 
em português sobre 

o fabricante ou im-
portador, incluindo 
CNPJ e país de ori-
gem. Além disso, é 
necessário identificar 
a  composição têx-
til, o tamanho e os 
símbolos de cuidados 
com a conservação. A 
etiqueta também deve 
conter elementos de 
orientação para a con-
servação e tratamen-
to do produto como 
lavagem, secagem, 
passadoria etc.

Quando são encon-
tradas irregularidades, 
o Ipem-SP autua as 
empresas. Os repre-
sentantes têm dez dias 
para apresentar defesa 
ao órgão. De acor-
do com a lei federal 
9.933/99, as multas 
podem chegar a R$ 
1,5 milhão. 

GERALDO MAGELA 
DA SILVA - 19/11

ARIANE SOFIA P. 
PELEGRIN - 20/11

RENATA DA SILVA 
TIMOTEO - 21/11

SIRLENE MORAIS 
MENDES - 23/11

RENATA DE SOUZA 
G. MOREIRA - 05/11

LUYDIANA DE O. 
SANTOS  - 07/11

PERIVALDO JOSE 
DE SOUSA - 07/11

MARCELO F. NAS-
CIMENTO - 21/11

DIEGO TIENE
 SILVA - 27/11

ROBERTO MORAIS 
SZABOSZLAI - 01/11

JOICE MARIAN P. DA 
SILVA PAIVA - 07/11

ADALGISA DA S. 
MAXIMO - 08/11

IARA SILVA 
TERRINHA-20/11

AMANDA PEREIRA 
WELLER - 25/11

VIVIANE  ALVES 
SIQUEIRA - 04/11

DESTAQUES  DO 
MÊS - NOVEMBRO

  Orientação 
para o consumo  
O Ipem-SP dispo-

nibiliza para down-
load o Guia Prático 
de Consumo, que traz 
dicas ao consumidor 
sobre o que observar 
na hora da compra 
de diversos produtos 
entre eles, embalados, 
têxteis, eletrodomés-
ticos, itens que de-
vem trazer o selo do 
Inmetro e também a 
utilização de balanças 
disponíveis em super-
mercados, padarias, 
açougues e outros ti-
pos de comércio. Para 
o download do guia 

acesse https://bit.ly/
2Grx3KS. 

Conheça as demais 
publicações da insti-
tuição de orientação 
ao consumidor, aces-
se https://bit.ly/2DD-
MjRm 

No site www.ipem.
sp.gov.br,  além de 
informações sobre 
toda a legislação me-
trológica e da qua-
l idade vigentes no 
país, estatísticas de 
fiscalização, orien-
tações ao cidadão e 
empresários, o inte-
ressado pode levantar 
detalhes das ações 
diárias do instituto. A escolha dos brinquedos deve ser feita por faixa etária, e os produtos devem ter o selo Inmetro



O que muda com a nova Lei de 
Proteção de Dados no Brasil
Especialista esclarece como as empresas do setor da saúde devem se adequar

Você já deve ter ou-
vido falar no termo 
LGPD e deve ter 

se perguntado: O que é isso? 
O que muda? A LGPD é a 
sigla para Lei Geral de Pro-
teção de Dados. A referida 
lei entrou em vigor no últi-
mo dia 18 de setembro, com 
a finalidade de assegurar ao 
cidadão o direito de ser titu-
lar de seus dados, gozando 
do direito de consentir ou 
não com o uso destes, além 
de exigir saber quem terá 
acesso a eles e para qual 
finalidade será utilizado.

Sendo assim, será ex-
tremamente importante que 
as empresas se prepararem 
para manipular os dados das 
pessoas com o máximo de 
segurança para não causar 

uma possível exposição dos 
mesmos e encarar multas 
bem pesadas. É importante 
a criação de regras para tra-
tamento, armazenamento e 
exclusão de um dado pesso-
al na organização, visto que 
essas empresas se tornam 
responsáveis pela coleta.

Para o meio da saúde 
cabe destacar que a lei irá 
proporcionar uma revo-
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lução na estrutura interna 
das organizações de saúde, 
tendo em vista que estas 
podem manipular dados 
sobre as condições de saúde 
dos pacientes, por exemplo.

Para se preparar, as 
empresas de saúde, sejam 
elas pequenas ou grandes, 
consultórios ou hospitais, 
deverão entender todos 
os fluxos e processos de 

manipulação de dados de 
pacientes, parceiros e forne-
cedores, para assim garantir 
a implementação de regras 
de segurança através de 
documentos, treinamentos 
e sistemas de informação.

Assim, o profissional 
de saúde estará seguro ao 
apresentar um contrato 
de prestação de serviços 
ao paciente, ou ao dis-

ponibilizar os resultados 
dos exames através de 
seu site.

Cabe ressaltar que 
cada profissional de saú-
de só poderá compartilhar 
os dados do paciente com 
outras empresas, mesmo 
que serviços contrata-
dos terceirizados, com 
uma manifestação clara 
deste paciente anuindo o 
compartilhamento destes 
dados, ou em caso de risco 
eminente de vida.

Acredita-se que a co-
munidade passará a va-
lorizar, ainda mais, os 
prestadores de serviços 
que respeitam a privaci-
dade e mantêm os dados 
do paciente em segurança. 
O vazamento dos dados 
poderá ocasionar além 
de multas consideráveis, 
uma imagem negativa a 

uma empresa que deixou 
se tornar público dados 
pessoais.

Localização
A Stalden Consultoria 

Estratégica para Consul-
toria em Saúde está loca-
lizada na Rua Humaitá, n. 
397, Centro, Indaiatuba. 
Para obter mais informa-
ções, entre em contato: 
(19) 3885-1777 e (19) 
98967-2818; e-mail: con-
tato@staldenconsult.com.
br; ou por meio do site: 
https:// http://staldencon-
sult.com.br/ 

(*) André Bento Alves é 
advogado, membro da co-
missão de planos de saúde 
da OAB de São Paulo, pós 
graduado em Direito da 
Saúde pela Universidade 
de Coimbra – PT.

DIVULGAÇÃO

Os prestadores de serviços que respeitarem a privacidade de dados deverão 
ser mais valorizados

POR 
ANDRÉ BENTO ALVES (*)
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Não houve necessidade de intervenção médica porque a criança 
já chegou ao hospital com estado estável de saúde

ACIDENTE

PRISÃO

Grave acidente entre 
Indaiatuba e Salto faz o 
carro capotar duas vezes

Três pessoas são presas com porções de drogas

A Rodovia SP 75 
ficou interditada no 
sentido pista sul (In-
daiatuba-Salto) quan-
do um carro capotou 
duas vezes próximo 
ao Polo Shopping, por 
volta das 10h da ma-
nhã. 

O acidente aconte-
ceu quando um carro 
modelo Audi não viu 
um caminhão logo a 
frente, bateu na trasei-

Três homens foram 
presos e 650 porções de 
drogas apreendidas na 
tarde de segunda-feira 
(09). A equipe da Romi 
realizava o patrulhamen-
to preventivo do Bairro 
Jardim Morado do Sol, 
quando um indivíduo, 
que saia de uma residên-
cia na Rua João de Cam-
pos Bueno, ao notar a 
presença da equipe jogou 
algo em cima do telhado.

Desconfiados da atitu-
de do homem, os agentes 
realizaram sua aborda-
gem e com ele encontra-
ram uma porção de ma-
conha e três microtubos 
com cocaína. Durante a 
averiguação um segundo 
indivíduo saiu da casa 
também foi abordado. A 
proprietária do imóvel 
foi chamada e autori-
zou a entrada da equipe 
no local. No telhado foi 
localizada uma sacola 
com 31 microtubos de 
cocaína. 

ra do caminhão e em 
seguida o condutor de 
um corsa que estava 
logo atrás do Audi 
também se chocou e 
capotou duas vezes. O 
carro ficou danificado, 
mas não houve nenhu-
ma vítima. A esposa 
do motorista do Corsa 
está grávida, foi en-
caminhada ao pronto 
socorro e passa bem. 
(Bárbara Garcia)

Dentro da casa, os 
agentes encontram mais 
dois indivíduos, que ten-
taram impedir a entrada 
dos guardas civis na resi-
dência, utilizando um cão 
da raça Pit Bull. A Polícia 
Civil foi acionada para 
apoiar a ocorrência. Um 
deles acabou confessan-
do que junto com outros 
dois, faziam parte de um 
esquema de armazena-
gem e venda de drogas na 
Praça Vereador Roberto 
dos Anjos, popularmente 
conhecida como Praça 
do São Conrado. Ele le-
vou os agentes até sua 
residência, onde foram 
localizados 615 microtu-
bos com cocaína. 

Diante dos fatos, os 
três indivíduos e toda a 
droga localizada foram 
apresentados na Delega-
cia de Polícia, onde o de-
legado ratificou a voz de 
prisão em flagrante contra 
o trio e realizou a apreen-
são do entorpecente.

Viatura Policial ajuda a 
salvar bebê recém nascido 
O Policial Militar Freitas fez uma manobra conhecida como Heimlich
BARBARA GARCIA
r edacao@maisexpressao .com.br

POLÍCIA MILITAR

DIVULGAÇÃO

Na última sexta-
-feira (06) uma 
mulher chama-

da Cláudia acionou o 
socorro de uma viatura 
policial para ajudar a 
desengasgar seu filho 
recém-nascido, de ape-
nas 9 dias. A mulher e 
o bebê estavam locali-
zados na Avenida Presi-
dente Kenedy, próximo 
à Farmácia Drogal, no 
bairro Cidade Nova, em 
Indaiatuba. A viatura 
policial rumava até o 
local de uma ocorrên-
cia de furto, mas deu 
preferência à prestação 
de socorro da criança, 
já que a mãe afirmou, 
desesperada, de acordo 

com os policiais, que 
o bebê estava desacor-
dado, sem respiração e 
com o rosto arroxeado. 

Ao encontrar a mãe e 
o bebê, o policial militar 
Freitas primeiramente 
verificou se havia algo 

obstruindo as vias aére-
as do bebê, e deu início 
à chamada manobra de 
Heimlich, para desen-
gasgar o recém-nascido. 
Após alguns minutos, o 
bebê soltou um líquido 
branco - que poderia ser 
leite – voltou a respirar 
e a se mexer. 

A viatura policial 
conduziu Cláudia e a 
criança até o pronto 
socorro do Hospital 
Augusto Oliveira Ca-
margo, onde o bebê foi 
atendido pela médica 
que estava de plantão. 
Não houve necessidade 
de intervenção médi-
ca porque a criança já 
chegou ao hospital com 
estado estável de saúde 
e logo foi liberada. 

A esposa do con-
dutor está grá-
vida; apesar do 
capotamento, 
não houve feri-
mentos graves
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Produções inéditas serão exibidas de 19 a 2 dezembro 

O s cinéfilos de 
Indaiatuba e 
região pode-

rão conferir 18 filmes 
f ranceses  inédi tos 
através do Festival 
Varilux de Cinema 
Francês entre os dias 
19 de novembro e 
2 de dezembro. Os 
filmes serão exibidos 
nas salas de cinema 
do Topázio Cinemas 
do Shopping Jaraguá, 
em sessões diárias, , 
às 17h30 e às 20h, na 
sala Topázio Com-
fort.

Entre os filmes da 
edição 2020 estão: 
Acossado (o Clássico 
do Festival, em home-
nagem à Nouvelle Va-
gue, que faz 60 anos 
em 2020), A Famosa 
Invasão dos Ursos na 
Sicília (a Animação 
do Festival, que teve 
seis  indicações no 
Festival de Cannes 
2019), Belle Époque, 
O Capital no Século 
XXI (o Documentário 
do Festival, adaptação 
do livro de Thomas 
Piketty, sucesso mun-
dial com mais de 25 
milhões de exempla-
res vendidos),  Sou 
Francês e Preto, entre 
outros (veja a progra-
mação abaixo).

Receber o Festival 
Varilux de Cinema 

Francês em 2020 tem 
um significado espe-
cial para o Topázio 
Cinemas. “Depois de 
seis meses fechados, 
receber esta progra-
mação especial, com 
filmes alternativos, é 
mais um símbolo da 
retomada da Sétima 
Arte”, avalia a res-
ponsável pelo Depar-
tamento de Marketing 
do Topázio Cinemas, 
Bruna Mascarenhas. 
“Também es tamos 
retomando as sessões 
cult às terças-feiras 

DIVULGAÇÃO

no Shopping Jara -
guá e acreditamos que 
o Festival vem para 
presentear o público 
cinéfilo”, completa. 

Ingressos
Os ingressos tem 

preço normal de tabe-
la e podem ser adqui-
ridos no site, aplica-
tivo, totens de autoa-
tendimento e na bilhe-
teria física a partir do 
dia 18 de novembro. 
A promoção Semana 
Top, em que todos os 
clientes pagam meia-

-entrada de segunda 
a sexta-feira (exceto 
feriados), também é 
válida para o Festival 
Varilux.

Receber o Festival 
Varilux de Cinema 
Francês em 2020 tem 
um significado espe-
cial para o Topázio 
Cinemas. “Depois de 
seis meses fechados, 
receber esta progra-
mação especial, com 
filmes alternativos, é 
mais um símbolo da 
retomada da Sétima 
Arte”, avalia a res-
ponsável pelo Depar-
tamento de Marketing 
do Topázio Cinemas, 
Bruna Mascarenhas. 
“Também es tamos 
retomando as sessões 
cult às terças-feiras 
no Shopping Jara -
guá e acreditamos que 
o Festival vem para 
presentear o público 
cinéfilo”, completa. 
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Topázio Cinemas recebe Festival 
Varilux de Cinema Francês

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br

Filme Acossado é o Clássico do Festival, em homenagem à 
Nouvelle Vague, que faz 60 anos em 2020

CINEMA

O 3º ANDAR: TERROR 
NA RUA MALASAÑA
Lançamento - Suspense / 
Terror - Classificação 14 
anos - 106 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (12) a Quarta (18): 
17h10 / 18h50 / 21h15

POSSESSÃO: O ÚLTIMO 
ESTÁGIO
Lançamento - Suspense / 
Terror - Classificação 12 
anos - 88 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (12), Sexta (13), 
Segunda (16), Terça (17) e 
Quarta (18): 19h20 / 21h30
Sábado (14) e Domingo 
(15): 16h15 / 19h20 / 21h30

O OFICIAL E O ESPIÃO
Reprise do Cineclube In-
daiatuba* - Drama / Thril-
ler - Classificação 14 anos 
- 132 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (14): 16h30 [TC]
*Para esta sessão - ingresso 
único R$ 10,00

ALICE GUY-BLACHÉ: A 
HISTÓRIA NÃO CONTA-
DA DA PRIMEIRA CINE-
ASTA DO MUNDO
Sessão do Assista Mulhe-
res* - Documentário - Clas-
sificação 10 anos - 104 mi-
nutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Terça (17): 20h00
*Para esta sessão - ingresso 
único R$ 10,00

JOVENS BRUXAS: NOVA 
IRMANDADE
2ª semana - Suspense / Ter-
ror - Classificação 12 anos 
- 100 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (12) a Quarta (18): 
18h45

BILL & TED: ENCARE A 
MÚSICA *
2ª semana - Comédia / 
Aventura - Classificação 10 
anos - 93 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (12), Sexta (13) e 
de Domingo (15) a Quarta 
(18): 17h30 [TC]
*Excepcionalmente não ha-
verá sessão deste filme no 
sábado, dia 14

T E N E T
3ª semana - Ação / Aventu-
ra / Ficção - Classificação 
14 anos - 150 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (12) a Quarta (18): 
16h50 [TC] / 20h30 [TC]
Polo Shopping
Quinta (12) a Quarta (18): 
20h00
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (12) a Quarta (18): 
17h15 / 20h40

OS NOVOS MUTANTES
4ª semana - Ação / Aventu-
ra / Ficção - Classificação 
14 anos - 94 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá *
Quinta (12) a Segunda (16) 
e na Quarta (18): 20h00
*Excepcionalmente não ha-
verá sessão deste filme no 
terço, dia 17, no Jaraguá
Polo Shopping
Quinta (12) a Quarta (18): 
17h40 / 21h10

SCOOBY! O FILME
9ª semana - Animação - 
Classificação Livre - 94 mi-
nutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (12), Sexta (13), 
Segunda (16), Terça (17) e 
Quarta (18): 19h40 [TC]
Sábado (14) e Domingo 
(15): 16h10 / 19h40 [TC]
Polo Shopping
Quinta (12) a Quarta (18): 
16h50

Serviço
Fest ival  Vari lux 
de Cinema Francês 
2020

Quando: 19 de no-
vembro a 2 de de-
zembro, sessões às 
17h30 e às 20h00

Local: Topázio Ci-
nemas – Shopping 
Jaraguá (Sala To-
pázio Comfort)
Ingresso: preço de 
tabela
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Grazi e Juliana com os lindos Tião e Madalena em consulta 
na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 
- Centro, (19) 3875-2715

Equipe da Stalden Contabilidade recebendo o Bolo da 
Madre, mimo do Jornal Mais Expressão Clínica Bicho Amigo

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

Bicos & Focinhos

A Nova Loja 

Equipe da Casa da Vedação também recebeu o maravilhoso 
Bolo da Madre, carinho do Jornal Mais Expressão. 

Dra. Rafaela da Clínica Bicos & Focinhos em consulta com o 
lindo Lucas, um porquinho órfão, que Eliane adotou. A Clínica 
atende animais de pequeno e grande porte, animais silvestres, 
aves e animais exóticos. Ligue 3835-7750 para consultas, 
vacinas, cirurgias, laser, terapia, odontologia, exames e banho 
e tosa

Casamento de Mayara Moraes Gimenes. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente.

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

Adelaide Decorações

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

Mr. Roof

A Oggi Lite Tour é a escolha perfeita para quem procura 
uma bicicleta para pedalar na cidade. Desenvolvida 
especificamente para mobilidade urbana, ela foi projetada 
para um pedal confortável e seguro nos deslocamentos 
do dia a dia. Um dos grandes destaques são os pneus 
Kenda 700 X 40, ideais para enfrentar os obstáculos do 
dia a dia. Além disso, ela conta com grupo Shimano Acera 
de 24 velocidades, freio hidráulico e amortecedor dianteiro. 
Disponível tamanho 15,5 (consultar quantidade). Para 
maiores informações: (19) 99731-0269 Avenida Presidente 
Kennedy, 624, Cidade Nova, Indaiatuba-SP

Duas Rodas



Mirian Mazzetto Campregher e Luis Germano Campregher da Imobiliária Z10

O Grupo Mais Ex-
pressão realiza 
o Troféu Frutos 

de Indaiá há 15 anos, e 
ao longo dos anos foi 
crescendo e ganhando 
prestígio na cidade. Con-
siderado o maior e melhor 
evento de premiação de 
Indaiatuba e região, a 15ª 
edição acontecerá no dia 
13 de março de 2021 e 
premiará as empresas e 
empresários que se des-
tacaram na pesquisa rea-
lizada com os moradores 
do munícipio.

O Troféu Frutos de 

Troféu Frutos de Indaiá premia as 
melhores empresas de Indaiatuba
Festa de premiação foi adiada para março de 2021

JME

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

Aos eleitos pela pes-
quisa, foi oferecida a cota 
publicitária que desde 
março as empresas e em-
presários que receberão o 
Troféu Frutos de Indaiá, 
e que foram escolhidos 
através de voto popular, 
tem sua marca veiculada 
em todas as mídias do 

grupo como jornal impres-
so, revista, redes sociais e 
programas da WebTv.

15ª edição
O maior e melhor 

evento de premiação de 
Indaiatuba e região re-
ceberá neste ano a dupla 
Maiara & Maraisa que 
prometem animar e tornar 
a noite de premiação ainda 
mais inesquecível.

Donas de belas vozes, 
as irmãs são uma das prin-
cipais duplas do cenário 
da música sertaneja da 
atualidade. Na internet 
não poderia ser diferente. 
Elas já alcançaram marcas 
expressivas como superar 

três bilhões de visualiza-
ções e mais de seis mi-
lhões de inscritos em seu 
canal oficial do YouTube.

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

Hoje, o Brasil é o sé-
timo país com o maior 
número de mulheres em-
preendedoras. O dado 
é de um levantamento 
da Global Entrepreneur-

A18 | Frutos de Indaiá 

D E N I S E  K A T A H I R A
redacao@maisexpressao.com.br

Camila Cristina Guio da Hot Ecstasy

ship Monitor (GEM), 
realizado com 49 nações. 
Ao todo, são mais de 24 
milhões de brasileiras to-
cando negócios próprios, 
gerando empregos e mo-
vimentando a economia.

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

Reconhecimento
E o sucesso do Troféu 

Frutos de Indaiá também 
foi reconhecido através do 
projeto de lei 7.200/2019, 

de autoria do vereador 
Massao Kanesaki (DEM), 
que insere no calendário 
oficial de eventos da ci-
dade o Dia de Homena-
gem aos Empresários de 
Sucesso. 

A será celebrada em 9 
de novembro, com o intui-
to de promover o reconhe-
cimento aos empresários 
que se destacaram durante 
o ano nos seus respectivos 
segmentos de atuação. “A 
premiação já é realizada 
anualmente pelo Grupo 
Mais Expressão, e, graças 
à nova lei, a homenagem 
passa integrar oficialmente 
a agenda de eventos da 
cidade”, destacou Massao.
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 923

DUETTO DI MARIAH AP00974 - 03 DORM (1SUÍTE), VARANDA 
GOURMET 02 VAGAS, PORT 24hrs. R$ 1.700,00 + COND. + IPTU

LOCAÇÕES DE SALAS, SALÕES, CASAS COMERCIAIS E TERRENOS  
 
SALA. ED. AMBASSADOR CENTRO SL 0112 R$ 850,00 ISENTO 
COND E IPTU 
 
SALÃO . JD CALIFORNIA  SL00375 SALÃO 60 m² E WC R$  900,00 
+ IPTU 
 
CIDADE NOVA SL00309 -  55m² 01 WC R$ 1100,00 + IPTU
 
SALÃO CENTRO SL00302 R$ 1.500,00 

CASA COMERCIAL CENTRO SL00358 04 SALAS, COZINHA, E 
BANHEIRO R$ 1.800,00 +  IPTU
 
TERRENO P/ ESTACIONAMENTO, LAVA RAPIDO CENTRO 
TE00022 R$ 5.000,00  

JARDIM ITAMARACA – CA033227 - 02 DORM., SALA, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO, BANHEIRO, AMPLO QUINTAL R$ 1.100,00 
 
JARDIM MONTE VERDE – CA03094 - SOBRADO: SALA, COZINHA. 
ÁREA DE SERVIÇO, CHURRASQUEIRA. PISO SUPERIOR: 02 DORM., 
01 BANHEIRO, VAGA PARA 02 CARROS. R$ 1.300,00 + IPTU

 
LOCAÇÕES APARTAMENTO E KIT-NET

KITNET CENTRO - 01 DORM, COZINHA E BANHEIRO 
VAGA P/ MOTO R$ 700,00 MAIS IPTU

KITNET CENTRO ED YPÊ AP00678  PORTARIA 24HRS, ELEVADOR. 
R$ 850,00 INCLUSO COND E IPTU
 
COND. AZALEIA DE ITAICI   AP00967 - 03 DORM, SALA, COZINHA, 
A,S, BANHEIRO  E 01 VAGA R$ 950,00 + COND. + IPTU

FONTE DE TREVI AP00975 03 DORM (01 SUÍTE), SALA, WC 
 COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 1.300,00 + COND + 
IPTU

LOCAÇÕES CASAS
 
CASA FUNDOS MORADA DO SOL CA03188 01 DORM, COZINHA, 
BANHEIRO E 1 VAGA R$ 550,00 
 
SANTA CRUZ CA03223 01 DORM, COZINHA E BANHEIRO E GA-
RAGEM  R$ 700,00 INCLUSO IPTU

JD PAULISTA CA02836 01 DORM, COZINHA, BANHEIRO, QUIN-
TAL E GARAGEM COBERTA 01 VAGA R$ 800,00 + IPTU

ITAICI CA0920 02 DORM, SALA, COZINHA,  BANHEIRO, ÁREA DE 
SERVIÇO R$ 850,00 + IPTU 
 
CHACARA DO TREVO CA03113 - CASA PISO SUPERIOR; 01 
DORM, SALA, COZINHA,A.S. 1 VAGA. ÁGUA INCLUSO, LUZ INDE-
PENDENTE R$ 850,00  
 
VILA MERCEDES – CA03224 - 02 DORM, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, AREA DE SERVIÇO,  GARAGEM PARA 01 CARRO. 
R$ 850,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AZALÉIA DE ITAICI – AP00973 ÓTIMO PREÇO: 03 DORM, SALA, 
COZ, A.S, WC E 01 VAGA COBERTA. PORT 24hrs R$ 202.000,00 

VILLA HELVETI - AP00970. 02 DORM, 02 VAGAS.  
À VISTA R$ 230.000,00  OU 70 MIL DE ENTRADA 
MAIS SALDO FIN. 

APARTAMENTO JD PEDROSO 02 DORM, SALA,  COZINHA, A.S, 
1 VAGA R$ 240.000,00

ED ROCCAPORENA CENTRO 02 DORM, SALA 02 AMB,  
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 280.000,00 

JARDIM TROPICAL –  PORTAL DAS FLORES AP00962 
LINDO APARTAMENTO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, CONDOMÍNIO 
FECHADO. 03 DORMITÓRIOS, SENDO O PRINCIPAL COM AR-
MÁRIOS PLANEJADOS E OUTRO COM ARMÁRIO E MESA DE 
ESCRITÓRIO, COZINHA PLANEJADA COM FOGÃO EMBUTIDO, 
PORTA DE VIDRO SEPARANDO COZINHA DA LAVANDERIA, WC 
COM BOX E GABINETE, 01 VAGA DE GARAGEM. APARTAMEN-
TO DE FRENTE. R$ 285.000,00
 
ED RAVENA VILA SÃO JOSE  03 DORM (SUÍTE), SALA 2 AMB,  
COZINHA, área de serviço. 01 vaga; R$ 290.000,00

ED VITÓRIA  JD POMPEIA 03 DORM (01 SUÍTE) SALA 02 AMB, 
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇOS 01 VAGA R$ 345.000,00
  
ED IMAGINE - 03 DORM (01SUÍTE), AMPLA SALA, VARANDA 
GOURMET 02 VAGAS, 90m² R$ 650.000,00

ED DUE TORRE SOLE AP00977 04 DORM (02 SUÍTES), AMPLA 
VARANDA, SALA 02 AMB, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO APAR-
TAMENTO PLANEJADO, 03 VAGAS R$ 1.000.000,00 

CASAS 

JARDIM VENEZA – CA03212 03 DORMITÓRIOS, SENDO 
01 SUITE, SALA, WC, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, ÓTIMO 
ACABAMENTO, 02 VAGAS PARA CARRO. R$ 276.000,00

JD DOS COLIBRIS CA03230

03 DORM (01SUÍTE), COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL, 
2 VAGAS ÁREA DE TERRENO 156m². ÁREA DE EDIF 100m² 
R$ 280.000,00
VILA AVAÍ – CA03197

VENDAS

LOCAÇÃO

03 DORMITÓRIOS ( 01 SUÍTE ) SALA, BANHEIRO, COZINHA, AREA 
DE SERVIÇO COBERTA, CHURRASQUEIRA, GARGEM COBERTA 
PARA 02 AUTOS ( PORTÃO ELETRONICO). R$ 360.000,00

JARDIM REGINA – CA03228

01 DORM. ( SUITE), SALA, COZINHA, BANHEIRO, AMPLO QUIN-
TAL. GARAGEM PARA 04 CARROS. R$ 370.000,00

JARDIM DOS IMPÉRIO – VILA ITÚ - CA03213 LINDA CASA, ÓTI-
MO ACABAMENTO. 03 DORM,  (01 SUÍTE)  Área de terreno 
150m², área edif. 120m² R$ 470.000,00

COND VISTA VERDE ( ITAICI) CC00101

SOBRADO. 03 DORM (01 SUÍTE) TODOS COM AR, AM-
PLA SALA, COZINHA PLAN, LAVABO, ÁREA GOURMET 
PLAN. AT. 175m² R$ 550.000,00

JARDIM REGINA – CA033057 IMÓVEL DIFERENCIADO PELO 
SEUS PLANEJADOS NOS 03 DORMITÓRIOS, BANHEIROS, CO-
ZINHA, AREA DE SERVIÇO, SALA, AREA GOURMET, GERADOR 
DE ENERGIA A GÁS, SISTEMA DE SEGURANÇA, PORTÃO ELE-
TRÔNICO E 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADO,  IMÓVEL 
SEMI MOBILIADO. 03 DORMOTÓRIOS ( 01 SUITE ), COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO, SALA 02 AMBIENTES, BANHEIRO SOCIAL, 
AREA GOURMET COM LAVBO E PISCINA 7 x 2,30 M COM LED E 
CASCATA. GARAGEM PARA 04 AUTOS.  ACEITA PERMUTA POR 
APARTAMENTO NA BAIXADA SANTISTA (PREFERÊNCIA SANTOS 
OU GUARUJÁ ). R$ 800,000,00

JARDIM SANTIAGO – CA03226 04 DOM. (SENDO  02 SUITES ) , 
01 SUITE COM CLOSET, BANHEIRO SOCIAL, LAVABO, COZ. AM-
PLA, COZ. PEQUENA, 04 SALAS, BAR, AREA DE SERVIÇO, AREA 
DE LAZER COM PISCINA, CHURRASQUEIRA, FORNO DE BARRO, 
VESTIÁRIO E BANHEIRO, QUINTAL AMPLO,  AREA CONSTRUIDA 
720M², AREA DO TERRENO 900M². R$ 1.600.000,00

CONDOMÍNIO PARADISO – CC03229 05 DORMITÓRIOS SEN-
DO 01 SUITE MASTER, AMPLO ESPAÇO GOURMET COM COZI-
NHA COMPLETA, CHURRASQUEIRA, WC, PISCINA COM AQUE-
CIMENTO SOLAR, LAVANDERIA, JARDIM, GARAGEM PARA 04 
CARROS SENDO 02 COBERTAS. R$ 3.000.000,00

 
CHACARA

RECANTOS DAS FLORES CC00108

LINDO IMÓVEL C/ 05 SUÍTES , SALA 02 AMBIENTES, SALA TV, 
PISCINA. TERRENO 5800n², ÁREA EDIF 900m²R$ 4.300.000,00

• A PRIMEIRA DE INDAIATUBA • 



B2 Imóveis

AP04831 CENTRO - AU 96 m² 02 dormitórios, 01 sala 02 ambientes, cozinha, lavan-
deria, 2 banheiros. Apartamento amplo localizado no centro da cidade, próximo a 
bancos, restaurantes, farmácias, supermercado e lotérica. Edifício com elevador. R$ 
900,00 + condomínio + IPTU.

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

CA09056 - CASA TÉRREA EM CONDOMÍNIO VISTA VERDE -  03 dormitórios sendo (01 
suíte) com armários planejados, cozinha planejada com (madeira de demolição), quin-
tal com muro alto parte de paredes em vidro, placas de aquecimento solar, ar condi-
cionado na marca inverter em todos os ambientes, garagem para 03 autos sendo (01 
vagas) R$ 610.000,00.

CA09050 -  Jardim dos Impérios - Condomínio Villa de Ytu  -  AT. 150m² AC.105 ² Imóvel 
novo com acabamento excelente , ótima localização - Casa térrea  3 dormitórios (sendo 
1 suíte),  WC social,  sala dois ambientes, cozinha  tipo americana com teto rebaixado, 
lavanderia ,  Instalação para ar condicionado, água quente e fria nos chuveiros e prepa-
ração para aquecedor solar, garagem para 02 autos ( Sendo 01 coberta) Área de lazer 
completa - R$ 424.000,00

AP04681 - CIDADE NOVA AU.66 m² - 02 dormitórios, sala, cozinha, WC social, la-
vanderia a garagem para 1 auto. R$ 260.000,00

CA09071 - JARDIM VILA PARADISO - AT. 460 m² AC. 440 m² - lindo sobrado com 
4 suítes (2 com closet e banheira e 2 com banheiro conjugado), cozinha planejada 
com ilha, sala de estar, sala de jantar, escritório, lavabo, lavanderia, área gourmet 
com churrasqueira e piscina e garagem para 4 autos. Imóvel com excelente acaba-
mento! Condomínio com área de lazer completa e portaria 24 horas. Locação R$ 
9.500,00 + COND + IPTU

Na parte externa, varanda, lavanderia e nos fundos 
barracão com churrasqueira e quarto com banhei-
ro com 2 armários embutidos. Todas as janelas, 
portas e vitrôs possuem tela mosquiteiro. Aque-
cimento solar, portão eletrônico e cerca elétrica. 
Possui 05 ar condicionados 12000Btus inverter, 
sendo 03 quente e frio que podem entrar em ne-
gociação. Em todos os cômodos tem ventilador de 
teto. R$ 4.400,00 + IPTU.

CA09077 - CENTRO - CASA COMERCIAL - AT 245m², 
AC 192,71m², Recepção c/ Balcão, Sala de Espera, 
Cozinha, 03 Salas Amplas (02 c/ divisórias e banhei-
ro) e Jardim de Inverno. Pronto para receber uma 
clínica médica. Locação R$ 4.500,00 + IPTU

VENDA

TE06152 - JARDIM REGINA - AT 250 m² - Terreno 
em ótima localização, próximo ao parque ecológi-
co, FIEC, CIAEI. R$ 250.000,00

AP04871 - Premium Residence – AU.73m² - 02 
dormitórios (sendo suíte), sala, cozinha, área de 
serviço, 02 vagas de garagem subsolo, Portaria 24 
horas, Lazer completo. R$ 390.000,00

CA09045 - AT. 65m² - AC.65m²  - JARDIM MO-
RUMBI - 03 dormitórios (01 suíte), banheiro, sala  
lavanderia, churrasqueira garagem para 01 auto . 
R$ 220,000,00

CA09073 - JARDIM DOS COLIBRIS - AT.75m² AC. 
68m² - 02 dormitórios, sala, cozinha americana, 
garagem para 02 autos R$ 250.000,00.

CA09068 - RESIDENCIAL NOVA VENEZA - CASA 
TÉRREA em excelente localização, AT.150m² 
AC.130m² - 03 dormitórios sendo (uma suíte), 
sala 02 ambientes, WC social, cozinha, lavande-
ria, garagem para 02 autos. Portão eletrônico, 
portão social com trava e interfone, ótimo aca-
bamento. R$ 380.000,00

CA09025 - JARDIM VILA VERDE - LINDO SO-
BRADO – AT.150 m² AC.130 m² - 04 dormitórios 
sendo 01 suíte, 03 com varanda, sala de estar, 
lavabo, sala de jantar, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem para 03 autos sendo 
01 coberta. Piso porcelanato em todas as de-
pendências e banheiros com box blindex. Imó-
vel em excelente estado de conservação com 
apenas 7 anos de uso. Localizado em uma área 
privilegiada, com boa infraestrutura para seu 
conforto, próximo ao Colégio Adventista, Co-
légio Renovação e Bosque do Saber, com fácil 
acesso ao centro da cidade e a Rodovia Santos 
Dumont. Nas proximidades encontram-se pada-
rias, lojas, posto de gasolina, escolas, supermer-
cados. R$ 530.000,00.

CA09092 - RESIDENCIAL MARIA JOSÉ - AT. 
300 m² AC. 190 m² - Casa térrea com 3 suí-
tes(1 com closet planejado), cozinha plane-
jada, sala ampla com pé direito alto, lavabo, 
área gourmet com churrasqueira e armários 
planejados, piscina com cascata e banhei-
ro, garagem para 2 autos coberta. Casa com 
aquecimento solar de água para cozinha e ba-
nheiros. Condomínio com área de lazer com-
pleta e portaria 24 h. R$ 990.000,00

LOCAÇÃO

AP04900 - AU.97m²- RESIDENCIAL VICTÓRIA-03 
dormitórios, sendo 01 suíte wc social, sala, cozi-
nha planejada, lavanderia 01 vaga de garagem. 
R$ 1400.00 + cond + Iptu. Condomínio com área 
de lazer completa.

AP04909 - VILLA HELVÉTIA - AU. 52 m² - APAR-
TAMENTO NOVO com 2 dormitórios, sala com 
varanda, wc social, cozinha planejada, lavande-
ria e garagem para 2 autos. Condomínio pos-
sui área de lazer completa e portaria 24h. R$ 
1.300,00 + COND + IPTU

CA09046 - PARQUE SÃO LOURENÇO - EDÍCULA 
DE FUNDOS PISO SUPERIOR  - AT AC 56 m² - 01 
Dormitório, Sala, Wc, Cozinha com armário, La-
vanderia, Garagem coberta para 01 auto. - R$ 
950,00 + IPTU.

CA09079 - Locação 01 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, 01 vaga de garagem, piso superior. R$ 
1.100,00.

CA07540 -JARDIM NOVA INDAIÁ - AT.125 m² 
AC.100 m² - 02 dormitórios, WC social, sala, co-
zinha, lavanderia, quintal e garagem para 02 au-
tos, sendo uma coberta. R$1.400,00 + IPTU.

CA09089 - AT 581,17m² - AC  315 m² - Excelente 
casa para venda/locação na Vila Vitória - A cons-
trução possui 3 Suites, sendo uma com banhei-
ra Hidro e 02 com armário embutido, 02 salas, 
cozinha com armários, copa e banheiro social. 



B3Imóveis

         

VENDAS

CASAS
CA00378 - CENTRO - 2 dorms+dep+2 vags comercial.............................R$ 477.000,00
CA00250 - JD. VENEZA - 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas......................R$ 276.000,00
CA00292 - ALPES SUÍÇO - 3 dorms c/ suíte + dep+4 vagas...................R$ 680.000,00
CA00313 - SÃO LORENÇO - 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas....................R$ 420.000,00
CA00312 - PAU PRETO - 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas........................R$ 395.000,00
CA00303 - ITAPETININGA - 2 dorms+dep+ 2 vagas. Aceita Permuto.....R$ 200.000,00
CA00310 - VILA GEORGINA - 3 dorms + dep+ 2 vagas...........................R$ 415.000,00
CA00309 - JARDIM RENATA - 02 dorms +dep+ 2vagas..........................R$ 477.000,00
CA00270 - VILA LOPES - 03 dorms c/ suíte+dep+2 vagas......................R$ 395.000,00
CA00329 - VILA SUÍÇA - 04 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas.................R$ 950.000,00
CA00363 - CIDADE NOVA - 2 dorms +dep +2 vagas...............................R$ 900.000,00
CA00362 - JARDIM UNIÃO - 3 dorms + dep+2 vagas.............................R$ 430.000,00
CA00366 - VL. RUZ PERES - 3 dorms c/ + dep + 3 vagas.....................R$ 650.000,00
CA00365 - JD TANCREDO NEVES - 3 dorms+ dep+1vaga....................R$ 300.000,00 
CA00369 - MORYAMA - 3 dorms c/ suíte+dep+3vagas..........................R$ 222.000,00
CA00382-JD. NOVA VENEZA-03 dorms+dep+2vagas.........................R$ 392.200,00  

CASA EM CONDOMÍNIO
CA00319 - MARIA JOSÉ - 03 dorms +dep+ 4 vagas..........................R$ 880.000,00      
CA00302 - MONTREAL - 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas....................R$ 549.000,00
CA00226 - ALTOS DE ITAICI - 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas.........R$ 740.000,00
CA00148 - MARIA DULCE - 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas......................................R$ 1.060.000,00
CA00282 - TERRA NOBRE - 3 suítes +dep + 2 vagas...............................................R$ 1.060.000,00
CA00285 - AMISTALDEN - 3 suítes + dep+ 2 vagas.................................................R$ 1.700.000,00
CA00306 - HELVÉTIA PARK - 3 suítes+dep+4 vagas (aceita permuta)..................R$ 1.800.000,00
CA00281 - TERRA MAGNA - 3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas................R$ 960.000,00
CA00317 - JARDINS DE ROMA - 3 suítes c/ closet + dep + 2 vagas...R$ 790.000,00
CA00354 - ALTOS DE ITAICI - 03 dorms+dep+4 vagas...........................R$ 740.000,00 
CA00385-GUARUJÁ-SALTO - 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas...........R$ 469.000,00
CA00384-BRESCIA- 03 dorms c/ suíte +dep+2vagas............R$ 685.000,00
CA00383-VIENA- 03 dormsc/suí te+dep+4vagas.. . . . . . . . . . . . . . . .R$ 737.000,00
CA00046-VISTA VERDE- 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas... .R$ 784.000,00

APARTAMENTO
AP00105 - EDIFÍCIO THAIS - 03 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas..........R$ 565.000,00
AP00077 - SÃO VICENTE - 01 dorms +dep 1 vaga................................R$ 197.000,00
AP00067 - VILLA DAS PRAÇAS - 2 doms+dep 1 vaga..............R$ 235.000,0
AP00095 - RESERVA VISTA VERDE - 3 dorms c/ suíte+dep 2 vagas...R$ 290.000,00
AP00092 - EDIFÍCIO VICTÓRIA - 3 dorms c/ suíte+dep 1 vaga ...........R$ 330.000,00
AP00103 - DUETO DI MARIAH - 03 dorms +dep + 2vagas...................R$ 385.000,00
AP00126 - SANTA BARBARA - 02 dorms+dep+2vagas..........................R$ 200.000,00
AP00130 - MAROC - 02 dorms +dep+2 vagas..........................................R$ 430.000,00
AP00133 - NUMBER 01 - dorms+dep+1vaga.............................................R$ 125.000,00
AP00134 - PREMIUM RESIDENCE - 2 dorms+dep+2vagas....................R$ 420.000,00
AP00135 - JARDIM MORUMBI - 2 dorms+dep+2vagas..........................R$ 235.000,00
AP00138 - MONTONÉ RESIDENCE-SALTO- 2 dorms+dep+1vaga.........R$ 276.000,00
AP00143 - AMÉRICA HOME CLUB-PORTO FELIZ - 2 dorms+dep+1vaga..R$ 265.000,00
AP00150 - ELEGANCE - 3 suítes + dep + 2 vagas.........................................R$  790.000,00
AP00051 - PREMIER RESIDENCE - 3 suítes+dep+2 vagas...................................R$ 1.386.000,00 
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas...................R$ 325.000,00

CHÁCARAS
CH00017-RECREIO CAMPESTRE VIRACOPOS- 02 dorms +dep+piscina...R$    550,000,00

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina .............R$    980.000,00
CH00059-TERRAS DE ITAICI-02 dormsc/suíte+dep c/ piscina.................R$1.452.200,00
CH00023 - SHANADÚ - 03 suítes+ dep+ 4 vagas e lazer.............................R$ 1.700.000,00
CH00058 - TERRAS DE ITAICI - 03 dorms c/ suíte+dep+ 6 vags e piscina...R$ 1.350.000,00
CH00051 - COLINAS DE INDAITUBA - 2 doms +dep +2 vagas.....................R$    750.000,00

TERRENOS
TE00217- RECANTO DAS FLORES 5.000M... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 750.000,00
T E 0 0 2 1 8  -  J D . C O L O N I A L  1 5 3 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R $  1 8 0 . 0 0 , 0 0
TE00207 -  VILA RUBENS 250M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 220.000,00
TE00282 - VILA HAVAI 420M... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 360.000,00
TE00220 - EUROPARK-1000M... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 400.000,00
TE00052 -ESPLANADA 1 -  300M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$  280 .000 ,00
TE00223 - NOVA VENEZA- 150M... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 150.000,00
TE00222 - VENEZA-150M.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 160.000,00
TE00226 - VILLAGIO DO CONDE -SALTO 205,70M.... . . . . . . . .R$ 105.000,00
TE00228 - JD. SANTA MARTA- SALTO 180M... . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 100.000,00
TE00233 - JD. SEVILHA- Comercial 1060M..................R$  3.710,00 (o metro quadrado)
TE00243 - DUAS MARIA-360M... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 425.000,00
TE00249 - VIENA-280M... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 200.000,00
TE00271 -  JD. DOS IMPÉRIOS-201M... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 180.000,00
TE00279 -  JD DOS LAGOS- 565M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 390.000,00
T E 0 0 2 8 3  -  C E N T R O - 3 3 7 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R $ 3 7 1 . 0 0 0 , 0 0

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

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

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL
SA00010  -  OFFICE PREMIUM –  77M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 220 .000 ,00
SL00038  -  JD .  DOS COL IBRIS -  250M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$  900 .000 ,00
PT00000 -  CENTRO (FRANQUIA)...................................................................R$ Sobre Consulta

LOCAÇÃO

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

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA216 - JD. CALIFÓRNIA - R$280 MIL - 2D. sendo 1 suíte, sala ampla, coz. ampla, lav. 
coberta, wc e gar. coberta p/ 2 carros. Portão eletrônico. Ac. Permuta c/ casa menor no Jd. 
do Vale. 
CA215 - JD. COLIBRIS - R$350 MIL - Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs e gar. OBS: 
No terreno possui 3 salas c/erciais c/ total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDE SP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dorm., sala, coz. ampla , 3 wcs, 
varanda ampla c/ churr. e gar.
CA109 - MONTE VERDE - R$360 MIL - 1D., sala, coz., wc, edícula, churr. e portão eletr.
CA284 - PQ.DAS NAÇÕES - R$290 MIL - 2dorms(st), sala, coz, wc, lav., gar. coberta.
CA202 - JD. COLONIAL - R$450 MIL - Sobrado c/ 2 dorm. sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 
wcs, coz. planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, gar. p/ 2 carros e 
edícula. Possui quintal, churr. e portão eletrônico
CA203 - JD. CARLOS ALDROVANDI - R$210 MIL - Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 
varanda, 1 wc e gar. p/ 1 carro.
CA204 - NOVA VENEZA - R$265 MIL - 2 dorm., sendo 1 suíte, 1 wc c/ armários, sala, coz. 
americana c/ balcão em granito, lav., gar. p/ 2 carros, churr. e portão eletrônico.
CA211 - PARQUE RESIDENCIAL - R$290 MIL - 2 dorm., 1 wc, sala, coz. e gar. coberta p/ 1 
carro. Possui uma casa nos fundos c/ 1 dorm., sala, coz. e wc

CASAS C/ 3 E 4 DORMITORIOS

CA315 - ESPLANADA I - R$585 MIL - 3 dormitórios  sendo 1 suíte e 2 planejados, sala 
ampla, lavabo, cozinha planejada, garagem para 3 carros e edícula. Possui churrasqueira 
com banheiro, aquecedor solar e portão eletrônico.
CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dorm. sendo 1 suíte c/ closed, wc, sala de estar, sala 
de jantar, coz. planejada, lav. e gar. coberta p/ 2 carros. Possui ar condicionado, área gourmet 
c/ churr.  e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341 - JD. PPRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado c/ 3 dorm. sendo 1 suite, 2 wcs, sala, 
coz. planejada c/ ilha, lav. c/ armários, gar. coberta p/ 2 carros e área gourmet.
Possui armário embutido debaixo da escada, Aceita permuta c/ chácara
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado c/ 4 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, 
sala de jantar, coz. planej., lav., wc, gar. cob. p/ 3 carros e área gourmet. Ac. Permuta c/ 
Chácara ou Sítio
CA327 - JD. VENEZA - R$275 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. americana, lav., wc e 
gar. p/ 2 carros. Possui churr.. Aceita permuta c/ terreno.
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO - R$270 MIL - 2 dorm., sala, coz., wc e gar. p/ 2 carros.
CA329 - LAURO BUENO DE CAMARGO - R$370 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar 
e jantar, coz., lav., wc, churr., portão eletrônico e gar. coberta p/ 2 carros
CA400 - CECAP - R$415 MIL - 4 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs, churr. e gar. p/ 4 carros. Aceita 
permuta c/ chácara.
CA301 - VILA AVAI - R$360 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. planejada, wc, lav., 
churr. e gar. coberta p/ 2 carros. Aceita permuta c/ casa em Cond. ou apartamento. 
CA312 - JD. BELA VISTA - R$ 505 MIL - Sobrado c/ 3 dorm., sendo 1 suíte c/ ar condiciona-
do, sala de TV, lavado, varanda, coz. planejada, lav., 1 wc, gar. p/ 2 carros e edícula. Possui 
churr., quintal, pomar c/ frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita 
Permuta c/ terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apto até 200 mil

 COND.FECHADOS - CASAS 

CA407 - COND. HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, AC: 405,00 m², 
AT: 490,00 m². Excelente sobrado c/ projeto diferenciado. Padrão construtivo e acab. c/ ma-
teriais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7D. sendo 2 suítes 
no segundo pav. (1 master) c/ sacada em “L” e porta balcão mais 3 dorm. e 1 suíte no térreo. 
Ainda no pav. sup., sala de cinema c/ janelão e sacada. Pav. inferior: Lavabo, sala de estar c/ 
pé direito duplo e mezanino, sala de TV, coz. c/ ilha e armários, área gourmet integrada a sala 
e coz., deposito e lav. na AS, terraço, piscina c/ revestimento em pastilhas, c/ 2 wcs, 4 vagas 
de gar. sendo 2 cobertas. Área de lazer do Cond. c/ campo de futebol, jardim, churr., piscina, 
playground, quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
CA338 – COND. JD. PARK REAL - R$450 MIL - 3D., sendo 1 suíte, wc, sala de estar c/ pé 
direito alto, coz. integrada, lav., escrit. e gar. p/ 3 carros sendo 2 cob. Possui área gourmet c/ 
churr. e pia. Preparado p/ aquecedor solar e ar condicionado.
CA333 - COND. PARK REAL - R$470 MIL 3 dorm. sendo 1 suíte  wc, sala de estar c/ sanca, 

coz. americana, lav. é gar. p/ 2 carros sendo 1 coberta. Possui churr. c/ pia.
CA237 - PORTAL DAS ACACIAS - R$340 MIL - 2 dorm., sala, coz., wc, lav., gar.. Aceita 
permuta c/ casa na Cidade Nova ou no Cond. Montreal. 
CA316 - BEIRA DA MATA - R$1.200.000,00 - 3 dorms (2st, 1 delas c/ hidro e closet),sala 
de estar  c/ pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lav., dorm e wc de empregada, 
dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, gar. coberta p/ 2 carros e descoberta p/ 
2 carros.
CS338 - VIENA - R$780 MIL - 3 suítes, sala de estar c/ pé direito alto integrada c/ coz, 
lavabo, lav., área gourmet, piscina, churr., aquecedor solar, boiler 400l, gar. coberta p/ 2 
carros e descoberta p/ 2 carros.
CA320 - JD. TROPICAL - R$450 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, coz., sala, 2 wcs, churr., gar. 
coberta p/ 2 carros e descoberta p/ 1 carro.
CS308 - MONTREAL - R$530 MIL - 3 dorm., sendo1 suíte, sala de estar c/ pé direito duplo 
e sanca, coz., copa, wc, armário em todos os cômodos, gar. p/ 2 carros e churr..
CA324 - COND. PARK REAL - R$530 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte c/ closed, 1 wc, sala de 
TV, sala de jantar, copa, coz. planejada, lav., gar. p/ 2 carros e edícula. Possui ar condicio-
nado, aquecedor solar e churr..                                                           
CA209 - COND. MONTREAL - R$490 MIL - 2 dorm., sendo 1 suíte, 1 wc c/ box e armários, 
sala de TV, sala de jantar, coz. americana c/ balcão em granito e armários, lav., gar. p/ 2 
carros. Possui quintal, área gourmet c/ churr. e armários.

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL

LANÇAMENTO JARDIM RESIDENCIAL DONA MARIA JOSÉ 
LOTES A PARTIR DE 300 M² R$240 MIL FINANCIADO EM ATÉ 36X

TE58 - JD. MUNICIPAL - SALTO - R$950 MIL - 1650 m²
TE35 - JD. BELA VISTA - R$180 MIL - 300m²
TE43 - ALTO DE ITAICI - R$180 MIL - 314 m²
TE69 - JD.RES.VENEZA - R$120 MIL - 130 m²
TE12 - ITAICI - R$280 MIL - 360m²
TE42 - COND. RES. JATOBÁ - LOUVEIRA - R$210 MIL - 310m². Ac. permuta c/ casa na 
região do Bairro Mercedes.
TE46 - COND. TERRA MAGNA - R$280 MIL - 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². 
Aceita permuta c/ terreno de menor valor.

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

CHÁCARAS E SÍTIOS

CH723 - VALE DO SOL - R$425 MIL -  2 dorm., 2 wcs, sala, coz. e gar. a vontade. Possui 
área gourmet c/ churr..
CH712 - ALVORADA - R$450 MIL - 2 dorms, sala, coz, lav., varanda, wc social, piscina 3,5 x 
7, fogão e forno a lenha, pomar, gramado
CH717 - ALTO DO BELA VISTA - R$850 MIL - 2 suítes c/ closet, sala de estar e jantar, 
varanda, coz planejada, lav., wc de empregada, sacada, piscina, churr., fogão a lenha, forno, 
chalé c/ 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino c/ porta balcão, sacada.
CH756 - VALE DO SOL - R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada c/ coz, lav., 
varanda, piscina, churr., forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 - ESTRADA MATO DENTRO - R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 - SITIO NO MIRIM - R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 c/odos,2 casas de 4 cômo-
dos, galpão de 150 m², tanque de água, nascente c/ córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. 
Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 - COLINAS I - R$700 MIL - 2 dorm. sendo os dois c/ armários e 1 suíte, sala de estar, 
sala de TV, coz. americana planejada, copa, lav., wc, varanda, dispensa e gar. coberta p/ 
2 carros. Possui ar condicionado, churr. c/ pia, piscina, campo de futebol pequeno, sala de 
musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitorios, sala, coz., wc, varanda, pomar, cercado c/ 
alambrado, gar. coberta p/ 2 carros. 

IMÓVEIS COMERCIAIS

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

LOCAÇÃO - CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.

CIDADE JARDIM - R$1450,00 - 2 dorm., 2 wcs c/ box blindex, sala, coz., churr. e gar. p/ 2 carros.
JD. NOVA INDAIÁ - R$1.100,00 - 2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz. wc e lav.
JD. BRASIL - R$1.100,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.  

APARTAMENTOS

JD.DAS CONSTELAÇÕES- SALTO - R$900,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 
 CENTRO - R$1.000,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 2 vagas de garagem.
JD. MORADA DO SOL - R$720,00 - 1 dorm., sala, coz., wc e lav.
JD. MORADA DO SOL - R$650,00 - 1 dorm., sala, coz., wc e lav.
JD. TROPICAL - R$1200,00 - 3 dorm., sala, coz. planejada, wc, AS, sacada e gar. p/ 1 carro.
VILA FURLAN - R$900,00 - 2 dorm., sala, coz., wc, e gar. p/ 1 carro.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 - Kitnet

SALÕES

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

SALAS

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

TERRENOS

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

CONDOMÍNIO
CA00118 - DUAS MARIA - 04 suítes + dep +4vagas..............................R$ 10.000,00+cond e iptu

APARTAMENTO 
AP00079 - ROCCAPORENA - 01 dorms+dep 1 vaga R$ 1.100,00 cond+iptu
AP00080 - ROCCAPORENA - 02 dorms+dep 2 vagas R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00118 - EDIFÍCIO CLAUDIA - 02 dorms + dep c/ elevador. ..............R$ 1.400,00 cond+iptu
AP00123 - EDIFÍCIO DUE - 03 dorms c/ siíte+ dep + 2 vagas..................R$2.850,00 cond+iptu
AP00040 - EDIFÍCIO RAQUEL - 03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas.........R$ 2.2500,00 cond+iptu
AP00069 - LÊ CHÂTEAU FRONTENAC - 03 suítes + dep. 2 vagas R$ 3.000,00 cond+iptu03 
AP00093 - EDIFICIO VICTÓRIA - 03 dorms c/ suítes + dep+2 vagas.......R$ 1.600.00 cond+iptu
AP00097 - PLACE WIEW- 3 dorms c/ suite + dep +2vagas R$ 2.450,00 cond+iptu
AP00098 - PLACE WIEW- 2 dorms c/ suite+dep+2vagas R$ 2.100,00 cond+iptu
AP00100 - EDÍFICIO JATOBA - 02 dorms c/ suíte+dep+2vagas R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00106 - VILLAGIO DI AMORE -02 dorms + dep+ 1 vaga..................R$ 1.750,00+cond+iptu
AP00116 - SÃO LORENÇO -02 dorms+dep+1vaga R$ 1.300,00+cond+iptu
AP00124 - VILA DAS PRAÇAS -02 dorms+dep+1 vaga R$ 1.600,00+cond+iptu
AP00128 - EDIFÍCIO JATOBA -03 dorms+dep+2vagas R$ 2.600,00+cond+iptu
AP00132 - MOACIR ARRUDA - 3 dorms +dep+1vaga..........................R$ 1.250,00+(incluso)
AP00116 - SPAZIO ILUMINARI -2 dorms+dep+1vaga R$ 1.300,00 ( cond+iptu) 
AP00114 - EDIFÍCIO CLASS - 3 dorms+dep+2vagas...................R$2.200,00+cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
TE00079 - EUROPARK - 1000m...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 1.000,00+iptu
TE00135 - RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m.... . . . . . . . . .R$ 3.000,00+iptu
TE00137 - JARDIM COLONIAL. 500M... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 2.200,00+iptu

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

SALÕES E SALAS
SL00018 -  AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 4.500,00+iptu
SL00023 - CENTRO-50MTS..............................................R$ 1.500,00+iptu
SL00022 - AV. CONCEIÇÃO-55MTS.................................R$ 1.400,00+iptu
SL00028 - CENTRO- 450MTS..................................................R$ 11.000,00+iptu
SL00026 - VILA FURLAN- 30MTS.............................................R$ 900,00 incluso
SL00018 - JARDIM MORADA DO SOL-250MTS....... . . . . . . . . .R$ 4.000,00+iptu
SL00035 - CENTRO- 50MTS c/ wc....................................R$ 1.700,00+iptu
SL00039 - JD PAULISTA-225MTS.....................................R$ 5.000,00+iptu
SA00009 -  CENTRO-35MTS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 900,00+ iptu
SA00020-EQUERE OFFICE- 56MTS...................................R$ 800,00+iptu+cond
SA00011 -  AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR.. . . . . . . . . .R$ 950,00+ iptu
SA00010 - OFFICE PREMIUM – 77M............................................R$ 1.200,00+ cond+iptu
SA00015 - JARDIM PAULISTA-56MTS................................R$ 1.200,00+iptu

GALPÕES
GL00037-RECREIO CAMPESTRE JÓIA 200M ...............................R$ 3.600,00+iptu
GL00018 - RECREIO CAMPESTRE JÓIA A/T1000m-A/C 680m........R$ 6.000,00+iptu
GL00004 - CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380m-A|C 585m-.................R$ 6.000,00+iptu
GL00031 - RECREIO CAMPESTRE JOIA - A/T 1000m-A/C 896m............R$ 7.000,00+Iptu
GL00028 - VITÓRIA MARTINI - A/T 1000m - A/C 795m.............................R$ 10.000,00+iptu
GL00035 - RECREIO CAMPESTRE JÓIA - A/T 1000m-A/C840m...........R$ 6.000,00+iptu 

OPORTUNIDADE 
TERRENO EM 

ELIAS FAUSTO 175M²
VALOR: 57.000,00
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Alianças

Engenharia e Reformas

Materiais Elétricos PousadaMecânica

Construção
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária
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Classificados

Casa condomínio Villagio 
Di Itaici - 3 dorm. Sendo 1 
suíte e demais cômodos com 
área de lazer completa. A.T. 
150m² A.C. 103m² Fone: (19) 
99115-8368 Neusa Paz

Casa em Cardeal - Terreno 
125 MTS sendo 108 MTS 
de área contruida, garagem 
coberta pra 2 carros, sala 
,cozinha, 2 dormitórios sen-
do 1 suite banheiro social 
área de serviso e área de 
lazer com churasqueira valor 
2.40.000.00 aceito finan-
ciamento bancario ou carro 
como parte do pagamento F.: 
(19) 99124-2964

Casa Parque Indaia -Terreno 
com duas casas em baixo 
e em cima, com entradas 
independentes, 2 dorm. Cada 
casa, 1 banheiro, sala, co-
zinha, garagem p/ 2 carros, 
churrasqueira. Aceita finan-
ciamento e terreno. Valor 
R$320.000,00. Falar com 
João (19) 99482-6697
Casa Jd. Tropical -  Casa 
com 3 dorm. Sendo 1 suíte, 
sala grande, cozinha, 2 ba-
nheiros, lavanderia grande, 
churrasqueira, garagem p/ 3 
carros. Casa próxima a Av. 
Francisco de Paula Leite. 
Aceita financiamento e terre-
no  R$500.000,00 Falar com 
João (19) 99482-6697

Vende - se Casa e + meio 
lote de terreno,  Bairro 
Jardim Carlos Aldrovandi 
-  casa com 3 Dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala, banheiro, 
cozinha com armário embu-
tido, área de serviço, gara-
gem para  4 carros, F (19) 
3834-6859
Morada do sol - Rua:81 02 
dormitórios (01 suíte) sala/
cozinha americana, abrigo 
nos fundos e garagem p/ 
02 autos. De 270.000,00 
POR APENAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. Corra! 
F.: 99762-7997 / 3935-3294
Casa Sobrado Jardim Eu-
ropa - 3 dormitórios + 1 uma 
suíte 2 cobertas 2 descober-
tas F.: (19) 99384 -7400
Salto Villa dos Passaros 
- Sobrado c/ 2 dormitórios 
2 wc + dependências R$ 
220.000,00 F.: (19)  99166-
8272
Sobrado á Venda Portal das 
Acácias - 3 dorm. sendo uma 
suíte, sala, cozinha, área de 
serviço. Solário e piscina no 
imóvel. Área comum quadra 
de futebol e playgraound. F.: 
(19) 98346-2299
Casa no Jd. Nova Horizonte 
- 3 dorm. (1 suíte), 1 lavabo, 
sala, cozinha, corredor, área 
de luz, dispensa, lavande-
ria, garagem p/ 3 carros. 
Terreno 7,5 X 20. Aceito na 
troca por terreno e chácara 
de menor valor na região de 
Atibaia, aceito tambem apar-
tamento pequeno no Litoral 
Norte. Aceito financiamento 
R$380.000,00 F.: (11) 99365-
2617 / (11) 4217-9777
Vende-se casa no Jardim 
Morada do Sol - Sala, cozi-
nha,, 01 banheiro, 02 quartos 
sendo 1 suíte, na parte supe-
rior lavanderia e 1 banheiro. 
Aceito terreno como forma de 
pagamento. Tratar c/ Antonio 
Fone: (19) 99735-5418 

 
Apartamento Exelente  Pa-
tio Andaluz - 3 dormitórios 
c/ suíte 2 vagas R$ 3.000,00 
+ cond. e iptu F.: (19) 99384-
7400

 
Vende-se apartamento no 
centro, Condomínio Be-
nevento -  95.39 M ,sol da 
manhã, último andar, vista 
para Parque Ecológico. Duas 
suítes, pode ser transformado 
em três suítes, sala amplia-
da, lavabo, cozinha com 
despensa, área de serviço e 
ampla varanda gourmet. Sa-
las e suítes com infraestrutura 
para ar condicionado. Três 
vagas da garagem. Tratar 
com o proprietário - Valor 
R$ 550.000,00 - celular 19 - 
98906-2080
Vende-se apartamento, 
Condomínio Life, bairro 
Cidade Nova - 60 m, sol da 
manhã, nono andar, próximo 
às principais Avenidas de 
acesso Dois dormitórios, 
sendo um suíte, torre única,  
infraestrutura para ar con-
dicionado, kit bancada na 
cozinha e área de serviço, 

Salão de Festa Infantil e brin-
quedoteca, Salão de Festa 
adulto, Piscina e Fitness. 
Duas vagas de garagem co-
bertas. Aceita-se terreno em 
condomínio fechado. Tratar 
com o proprietário -  celular 
19-98906-2080
Apartamento Diferenciado - 
3 dormitórios sendo 2 suítes, 
lavabo, varanda, sacada, com 
ar condicionado, 112m² em 
prédio de alto padrão com 
estrutura completa ao lado do 
Parque Ecológico. Valor R$ 
790.000,00 Aceito troca por 
apartamento de 4 dormitórios 
ou casa em condomínio F.: 
(19) 99715-7511
Apartamento Jardim Amé-
rica - para Venda e Locação 
2 dorm.,  Cozinha área de 
serviço. Garagem  Venda 
R$ 200.000,00 Locação R$ 
800,00 + Cond + Iptu.   “Aceita 
permuta por terreno” F.: (19) 
98346-2299
Apartamento Plaza Bela 
Vista - 2 dormitórios c/ suíte 
2 vagas de garagem F.: (19) 
99384-7400
Condomínio Nações Jd. 
Alice - Ótimo apartamento 
no 1º andar com 02 dor-
mitórios e vaga de gara-
gem, acabamento exce-
lente, com sanca na sala, 
wc. Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de en-
t r a d a  +  p a r c e l a s  d e 
R$1.210,00 F.: 99762-7997 
/ 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice 
- 02 dormitórios e demais 
dependencias todas com mó-
veis planejados, portaria 24 
horas, área de festas, vaga 
de garagem, piscina, eleva-
dor. Apenas R$220.000,00 
Aceita financiamento. ou 
terreno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apartamento 
com 02 dormitórios em óti-
mo acabamento e vaga de 
garagem portaria 24 horas 
por apenas R$140.000,00 
F.: 99762-7997 / 98271-6141 
Corra!
Apartamento 3 dorm no 
Vertentes do Itaici - Chácara 
do Trevo. 2 vagas cobertas, 
85 m² de área util. Móveis 
planejados na cozinha e 
banheiros. R$340.000 a 
vista ou aceita permuta com 
terreno no cond. Residencial 
Dona Lucilla, Duas Marias 
ou Maria Dulce. Direto com o 
proprietário, 19-98339-7316

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

 
Sít io em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dormi-
tórios, 02 wcs , toda avaran-
dada, gramada,  pomar, 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 + parcela-
mento. F.: (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, barra-
cão, lago com peixes, tele-
fone fixo, torre de internet 
a 500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda entra-
da + parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Chácara Colinas - Com 
2 dormitórios, banheiros 
feminino e masculino R$ 
750.000,00 F.: (19) 99783-
3154 CRECI 208250F
Sítio Monte Mor - 1,5KM 
do centro de Monte Mor, Via 
asfaltada, ótima casa e mais 
duas edículas, Piscina, lago 
e área verde preservada.F.: 
(19) 99783-3154 CRECI 
208250F
Chácara Fogueteiro - Rua: 
Guarita, nº578, 3 suítes, 
banheiro social, 2 salas, co-
zinha, salão de churrasqueira 
com forno de pizza, garagem 
com cobertura p/ 5 carros, 
descoberta p/ 8 carros, casa 
de caseiro, 2 cômodos em 
baixo e 1 em cima com ba-
nheiro. Aceito financiamento 
e terreno R$750.000,00 Falar 
com João (19) 99482-6697
Vende-se uma chácara no 
Vale do Sol - com 6 cômo-
dos. Área total: 1.000 m² 
Área construída: 170m² c/ 
2 quartos sendo 1 suíte. 
01 escritório, área gourmet, 

churrasqueira, piscina c/ ba-
nheiro, campo de fuebol. 
Toda avarandada. Garagem 
p/ 4 carros, cozinha plane-
jada. Aceita financiamento. 
Aceito troca por casa no 
centro. Valor R$580.000,00 
Falar c/ Carlos ou Sandra 
F.:(19) 97119-8369 / (19) 
99487-5089

 
Vendo Terreno Maison Du 
Parc - Excelente condomí-
nio Fone: (19) 99115-8368 
Neusa Paz
Terreno Jardim Colonial - 
150 metros R$ 180.000,00 
F.: (19) 99384-7400
T e r r e n o  E u r o p a r k   - 
1000MTS INDÚSTRIAL  F.: 
(19) 99721-0395 
Terreno Campo Bonito -  
Comercial c/180metros R$ 
180.000,00 F.: (19) 99166-
8772
Terreno Elias Fausto - 175 
metros R$ 57.000,00 F.: (19) 
99384-7400
Vendo Terreno no Jd. Car-
los Aldrovandi - 270 metros, 
documentação: OK, Valor R$ 
150.000,00. Aceito financia-
mento F.: (19) 98730-9484 
Terreno em Condomínio fe-
chado Horizontown - 450m² 
F.: (13) 99712-3768
Elias Fausto - Terreno ex-
celente na região central do 
município, Jd. Alvorada, com 
175m² (7X25), com constru-
ções nas três divisas e mura-
do na frente. R$ 145.000,00. 
(19) 99751-9921 (cel e what-
sapp) CRECI 65362

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

 
Vendo chás funcionais ma-
ravilhas da terra todas as 
fases R$ 40,00 Fone: (19) 
99193-2917 c/ Whats
Vendo perfumes importados, 
desodorantes 29,90, colo-
nia bolso 40,00, e demais a 
$99,90 212, Paco Rabane, 
Ferrari Black, Carolina Her-
rera. Fone: (19) 99193-2917 
c/ Whats
Vendo Máquina de cartucho 
R$300,00 Aceito cartão de 
crédito e parcelo F.: (19) 
3935-1633 Sonia Batista
Vendo Porta de vidro de 
correr 1,60 R$ 400,00 Aceito 
cartão de crédito e parcelo F.: 
(19) 3935-1633 Sonia Batista
Vendo armário 4 gavetas e 
4 portas em bom estado R$ 
200,00 F.: (19) 98143-4184
Procuro para comprar Trici-
clo com bagageiro na frente 
Falar c/ Vina F.: (19) 99769-
7055
Vendo Tv de plasma 50 
polegadas Dargicia F.: (19) 
98338-7384
Vendo Sub e 1 Bicicleta 
Fone: (19) 98120-3357 Jose

 
Ofereço-me como Manicure, 
pedicure, cabeleileira e depi-
ladora - atendo a domícilio. 
Faça uma sobrancelha por 
R$15,00 e ganhe o buço 
gratuito. F.: (19) 99369-5615 
/ (19) 3935-0499
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Empregos

Notas de Falecimentos
1.JOSE NOBERTO 
AMARAL DA SILVA 
com 62 anos, Casado 
(a) com ROSIDALVA 
DE BRITO SILVA sen-
do filho (a) de PEDRO 
BELARMINO DA SIL-
VA e  MARGARIDA 
AMARAL DA SILVA. 
Deixa filho (s): KEILLY, 
EDUARDO, DANI-
LO, RAIANE (MAIO-
RES). Falecido (a) em: 
01/11/2020, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO DA 
PAZ-MORRO GRAN-
DE- CAIEIRAS-SP aos 
02/11/2020.

2.WALDEMAR FER-
REIRA com 68 anos 
, Era Viúvo(a) de MA-
RIA ALTINA DE SOU-
ZA FERREIRA sendo 
filho(a) de ANTONIO 
FERREIRA e ESTER 
BARALDO FERREI-
RA. deixa filho(s): RITA 
DE CASSIA 38, JOÃO 
PAULO 34, Faleci-
do em: 04/11/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
05/11/2020. 

3.INEZ DONIZETE 
CHAVIERO com 56 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de EDU-
ARDO CHAVIERO e 
JOSEFINA CAMANI 

CHAVIERO. deixa fi-
lho(s): ROBERT 27, Fa-
lecido em: 04/11/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
05/11/2020. 

4.EDITH SEPULVEDA 
ASENJO com 84 anos , 
Era Viúvo(a) de OSCAR 
JAVIER SANDOVAL RI-
QUELME  sendo filho(a) 
de JUAN SEPULVEDA 
e AMELIA ASENJO DE 
SEPULVEDA. deixa fi-
lho(s): LUISA, FERNAN-
DO, ERIKA, YACOB 
(MAIORES), Falecido 
em: 04/11/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 05/11/2020. 

5.IVANES JOSÉ DA SIL-
VA com 56 anos , Casado 
(a) com ROSANGELA RI-
BEIRO DA SILVA sendo 
filho(a) de ELOIS JOSE 
DA SILVA e MARIA MA-
RIANA DA SILVA. deixa 
filho(s): KELLY 31 , KE-
ILA 27 , KAMYLLA 13 ., 
Falecido em: 05/11/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
05/11/2020. 

6.IRENE DE OLIVEIRA 
com 74 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
MARIO DE OLIVEIRA 
e HELIA DE OLIVEIRA.

NAO DEIXA FILHOS, Fa-
lecido em: 05/11/2020, e 
sepultado(a) no LAPA-SP 
aos 06/11/2020. 

7.MIGUEL CAMACHO 
RIOS com 62 anos , 
Casado (a) com MARIA 
APARECIDA LARROYD 
DA SILVA RIOS   sen-
do filho(a) de EUGENIO 
RIOS CARBAJOS e ELI-
SA CAMACHO  RIOS. 
deixa filho(s): MADJHYA  
34 , RAFAEL 32 ., Fale-
cido em: 05/11/2020, e 
sepultado(a) no JD HOR-
TO FLORESTAL-SP aos 
06/11/2020. 

8.SERGIO ROVESTA 
com 70 anos , Casado 
(a) com MARIA APARE-
CIDA NICODEMO RO-
VESTA sendo filho(a) de 
LUIZ ROVESTA e AME-
LIA ALVES ROVESTA. 
deixa filho(s): SOLAN-
GE  (MAIOR)  SERGIO 
LUIZ (FAL), Falecido em: 
05/11/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 06/11/2020. 

9.CLAUDIO FERNAN-
DES com 77 anos , Ca-
sado (a) com GENI RO-
DRIGUES FERNANDES 
sendo filho(a) de JOSE 
FERNADES e MARIA 
BENEDITA APARECIDA. 

deixa filho(s): CLAUDIA,-
SILVANA,SANDRA,SEL-
MA (MAIORES), Falecido 
em: 05/11/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 06/11/2020. 

10.ANGELO DA SILVA 
PERLINI com 76 anos 
, Casado (a) com EDE-
GAIR CORREIA DA 
SILVA sendo filho(a) de 
ANGELO PERLINI e MA-
RIA CARDOSO DE LIMA. 
NÃO DEIXA FILHOS. Fa-
lecido em: 06/11/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
07/11/2020. 

11.ALICE CARRATÚ 
THOMÉ com 78 anos , 
Casado (a) com ERAS-
MO THOMÉ DE TOLE-
DO sendo filho(a) de 
PINAMONTE CARRATÚ 
e LAURA BARBOSA 
CARRATÚ. deixa filho(s): 
HENRIQUE, GUSTAVO, 
ERASMO (MAIORES) 
RAQUEL (FAL), Falecido 
em: 06/11/2020, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 07/11/2020. 

12.JOSE LUIZ DE OLI-
VEIRA com 91 anos , 
União estável com VERA 
ALICE DANUCCIO sen-
do filho(a) de LUIZ DE 
OLIVEIRA e MARIA APA-

RECIDA DE OLIVEIRA. 
deixa filho(s): CARLOS 
, REGINA (MAIORES), 
Falecido em: 06/11/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
07/11/2020. 

13.RAFAELA DE LIMA 
ALMEIDA com 29 anos 
, Casado (a) com EMER-
SON LOPES DE ALMEI-
DA sendo filho(a) de IVO-
NE DE LIMA BARBOZA. 
deixa filho(s): BEATRIZ  
13, ANY CLARA 10, 
ENZO 8, Falecido em: 
07/11/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 07/11/2020. 

14.FLAVIO RAMOS DA 
SILVA com 69 anos , 
Casado (a) com MARIA 
EDNA DA SILVA sendo 
filho(a) de ARMANDO 
DA SILVA e LEONOR 
MIRANDA RAMOS DA 
SILVA. deixa filho(s): 
SANDRA, FERNANDO, 
FLAVIA , FABIO , ERICA, 
ANGELICA (MAIORES), 
Falecido em: 07/11/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
08/11/2020. 

15.JHULIA CARLA LO-
PES com 29 anos , Casa-
do (a) com JOEL NUNES 
DA SILVA sendo filho(a) 

de  MARIA APARECIDA 
LOPES NASCIMENTO. 
NÃO DEIXA FILHOS., 
Falecido em: 07/11/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
08/11/2020. 

16.NAIR BARRETO DE 
MORAES SILVA com 74 
anos , Casado (a) com 
AFONSO PEREIRA DA 
SILVA sendo filho(a) de 
SATURNINO BARRETO 
DE MORAES e MARIA 
JOSE DA SILVA. deixa 
filho(s): MARIA, ADE-
MILSON, EDSON , SE-
BASTIÃO (MAIORES), 
Falecido em: 07/11/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
08/11/2020. 

17.MARIA SILVA SAN-
TANA DIAS LOPES com 
52 anos , Casado (a) com 
EDENILSON DE JESUS 
LOPES sendo filho(a) de 
EUCLIDES SILVA DIAS e 
JOSEFA MARIA DE SAN-
TANA. deixa filho(s): JO-
SUÉ, CAROL, JAQUELI-
NE (MAIORES), Falecido 
em: 07/11/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 08/11/2020. 

18.ALINE FERNANDA 
DONADONI DOS SAN-
TOS com 31 anos , Ca-

sado (a) com BRUNO 
RICARDO DOS SANTOS 
sendo filho(a) de JOSE 
ANTONIO DONADONI 
e SANDRA APARECIDA 
ORGADO. deixa filho(s): 
NICOLLY 10, NATALLY 5, 
Falecido em: 07/11/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
08/11/2020. 

19.SIRENE BRASILEI-
RO DA ROCHA com 65 
anos , Era Divorciado(a) 
de ORLANDO CARDO-
SO DE MORAIS sendo 
filho(a) de JOSÉ RIBEI-
RO DA ROCHA e MARIA 
IZABEL DA ROCHA. dei-
xa filho(s): ALINE ( 36 )., 
Falecido em: 07/11/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
08/11/2020. 

20.LUIS MARCELO 
MASSINELLI com 50 
anos , Casado (a) com 
LISANDRA CRISTINA 
MASSINELLI sendo 
filho(a) de LUIZ MAS-
SINELLI e ISMENIA 
COMPAGNUNI. deixa 
filho(s): GIOVANNA 14, 
JESSICA,33, Falecido 
em: 07/11/2020, e sepul-
tado(a) no PQ. NOSSA 
SENHORA DA CONCEI-
ÇÃO CAMPINAS SP aos 
08/11/2020. 

21.MURILO BAR-
BOSA RAMOS DA 
SILVA com 32 anos , 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JURANDIR 
RAMOS DA SILVA e 
MARLENE ZEFERINA 
BARBOSA. NÃO DEI-
XA FILHOS., Falecido 
em: 08/11/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
08/11/2020. 

22.ANTONIO BATISTA 
DA SILVA com 52 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de DEOLINO 
BATISTA DA SILVA e 
LAURA ALVES DA LUZ. 
deixa filho(s): MAGDA , 
WESLEY , WELLING-
TON ( MAIORES), Fa-
lecido em: 08/11/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 09/11/2020. 

23.JOAO CARLOS 
PAPINI com 62 anos 
, Era Divorciado(a) de 
sendo filho(a) de JOAO 
PAPINI e EURIDICE 
DA SILVA PAPINI. dei-
xa filho(s): AMANDA , 
JOSIANE , FERNANDA 
(MAIORES)., Falecido 
em: 08/11/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
09/11/2020. 

ANALISTA DE PCP 
– Superior em Admi-
nistração de Empresas 
ou Engenharia de Pro-
dução. Experiência em 
Preparação e Controle 
de Produção.

ANALISTA DE QUA-
LIDADE – Necessário 
Técnico em Química 
completo. Desejável en-
sino superior em química 
completo ou cursando. 
Desejável conhecimento 
em máquina HPLC. Ex-
periência com empresas 
do setor químico.

ASSISTENTE ADMI-
NISTRATIVO – Ensino 
médio completo. Expe-
riência no setor admi-
nistrativo. Necessário 
CNH B e conduzir carros 
frequentemente. Residir 
em Indaiatuba.

A S S I S T E N T E  D E 
EVENTOS – Superior 

completo ou cursando 
em Comunicação So-
cial, Marketing, Relações 
Públicas ou Publicida-
de. Domínio em mídias 
sociais. Pacote Office. 
Disponibilidade total de 
horários. Experiência em 
organização e planeja-
mento de eventos.

AUXILIAR DE LIMPEZA 
– Ter experiência anterior 
na função. Residir em 
Indaiatuba. Ter disponibi-
lidade de horários.

AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO – Residir em Elias 
Fausto ou Cardeal. Para 
trabalhar em serviços 
manuais, movimentando 
mercadorias.

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO - Residir em 
Valinhos. Ensino médio 
completo. Experiência 
no setor de produção. 
Desejável experiência 

em empresas do ramo 
químico.

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS – Experiência em 
limpeza de piscinas, corte 
de grama e manutenção 
predial em geral. Residir 
em Indaiatuba. Disponibi-
lidade de horários.

COZINHEIRO (A) – Ex-
periência em todos os 
tipos de culinária na área 
executiva. Residir em In-
daiatuba.

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

OPERADOR DE CORTE 
E VINCO – Experiência 
na função comprovada 
em carteira. Ensino médio 
completo. Desejável curso 
do SENAI de Operador de 
Corte e Vinco.

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS – Ensino médio 
completo. Conhecimentos 
em Metrologia e Leitura e 
Interpretação de desenho 
mecânico. Experiência em 
operar máquinas conven-
cionais e CNC’s. 

PROGRAMADOR DE 
MÁQUINA CNC – Expe-
riência em programação 
de Máquinas de Cen-
tro de Usinagem CNC 
nos comandos FANUC 
e Siemens. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

SUPERVISOR OPERA-
CIONAL – Experiência 
em supervisionar fun-
cionários de limpeza e 
portaria. Conhecimentos 
básicos em informática. 
Possuir CNH B, irá dirigir 
os carros da empresa 
em Indaiatuba e região. 
Residir em Indaiatuba, 
Salto, Itu e Monte Mor.

VENDEDOR EXTER-
NO INTERNACIONAL 
– Superior completo em 
Administração, Comér-
cio Exterior ou áreas 
correlatadas. Vivência 
e disponibilidades para 
viagens nacionais e in-
ternacionais. Inglês e 
Espanhol avançados. 
Sólida experiência em 
atendimento ao cliente, 
na área comercial e em 
rotinas administrativas de 
exportação.

VENDEDOR PROJE-
TISTA - Ensino médio 
completo. Experiência 
comercial no mercado de 
móveis planejados. Ne-
cessário conhecimento 
em AutoCad e Promob. 
Ter disponibilidade de 
horários.
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