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SP-075 deve 
receber mais 
de 160 mil 
veículos nos 
próximos dias

Polo Shopping 
anuncia tema 
da campanha 
de final de ano 
e promoção

Aciai espera 
melhor Natal 
dos últimos 
três anos para 
comércio local

Sabores das 
Águas integra 
1º Festival de 
Verão, que 
começa dia 22

Atletas locais 
disputam os 
Jogos Abertos 
em Marília

ADI enfrenta 
Corinthians 
nas quartas da 
Liga Paulista

Jirau: um novo 
conceito em 
comida caseira   
para toda cidade

No último sábado (9), 
aconteceu no Clube 9 de 
Julho o 14º Troféu Frutos 
de Indaiá. A premiação 
reuniu cerca de 1.100 pes-
soas e mais de 140 empre-
sas receberam o troféu que 
visa reconhecer os empre-
sários mais renomados e as 
melhores empresas de In-
daiatuba em 2018. A festa 
foi animada pela dupla Fer-
nando & Sorocaba e agora 
integra o calendário oficial 
de eventos da cidade, após 
aprovação do projeto que 
cria o Dia de Homenagem 
aos Empresários de Suces-
so, de autoria do vereador 
Massao Kanesaki.

O Assaí Atacadista abre suas portas em Indaiatuba nesta quinta 
(14), às 9h. A nova unidade, a 154ª da rede no País e 72ª no Estado 
de São Paulo, demandou investimento de R$ 55 milhões e gerou 
cerca de 500 postos de trabalho, diretos e indiretos.
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Frutos de Indaiá tem público recorde
Evento contou com show de Fernando & Sorocaba e entra para calendário oficial da cidade

Assaí inaugura hoje sua 
unidade em Indaiatuba
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Editorial
Hashtags e Fake News

Artigos

Todas as segundas-feiras, sempre a partir das 20 
horas, você acompanha o programa Expressão No 
Ar, mais uma aposta deste Grupo Mais Expressão 
dentro deste cada vez mais concorrido mercado jor-
nalístico e editorial brasileiro. Um dos quadros da 
atração, aliás, debate uma das principais ferramentas 
da internet. as hashtags, que movimentam as redes 
sociais e polarizam, ainda mais, os debates.

Na última segunda (11), o grupo gestor do Progra-
ma de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) recebeu representantes de 
políticas públicas e advogados do Google, Facebook, 
WhatsApp e Twitter, para reuniões com cada uma 
das plataformas, com o objetivo de ajustar estratégias 
de combate às informações falsas nas Eleições Mu-
nicipais de 2020. Discussão mais do que necessária. 

O desafio agora é trabalhar em conjunto com estas 
plataformas para evitar que as fake news deem origem 
a hashtags que prestem um desserviço desnecessário a 
um país cuja democracia é jovem - e por isso mesmo, 
inexperiente. Do outro lado, cabe ao leitor e internauta 
a missão de buscar informação em veículos de credibi-
lidade, evitando assim disseminar notícias que descon-
troem a verdade. As piadinhas? Elas sempre estarão lá, 
afinal de contas, bom humor o brasileiro tem de sobra.   

Desemprego faz aumentar busca por 
defensores públicos, diz associação

Negros têm 2,7 mais chances de 
serem mortos do que brancos

A procura por defensores públicos teve 
forte aumento nos últimos anos, devido 
ao crescimento do desemprego entre a 
população mais pobre ou mesmo da 
classe média, que precisa de serviços 
jurídicos, mas não tem condições 
de contratar um advogado. A afir-
mação foi feita pela presidente da 
Associação dos Defensores Públicos 
do Rio de Janeiro (Adperj), Juliana 
Lintz.

A população negra tem 2,7 mais 
chances de ser vítima de assassinato 

do que os brancos. É o que revela 
o informativo Desigualdades So-
ciais por Cor ou Raça no Brasil, 
divulgado hoje (13), no Rio de 
Janeiro, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de homicídio de pretos e 
pardos aumentou em todas as faixas 

etárias.
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Tema que vem gerando discussão junto ao cenário jurídico é a validade da prisão após condenação confirmada em 2.ª ins-
tância, se esta deve ser cumprida de maneira imediata, ou deve primeiro esgotar todos os recursos junto às instâncias superiores, 
no caso STJ e STF. 

 Nesse sentido, temos duas correntes que estão em constante embate. 
 A defensora do cumprimento imediato da pena após confirmação da condenação em 2ª instancia, diz que, o Tribunal ao 

avaliar a sentença condenatória proferida em primeira instância, possui total capacidade de analisar todos os pormenores da de-
cisão, bem como as provas apresentadas e os fatores que motivaram a condenação, assim, avaliando se houve a correta análise 
das provas, se não houve eventual cerceamento de defesa, se as provas apresentadas no processo não foram contaminadas por 
alguma irregularidade, bem como, a fundamentação do magistrado de 1º grau ao proferir a condenação.

 Assim, após essa análise feita pelo Tribunal, se não for encontrada nenhuma irregularidade na sentença proferida pelo 
Magistrado de 1º grau, a ratificação da condenação é medida que se cabe, para que, seja dado efetivo cumprimento da sentença 
condenatória, e afastar da sociedade, criminoso condenado em processo regular.

Em contrapartida, a corrente que defende que a confirmação de sentença condenatória em 2ª instância não poderia validar o 
imediato cumprimento da pena diz que, mesmo que o Tribunal em sede recursal analise sentença condenatória e entenda que a 
sentença proferida pelo magistrado de 1º grau foi devidamente fundamentada não possui nenhum fator que enseje reforma ou 
anulação e venha a determinar prisão imediata, estaria “retirando” o direito do condenado a recorrer às instâncias superiores, assim, 
violando o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como, a violação ao artigo 5º da Constituição Federal, inciso LVII, 
(que garante que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória), pois, mesmo que 
tenha sido confirmada pela 2ª instância, ainda há meio recursais para questionar a condenação, devendo, portanto, o condenado 
permanecer em liberdade até o esgotamento total dos recursos.

 Os tribunais de 2ª instância, em suma, após confirmarem condenação, determinam o início do cumprimento imediato da 
pena ao condenado. Nessa linha, também acompanha o STJ e o STF. 

 A Segunda Turma do STF manteve decisão individual do ministro Gilmar Mendes que negou a libertação de todas as pes-
soas presas após condenação em segunda instância. A decisão foi proferida por plenário virtual, modalidade feita on-line pelos 
ministros para julgar questões que tratam de jurisprudência consolidada. 

 Agora, com a mudança na atual jurisprudência do STF, em tese, a decisão poderá beneficiar quase 5 mil presos, segundo 
levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

 Contudo, cumpre salientar, que não serão todos os presos beneficiados com  o novo entendimento, uma vez que cada caso é 
um caso, devendo ser analisadas as circunstâncias do crime e o grau de periculosidade do agente. Assim, entendemos que presos 
considerados perigosos ou que estiverem detidos preventivamente, por exemplo, não poderão ser beneficiados pela eventual 
mudança de entendimento do Supremo.

Claro que a mudança de entendimento por parte STF irá beneficiar em grande maioria quem possui poder aquisitivo privi-
legiado, pois, apresentar recursos em instâncias superiores (STJ e STF), demanda grande capacidade técnica do advogado, não 
sendo barata a mão de obra do profissional, por isso, somente uma pequena porção de condenados terá meios para chegar às 
instâncias superiores através de recursos. Nessa “pequena” parcela privilegiada não podemos deixar de citar inúmeros réus da 
operação Lava Jato.

 Todavia, a atual mudança de entendimento não nos aparece ser exatamente jurídica, já que o tema teve grande repercussão 
após as inúmeras prisões ocorridas em razão da operação, ou seja, a mudança no entendimento do STF nos parece mais política 
do que jurídica.  

Ponto que não foi bem aclarado com o atual entendimento do STF é que os principais beneficiados com essa decisão serão, 
em sua maioria, políticos e criminosos de colarinho branco. E, com perdão da palavra, o pobre, negro e excluído, jamais alçará 
um recurso até as instâncias superiores, primeiro por não possuir condições financeiras para custear profissionais com grande 
capacidade técnica para defendê-los, e segundo por não serem “membros” de destaque para chamar a atenção para um eventual 
julgamento de seus recursos em tempo recorde como vimos ocorrer ultimamente. 

 Verdade seja dita, a mudança de entendimento do Supremo sobre a prisão em 2ª instância não irá favorecer a “minoria” 
(economicamente falando), os realmente favorecidos serão a minoria com alto poder econômico. 

Prisão em 2ª instância: mudança de entendimento e suas consequências

Respeitável público, 
Segundo o dicionário, sucesso é o resultado 

de uma ação ou empreendimento. O que tem bom 
resultado, boas vendas ou muita popularidade. Para 
ter sucesso não há uma receita definida. Há muitas 
variáveis. Só para ficarmos no campo artístico, 
algum tempo atrás, o sucesso acontecia baseado 
na competência e capacidade do artista. 

Hoje, com as facilidades que a internet dispõe, fazer 
sucesso parece fácil. Mudou a opção sexual? Sucesso. 
Tá namorando um famoso? Sucesso. Fez uma boa 

ação? É bonitão? Sucesso. Fez 
música com letras estranhas? 
Sucesso. Como se vê, não 
precisa muito para “bombar” 
nas redes sociais, que é o gran-

de medidor do sucesso e da 
popularidade do indivíduo. 

Quanto à competên-
cia e capacidade, é mero 
detalhe. Como cantou a 
banda Titãs, neste caso 
um sucesso concreto, ‘o 
ilustre desconhecido é o 

novo ídolo do próximo 
verão’. Mas, o que vale 

é o sucesso. Mesmo 
que dure 15 minutos.

Sucesso 

Hilton Rufino é radialista formado em Comunicação Social, palha-
ço, 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 apresentador 
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 apresenta o Programa do Koringa 
na rádio Jornal FM e co-apresentador do Programa Expressão no Ar

Vitor Luiz Costa, especialista em direito penal do Massicano Advogados. Mem-
bro Efetivo da Comissão Especial de Direito Penal da OAB/SP 
Mais informações e entrevistas: AZ Brasil Comunicação | Tel.:  11 2306-6563
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SP-075 deve receber 167 mil veículos
AB Colinas espera cerca de 552 mil nas rodovias no feriado da Proclamação da República
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Jundiaí e Tietê, são espera-
dos 102 mil veículos. Por 
último, a SPI-102/300, co-
nhecida como Contorno de 
Itu, deve receber cerca de 
51 mil veículos no feriado.

Estrutura
O usuário terá à dispo-

sição, nas sete bases ope-
racionais distribuídas pelos 
trechos de responsabilida-
de da concessionária, uma 
frota composta por Unida-
des de Resgate, Veículos 
de Inspeção e Supervisão 
de Tráfego, Guinchos Le-
ves e Pesados, Caminhão 
Boiadeiro e outros. Além 
disso, toda esta estrutura 
se junta às 27 câmeras de 
monitoramento, 565 unida-
des de Call Box (telefones 
de emergência instalados 
a cada quilômetro) e 29 
painéis eletrônicos de men-
sagens existentes em toda 
a malha concedida. 

A concessionária tam-

O feriado da Pro-
clamação da Re-
pública, come-

morado nesta sexta-feira, 
15 de novembro, deve 
movimentar as rodovias 
administradas pela AB 
Colinas, concessionária do 
Programa de Concessões 
Rodoviárias do Estado de 
São Paulo. Somente pela 
Rodovia SP-075, que passa 
por Indaiatuba, são aguar-
dados 167 mil veículos. 

Até o domingo (17), 
cerca de 552 mil veículos 
devem passar pelas ro-
dovias Castello Branco, 
SP-075, SP-127, SP-300 
e SPI-102/300. O mo-
torista que não deseja 
pegar tráfego intenso na 
saída para o feriado deve 
evitar pegar a estrada das 
6h às 12h da sexta-feira 
(15). Durante a volta, o 

horário de maior movi-
mento promete ser entre 
10h e 22h do domingo.

Na SP-075 (Rodovias 
Archimedes Lammoglia, 
Prefeito Hélio Steffen, 
Engenheiro Ermênio de 
Oliveira Penteado e San-
tos Dumont), que liga 
Itu a Campinas, ao todo, 
são aguardados 167 mil 
veículos. A Rodovia Cas-
tello Branco (SP-280), 
uma das principais vias 
de acesso para o interior 
do Estado, cujo trecho de 
concessão da AB Colinas 
vai de Itu a Tatuí, deve 
receber 178 mil veículos. 

Na SP-127 (Rodovias 
Fausto Santomauro, Cor-
nélio Pires e Antônio Ro-
mano Schincariol), entre 
os municípios de Rio Claro 
e Tatuí, estima-se um total 
de 54 mil veículos. Na SP-
300 (Rodovias Dom Ga-
briel Paulino Bueno Couto 
e Marechal Rondon), entre 

bém tem à disposição do 
usuário a Central de Aten-
dimento no telefone 0800-
7035080. O serviço é gra-
tuito e funciona 24 horas 
por dia. Por meio dele, o 
usuário obtém informa-
ções sobre localizações 

de municípios, condições 
do tráfego e climáticas nos 
trechos da concessioná-
ria, obras em andamento, 
localização das bases 
operacionais e da Polícia 
Militar Rodoviária e in-
formações sobre serviços 

de utilidade pública. 
Além disso, o usuário 

pode acessar o site da AB 
Colinas (www.abcolinas.
com.br) e conferir em tem-
po real, no mapa interativo, 
a situação do trânsito e as 
interdições de pistas.

Durante a volta do feriado, horário de maior movimento deve ser entre 10h e 22h do domingo
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Decoração especial, cenário interativo, shows gratuitos e promoção integram campanha de final de ano

Polo Shopping anuncia atrações do Natal
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A Fantástica Fá-
brica de Natal é 
tema da campa-

nha de final de ano no 
Polo Shopping Indaia-
tuba, que teve início 
no último sábado (9), 
com a chegada do Papai 
Noel e inauguração da 
Decoração de Natal, e 
segue até 2 de janeiro 
de 2020. Além de atra-
ções lúdicas, integram a 
campanha uma Promo-
ção de Natal com sor-
teio de cinco prêmios 
e  uma programação 
cultural gratuita, com 
orquestra, coral, teatro 
e um show especial.

Em um cenário de 
240 m², totalmente in-
terativo, as crianças 
poderão entrar na Fá-
brica e conhecer de per-
to como o Papai Noel 
produz os presentes de 
Natal e ainda poderão 
participar ativamente 
do processo, atenden-
do aos comandos dos 
ajudantes do bom velhi-
nho. Dentro da Fábrica, 
as crianças experimen-

tarão diversas sensa-
ções, como vibração do 
chão, diferentes luzes e 
sons e até mesmo vento, 
enquanto se divertem 
percorrendo o circui-
to de brincadeiras que 
termina com um gran-
de escorregador. Outra 
área de interatividade é 
o parquinho baby, com 
brinquedos gratuitos 
para as crianças peque-
nas, como gangorra, 
cavalinho e gira-gira.

Uma característica 
marcante do cenário 

é a  tecnologia,  com 
dezenas de estruturas e 
personagens animatrô-
nicos controlados por 
dispositivos robóticos 
pré-programados para 
interação com os clien-
tes. Na Fábrica, são os 
duendes animatrônicos 
que dão os comandos 
para os visitantes. Um 
guindaste gigante, que 
deposita os presentes 
no trenó do Papai Noel, 
é acionado pelo pró-
prio velhinho quando 
uma criança responder 

que se comportou bem 
durante o ano. Ainda 
próximo ao trenó, outro 
duende fará elogios às 
crianças quando elas 
depositarem suas chu-
petas ou cartinhas na 
caixinha do Noel.

Por falar em Papai 
Noel, ele continua no 
Polo Shopping todos os 
dias, até 24 de dezem-
bro. O horário de aten-
dimento às crianças é de 
14h às 22h de segunda 
a sábado e de 14h às 
20h nos domingos e fe-

riados. O valor da foto 
profissional impressa é 
de R$ 15,00.

Promoção
Mantendo a parceria 

de longa data com a 
rede internacional de 
hotéis Iberostar e com 
a rede de concessio-
nárias Balilla, o sho-
pping oferecerá cinco 
prêmios para sorteio 
este ano: dois carros 
Volkswagen modelo 
Novo Polo 2020, e três 
viagens para o resort 
cinco estrelas Iberostar 
Bahia, com sistema all 
inclusive e direito a 
acompanhante.

De 14 de novembro a 
31 de dezembro, a cada 
R$ 250 em compras nas 
lojas do Polo Shopping, 
o cliente receberá um 
cupom para concorrer 
ao sorteio dos prêmios. 
Compras de segunda a 
quinta-feira dão direito 
ao dobro de cupons. 
Todos os prêmios serão 
sorteados no dia 4 de ja-
neiro de 2020, na Praça 
de Alimentação.

Durante o mês de 
dezembro, reta final 

para o Natal, o Polo 
Shopping Indaiatuba 
preparou diversas atra-
ções culturais gratuitas 
para tornar a visitação 
ainda mais prazerosa 
nos finais de semana. 

A programação co-
meça no dia 7 de de-
zembro, com a apre-
sentação da Camerata 
Sesi Indaiatuba. No dia 
seguinte, 8 de dezem-
bro, é a vez do Coral 
da Igreja Presbiteriana.

No final de semana 
seguinte, quem abre a 
programação cultural é 
o projeto Polo Teatro, 
com o espetáculo O 
Natal de Pinóquio, no 
dia 14 de dezembro. No 
dia seguinte, é a vez do 
musical Beatles Christ-
mas, desenvolvido pela 
banda cover Rubber 
Soul Beatles, com clás-
sicos natalinos. 

Por fim, no dia 21 
de dezembro, sábado, 
o Polo Shopping re-
ceberá, pelo segundo 
ano, o Auto de Natal, 
espetáculo que mescla 
cenas, música e dança 
para narrar a história 
do nascimento de Jesus. 
“Queremos resgatar o 
significado fraterno do 
Natal, como um mo-
mento de união e cele-
bração, e achamos que 
relembrar a história do 
nascimento de Jesus 
é uma forma de gerar 
reflexão e despertar 
bons sentimentos nas 
pessoas”, destaca An-
dréa Fernandes, gerente 
de marketing do Polo 
Shopping Indaiatuba. 

Todas as apresen-
tações acontecem na 
Praça Central do empre-
endimento, que fica na 
Alameda Filtros Mann, 
670, no Jardim Tropical. 

A Fantástica Fábrica de Natal foi montada em um cenário de 240 m² de interação e diversão
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Expectativa de crescimento é de 7,5% a 11,5% e cerca de 500 vagas de emprego devem ser criadas

Data comemo-
rativa de maior 
movimento do 

comércio, o Natal se 
aproxima. Segundo a 
Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Indaiatuba (Aciai), di-
versos fatores colaboram 
para que a expectativa no 
crescimento das vendas 
seja de 7,5% a 11,5% 
com relação ao mesmo 
período do ano passado. 
Além disso, cerca de 500 
vagas de emprego tam-
bém serão criadas, dando 
oportunidades a quem 
busca uma primeira chan-
ce ou uma recolocação no 
mercado de trabalho. 

“O Natal é considera-
do a data mais forte do 
comércio em Indaiatuba. 
Entendemos que na atual 
conjuntura econômica e 
política que o país atra-
vessa, estamos passando 
por aprendizados”, des-
taca Antônio Aparecido 
Pereira, presidente da 
Aciai. “E neste período 
de transição, temos que 
nos reinventar, buscando 

alternativas e estratégias 
para atrairmos os consu-
midores a gastarem no 
comércio local”. 

As expectativas são 
boas. “Com a estabili-
dade de emprego no co-
mércio e indústria este 
ano, podemos esperar o 
melhor Natal dos últi-
mos três anos”, afirma 
Pereira. “Além disso, 
a liberação do FGTS 
(Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço), PIS/
PASEP e a chegada do 
décimo terceiro com 
certeza darão uma movi-
mentada na economia”. 

Algumas ações já fo-
ram realizadas para auxi-
liar o comércio local. “No 
último trimestre, a Aciai, 
em parceria com a Fiec 
(Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura), 
ofereceu gratuitamente 
uma palestra com o tema 

Vitrines e Fachadas”, 
conta o presidente da As-
sociação. “Para este final 
de ano, o principal obje-
tivo é auxiliar o comércio 
a montar vitrines mais 
atrativas, valorizando os 
produtos com uma comu-
nicação visual moderna, 
oferecendo qualidade, 
variedade, markup de 
preços e planos de paga-
mento condizentes com 
nossos consumidores”

Aciai espera melhor Natal dos últimos anos
 DIVULGAÇÃO
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Projeto Papai Noel na Praça já é tradição e detalhes da edição 2019 devem ser anunciadas em breve pela Prefeitura Municipal

Atendimento
Outra aposta é na 

preparação das equipes 
de atendimento. “Além 
das vitrines, é claro que 
precisamos apostar em 
um quadro de colabora-
dores dinâmicos e pre-
parados para oferecer 
um ótimo atendimento”, 
aponta Pereira. A par-
ceria com a Prefeitura 
se repete em 2019. “A 
Aciai apoiará o projeto 

Papai Noel na Praça, 
que atrai muitos consu-
midores e fortalece o co-
mércio local, impedindo 
que muitos saiam para 
fazer suas compras em 
cidades vizinhas”. 

Atendendo uma rei-
vindicação dos comer-
ciantes da área central 
da cidade, a Prefeitura 
vem realizando a troca 
da iluminação na Rua 24 
de Maio e adjacências, 
com a colocação de lâm-
padas LED nos postes. 
“Esse era um pedido da 
Aciai que, com certeza, 
vai fomentar e estimular 
os consumidores a pres-
tigiar o comércio local”, 
afirma o presidente da 
Aciai. “Também fare-
mos nossa parte com 
uma intensa campanha 
de divulgação em diver-
sos pontos da cidade e 
nas redes sociais”. 

Ainda segundo o 
presidente da associa-
ção, os setores que mais 
devem movimentar o 
comércio neste final de 
ano são de vestuário, 
brinquedos, calçados, 
eletrônicos, linha bran-
ca, joias e restaurantes. 
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‘Visceral Transplantation – State of the Art’ será tema abordado pelo Dr. Rodrigo Vianna no dia 21
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Assaí Atacadista inaugura loja de 6 mil m²
A 154ª unidade da rede demandou investimento de R$ 55 milhões e gerou cerca de 500 postos de trabalho

Unidade funcionará de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 18h

O Assaí Atacadista, 
rede de atacado 
de autosserviço, 

abre as portas de sua uni-
dade em Indaiatuba nes-
ta quinta-feira (14), às 9 
horas. A nova unidade, a 
154ª da rede no País e 72ª 
no Estado de São Paulo, 
demandou investimento 
de R$ 55 milhões e gerou 
cerca de 500 postos de tra-
balho, diretos e indiretos.

“Indaiatuba é um re-
conhecido polo industrial 
e uma excelente opção 
para os que buscam qua-
lidade de vida. A Região 
Metropolitana de Campi-
nas já está entre as mais 
inovadoras do País e vem 
atraindo investimentos e 
mão de obra qualificada, 
reunindo todas as carac-
terísticas necessárias para 
a implantação do nosso 
negócio, que oferece aten-
dimento de qualidade e a 
melhor opção de compra 

Diferenciais
Um dos diferenciais do 

Assaí é a política de dois 
preços, que atende às neces-
sidades dos diferentes perfis 
de clientes que frequentam 
as lojas da rede. Com a 
política, os clientes podem 
adquirir desde uma caixa fe-
chada de determinado pro-
duto até uma única unidade, 
sem deixar de aproveitar os 
preços competitivos que 
a marca oferece. A rede 
disponibiliza, ainda, o seu 
cartão de crédito próprio, o 
Passaí, que permite a qual-
quer cliente pagar o preço 
de atacado, mesmo com-
prando uma única unidade 
de um item. O benefício 
é inédito no segmento de 
atacado de autosserviço.

A unidade funcionará 
de segunda-feira a sábado, 
das 7h às 22h, e aos domin-
gos e feriados, das 8h às 
18h. Serão aceitas diferen-
tes formas de pagamento, 
como cartões de crédito 
e débito das principais 
bandeiras, dinheiro, che-

DIVULGAÇÃO
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para os clientes”, afirma 
Belmiro Gomes, presi-
dente do Assaí Atacadista.

Moderna e climatizada, 
a unidade Assaí em Indaia-
tuba possui mais de seis mil 
m² de salão de vendas, 30 
check-outs, wi-fi e estacio-
namento para 485 veículos. 
Na loja, será possível 
encontrar mais de sete mil 
produtos, entre alimentos 
e bebidas, itens de higie-
ne pessoal e limpeza, de 
bazar, linha automotiva e 
pet, além de descartáveis 
e embalagens, de grandes 
marcas nacionais, regio-
nais e importadas.

Localizada na Avenida 
Francisco de Paula Leite, 
2.242, no Parque das Na-
ções, a nova loja Assaí con-
ta ainda com uma galeria 
comercial, um amplo espa-
ço onde o cliente encontrará 
uma série de produtos e 
serviços, incluindo lojas de 
itens para a casa, autopeças 
e praça de alimentação, 
distribuídos em 5.230 m² 
de área bruta locável.

xx

que e vale-alimentação.
As lojas Assaí são cons-

truídas levando em consi-
deração conceitos de ecoe-
ficiência e gestão do impac-
to ambiental. Para reduzir 
a geração de resíduos, por 
exemplo, todo o papelão e 
óleo de cozinha utilizados 
no dia a dia da operação são 
encaminhados para recicla-
gem. A unidade em Indaia-
tuba conta com iluminação 

100% em LED e ilhas de 
refrigeração e congelados 
com portas, iniciativas que 
proporcionam uma expe-
riência de compra mais 
agradável ao mesmo tempo 
em que reduzem o consumo 
de energia elétrica. Além 
disso, possui fachada de 
vidro e telhas translúcidas, 
que também garantem eco-
nomia de energia.

Para os clientes, a loja 

oferece, ainda, coletores de 
pilhas e baterias, que garan-
tem o descarte adequado 
desses produtos, evitando 
a contaminação do solo, 
e incentiva o uso de saco-
las retornáveis. A coleção 
de sacolas do Assaí conta 
com quatro modelos, todos 
com capacidade de 15kg 
e estampas inspiradas na 
mandala, que é o símbolo da 
integração e da harmonia.



FOTOS: SICA PHOTO & VIDEO

A8 

Cerca de mil e cem pessoas participaram do evento, que contou com show da dupla Fernando & Sorocaba

Frutos de Indaiá tem público recorde e 
entra para calendário oficial da cidade

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

No último sábado 
(9), aconteceu no 
Salão Social do 

Clube 9 de Julho a 14ª 
edição do evento de en-
trega do Troféu Frutos 
de Indaiá. A premiação 
reuniu cerca de mil e 100 
pessoas e mais de 140 
empresas receberam o 
troféu que visa reconhecer 
os empresários mais reno-
mados e as melhores em-
presas de Indaiatuba em 
2018. A festa foi animada 
pela dupla Fernando & 
Sorocaba, que contagiou 
os convidados com seus 
maiores sucessos durante 
duas horas de show.

Segundo o presidente 
do Grupo Mais Expres-
são, Admilson Redecopa, 
a edição 2019 foi a melhor 
de todas. “Ultrapassamos 
nossas expectativas, pois 
todos os clientes elogiaram 
e sentiram-se honrados em 
receber o prêmio em uma 
festa tão grandiosa”, disse. 
“Tivemos um pequeno 
atraso de 30 minutos no 
início do show, porém, isso 
não ofuscou o brilhantismo 
do evento”, completa.

Para o empresário Fer-
nando Jaguaribe, do Labo-
ratório Edna Jaguaribe, o 
evento se superou. “Este 
ano estava tudo perfeito. 
Acredito que tenha sido o 
melhor entre os cinco que 
já participei. Fiquei muito 
satisfeito e cada ano que 
passa vai melhorando”, 
elogiou. A empresária 
Fran Teixeira, do Restau-
rante Caipirão, também 
elogiou o evento. “A festa 
estava maravilhosa. Para-
béns, Mais Expressão”.

De acordo com Antô-
nio Valini, da Nutriplus, 

o evento estava perfeito. 
“Quero parabenizar o Gru-
po Mais Expressão pela 
organização do evento. 
Estava tudo muito bom. A 
qualidade do buffet estava 
perfeita, com um ótimo 
atendimento”, destaca. “O 
show? Sem palavras. Foi 
sensacional. Fernando & 
Sorocaba são os melhores”.

Diferente de outros 
eventos de premiação, o 
Troféu Frutos de Indaiá é 
destaque quando se trata 
de organização e quali-
dade. “Todos os convites 
são numerados e os lu-
gares reservados. Tudo é 

muito bem coordenado e 
supervisionado para que 
os participantes, que são as 
pessoas mais importantes, 
sintam-se lisonjeados e 
honrados com toda estru-
tura que é criada e monta-
da em sua homenagem”, 
destaca Redecopa.

Frutos 2020
No ano que vem, o 

Troféu Frutos de Indaiá 
completa 15 anos de su-
cesso e novidades estão 
sendo preparadas. “Para 
que o evento seja tão sa-
tisfatório quanto deste ano, 
precisamos nos organizar. 

Por isso, já iniciamos os 
preparativos. O show da 
15ª edição está sendo co-
tado e em breve iremos 
anunciar quem irá subir 
ao palco do Troféu Frutos 
de Indaiá”. Duas duplas 
seguem em negociação: 
Bruno & Marrone e Zé 
Neto & Cristiano.

Ponto importante do 
processo de construção do 
Frutos de Indaiá, a pesquisa 
que define as empresas que 
receberão o troféu em sua 
15ª edição já foi realizada 
em outubro e novembro, 
e em breve, os premiados 
serão divulgados. Aguarde! 

O Troféu Frutos e In-
daiá já é tradição na cidade 
e região. Sucesso reconhe-
cido por meio do projeto 
de lei 7.200/2019, de au-
toria do vereador Massao 
Kanesaki (DEM), que 
insere no calendário ofi-
cial de eventos da cidade 
o Dia de Homenagem aos 
Empresários de Sucesso. 

O Dia Municipal dos 
Empresários de Sucesso, 
celebrado em 9 de no-
vembro, tem como obje-
tivo promover o reconhe-
cimento aos empresários 
que se destacaram duran-
te o ano nos seus respec-
tivos segmentos de atua-
ção, contribuindo assim, 
no desenvolvimento e 
ampliação da economia, 
bem como a geração 
de empregos e receitas 
para o município.

A iniciativa também 
visa ser um reconheci-
mento aos jovens empre-
endedores de Indaiatuba, 
através de seus esforços 

em fazer sempre o melhor 
pelos seus clientes. “Essa 
premiação já é realizada 
anualmente pelo Grupo 
Mais Expressão, e, graças 
a lei, a homenagem agora 
passa a oficialmente inte-
grar a agenda de eventos da 
cidade. Nada mais justo do 
que reconhecer as pessoas 
que fazem nossa economia 
crescer e geram renda e 
emprego para nossa cida-
de”, destaca Massao.

“Esse projeto de lei é 
o reconhecimento de um 
trabalho que fazemos há 
15 anos, de premiar os 
serviços prestados com 
excelência à nossa popu-
lação, nos mais diversos 
segmentos, além da gera-
ção de renda e empregos 
na cidade”, comenta o 
diretor do Grupo Mais 
Expressão, Alan de San-
ti. “Além disso, reforça a 
credibilidade do evento 
e de todos aqueles que 
receberam seu Troféu 
Frutos de Indaiá”.

Lei reconhece premiação
e empresários municipais

Fran Teixeira, do Restaurante Caipirão, com a dupla Fernando & Sorocaba Antônio Valini, da Nutriplus, e sua esposa Julyany Gonçalves, no Frutos 2019

O Laboratório Edna Jaguaribe foi um dos premiados durante o Troféu Frutos de Indaiá 2019



No dia 21 de novembro, às 18h30, a UniMAX – Centro Universitário Max Planck de Indaiatuba promove um encontro com Dr. Rodrigo 
Vianna, Diretor do Instituto de Transplantes de Miami desde 2013. A palestra gratuita acontece no auditório da instituição, que fica 
na Avenida 9 de dezembro, 460 – Jardim Pedroso em Indaiatuba/SP.

O evento faz parte do programa do curso de Medicina de Indaiatuba “Fronteiras na Saúde” e nesta edição trará o tema “Visceral Trans-
plantation – State of the Art”. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo link – palestra Dr. Rodrigo Vianna ou pelo site www.

faculdademax.edu.br.
Com formação em Medicina pela Faculdade do Paraná e PhD na Universidade de São Paulo no Programa de Doutorado Cirurgia Gastrointestinal, 
Dr. Rodrigo Vianna também foi diretor de transplante intestinal/multivisceral da Universidade de Indiana nos EUA (Estados Unidos da América).

“Sob minha direção, o programa de transplante intestinal e multivisceral se tornou o maior e mais bem-sucedido programa no mundo. 
Continuo realizando um grande número de transplantes de fígado e cuidando desses pacientes. Minha resistência, energia e compro-

misso continuarão a me equipar para uma vida de realizações. Estou totalmente comprometido com este projeto, pois acredito 
que sua implementação bem-sucedida levará a um melhor entendimento de complicações relacionadas à imunossupressão, 
como infecção por EBV e PTLD e, o mais importante, levará a melhores resultados para nossos pacientes”, destaca o médico.

Programa 
Periodicamente, o curso de Medicina de Indaiatuba traz um profissional de destaque da área de saúde para contribuir 

com o conhecimento dos estudantes e também de toda a comunidade. A implantação do curso de Medicina na UniMAX 
vem impulsionando e ampliando as fronteiras na área de saúde. 

O Programa “Fronteiras na Saúde” já contou com a contribuição do Dr. Silvano Raia, primeiro médico a realizar 
um transplante de fígado na América Latina e o primeiro no mundo a realizar o procedimento em inter vivos; com 
Dr. Wallace Chamon, professor associado e de pós-graduação na UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) 
e professor adjunto da Universidade de Illinois em Chicago (UIC); Mayana Zatz graduada em Ciências Biológicas 
e doutorado em Genética pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Genética Humana e Médica pela 
Universidade da Califórnia; Giovanni Guido Cerri, Doutor em Radiologia e membro do Conselho Consultivo do 
curso de Medicina de Indaiatuba e Paulo Chapchap, Diretor Geral e Presidente do Conselho de Ensino e Pesquisa 
do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, também conselheiro consultivo da UniMAX.

‘Visceral Transplantation – State of the Art’ será tema abordado pelo Diretor do Instituto de Transplantes de Miami

POR: TATIANE DIAS
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Rodrigo Vianna é convidado da UniMAX 
no Fronteiras da Saúde
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Na noite da última 
sexta-feira (8) a 
equipe de futsal 

masculina da Associação 
Desportiva Indaiatubana 
(ADI) entrou em quadra 
para a segunda partida das 
oitavas de final diante do 
São Caetano, no Ginásio 
do XII de Junho. O time 
de Indaiatuba já havia 
vencido a primeira parti-
da pelo placar de 3 a 1e 
precisava apenas de um 
empate para se classificar. 
Jogando em casa, a equipe 
de Indaiatuba teve a mes-
ma postura do primeiro 
confronto, fazendo uma 
marcação sob pressão, não 
deixando o time do ABC 
Paulista trabalhar a bola 
e realizar suas jogadas. 
Durante o primeiro tempo, 

RODRIGO CAMPOS
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Equipe venceu novamente o São Caetano por 2 a 1 em casa e agora enfrenta o Corinthians

ADI se classifica para quartas da Liga Paulista

equipe do São Caeta-
no apostou no goleiro 
linha, mas a defesa da 
ADI se comportou bem, 
fechando os espaços 

Equipe venceu as duas partidas contra São Caetano e enfrenta hoje o Corinthians no primeiro jogo das quartas de final 

a equipe criou oportunida-
des com Diegão, Juninho 
e Klebinho, mas pecou na 
finalização. Em um con-
tra-ataque, após defesa do 
goleiro, Pedro finalizou e 
a bola sobrou para Alef, 
que abriu o placar para os 
visitantes.

Com esse resultado o 
jogo iria para prorrogação. 
A ADI criou outras opor-
tunidades, mas parou no 
goleiro Greuto, terminan-
do a primeira etapa em 1 a 
0. No segundo tempo, os 
comandados pelo técnico 
Juliano Ripabello volta-
ram com outra postura e 
foram com tudo em busca 
do gol de empate. Após 
batida cruzada de Juni-
nho, Thiaguinho desviou 
e empatou a partida. Dois 
minutos depois, em um 
contra-ataque, Juninho 
serviu Roither que, sem 

goleiro, só empurrou para 
as redes, virando o placar.

Precisando de dois 
gols para levar a partida 
para a prorrogação, a 

e saindo com a vitó-
ria. Na próxima fase, 
a equipe de Indaiatuba 
enfrenta o Corinthians, 
também em duas par-

tidas. O primeiro jogo 
acontece hoje (14), às 
20 horas, no Complexo 
Esportivo do XII de 
Junho em Indaiatuba.



A equipe Pré-In-
fantil de Beise-
bol de Indaiatu-

ba conquistou o título do 
1º Festival de Beisebol 
UCEG, último torneio 
antes do Campeonato 
Brasileiro da modalida-
de. Foram quatro vitó-
rias consecutivas. A pró-
xima competição será 
realizada em Londrina 
(PR), no último final de 
semana de novembro.

No sábado (9), In-
daiatuba venceu a equi-
pe do Giants, da capital, 
por 13 a 4. Na sequência 
veio a expressiva vitória 
contra o Tozan, time de 
Campinas, por 15 a 0. 
Os dois resultados clas-
sificaram a equipe local 
para a Chave Ouro.
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Equipe local derrotou na final o Gecebs, de Arujá, pelo expressivo placar de 25 a 2
Pré-Infantil de Beisebol conquista torneio

DIVULGAÇÃO

Já no domingo (10), a 
semifinal contra o Cooper 
Cotia foi um jogo muito 
disputado. Indaiatuba co-
meçou vencendo, sofreu 
a virada, mas conseguiu 
reverter o placar, confir-

mando a vitória por 6 a 5.
A final foi contra o 

Gecebs, da cidade de 
Arujá. Indaiatuba co-
meçou atrás no placar, 
mas em duas entradas 
os meninos conseguiram 

somar muitos pontos e 
celebraram a vitória por 
25 a 2, garantindo o título 
de campeões do torneio.

Diferencial
Para o técnico Ivan 

Morita, a dedicação dos 
atletas, comissão técni-
ca e pais dos atletas vêm 
fazendo toda a diferença 
para a equipe. “Além da 
felicidade que vemos 
nos atletas, na comissão 
técnica, na comissão ex-
tracampo, com certeza 
o apoio e incentivo dos 
pais e familiares tem 
feito toda a diferença 
nos treinos e nas com-
petições”, ressaltou.

A equipe se prepara 
agora para o Campeo-
nato Brasileiro, torneio 
mais importante do ano. 
Para o treinador, esse 
título eleva a moral dos 
jogadores e mostra que 
Indaiatuba vai forte para 
a competição. “Foi mui-
to importante vencer 
agora, pois mostra que 
nosso grupo vem evo-
luindo. Também dá con-

fiança para chegarmos 
bem no Campeonato 
Brasileiro, no final des-
se mês”, comentou Ivan.

O próximo torneio 
será realizado em Lon-
drina (PR), no último 
fim de semana de no-
vembro. Morita destaca 
o nível da competição 
nacional. “O campeo-
nato é bastante difícil 
e temos a certeza que 
nosso grupo vem bem 
forte para disputar, mas 
com bastante humil-
dade, sabedoria e feli-
cidade”, analisou. “O 
resultado será um capí-
tulo à parte, pois nosso 
grupo tem a certeza que 
fez o máximo esse ano. 
Muito obrigado a todos 
que contribuíram e con-
tribuem com a equipe 
de beisebol pré-infantil 
de Indaiatuba”.

Equipe se prepara agora para o Campeonato Brasileiro que será realizado em Londrina (PR)

DIVULGAÇÃO

Indaiatuba começou 
a disputa dos 83º Jogos 
Abertos do Interior em 
Marília. A delegação local 
conta com aproximada-
mente 280 pessoas, sendo 
240 atletas, 25 técnicos e 
15 integrantes de apoio. 
No total, serão 23 times 
que se prepararam para 
buscar uma participação 

Cidade disputa 83º Jogos Abertos
DELEGAÇÃO

histórica na competição. 
A delegação local 

disputa medalhas em 14 
modalidades: Atletismo 
(masculino e feminino), 
Atletismo PCD (mas-
culino), Boxe (masculi-
no), Ciclismo (mascu-
lino e feminino), Futsal 
(masculino), Ginástica 
Artística (masculino e 

feminino), Ginástica Rít-
mica, Handebol (mascu-
lino e feminino), Karatê 
(masculino e feminino), 
Natação (masculino e 
feminino), Natação PCD 
(masculino e feminino), 
Taekwondo (masculino e 
feminino), Tênis de Mesa 
(masculino) e Xadrez 
(masculino e feminino). 
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PATRULHAMENTO

Suspeitos de tráfico jogam  
dinheiro ao avistar viatura

Homem é vítima de latrocínio na Vila Avaí
Sergio Luiz Palma, 60 anos, chegou a ser socorrido após tentativa de roubo, mas morreu no hospital
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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GUARDA CIVIL

Na madrugada de 
domingo (11), 
um homem iden-

tificado como Sergio Luiz 
Palma, de 60 anos, morreu 
após tentativa de roubo 
dentro da sua residência, 
na Rua Nove de Julho, na 

Dois garotos, menores 
de idade, foram conduzidos 
até a delegacia de polícia na 
última sexta-feira (8), por 
envolvimento com o tráfico 
de drogas. A equipe reali-
zava o patrulhamento pelo 
Bairro Jardim Morada do 
Sol, quando ao passarem 
pela Rua Custódio Cân-
dido Carneiro, os guardas 
notaram quando um jovem 
avisou o outro da presença 
da viatura, e então ele saiu 
com pressa do local.

Desconfiados da atitude 
do garoto, os Guardas Civis 
o seguiram para realizar 
sua abordarem, porém no 
pequeno trajeto que per-
correu, o jovem dispensou 
várias notas de dinheiro. 
Foram recuperados R$ 
221 jogados na via pública. 
Com os garotos, os guardas 
encontraram uma porção e 

um cigarro de maconha e 
no local em que estavam 
localizaram cinco microtu-
bos cheios de cocaína.

Os jovens confessa-
ram o envolvimento com 
o tráfico e foram condu-

FLAGRANTE

MONTE VERDE

Homem é preso por agredir  
companheira no Jd. Califórnia

Motociclista morre em acidente

Na manhã de domingo 
(10), um homem foi preso 
após agredir sua compa-
nheira no Jardim Califórnia. 
Os integrantes da viatura 
089 patrulhavam a Rua 
Walter Pimentel, por volta 
das 7h, quando visualizaram 
uma mulher com o rosto 
sangrando, pedindo por so-
corro, e um homem andan-
do atrás dela, ameaçando-a.

A equipe imediatamen-

Na tarde de segunda-
-feira (11), um jovem de 
18 anos morreu após bater 
sua motocicleta contra um 
poste na Avenida Fábio 
Roberto Barnabé, no Jar-
dim Monte Verde.

A vítima estava vol-
tando do trabalho quando 

te parou para averiguar 
o que estava acontecen-
do. A mulher relatou que 
M.R.A.A., o homem que 
a seguia, havia acabado 
de lhe agredir. O homem 
tentou fugir, mas foi im-
pedido pelos agentes. Ao 
perceber que seria preso, 
ele entrou em luta corpo-
ral com os agentes, que 
precisaram utilizar força 
moderada para algemá-lo. 

passou o elevado da ave-
nida, perdendo o controle 
da moto ao fazer a curva, 
batendo contra o poste. Ele 
foi socorrido e encaminha-
do ao Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo, mas já 
chegou sem vida. Segundo 
informações, a vítima era 

Vila Avaí. Ninguém foi 
preso até o momento. 

De acordo com infor-
mações, a vítima havia se 
levantado para buscar um 
copo de água, quando avis-
tou três indivíduos dentro de 
sua casa. Sérgio acabou se 
assustando e deu um grito. 
Um dos indivíduos armados 
deu um tiro que acertou seu 

tórax. Em seguida, os três 
fugiram sem levar nada.

A vítima foi socor-
rida e encaminhada até 
o Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo, mas 
não resistiu aos ferimen-
tos e faleceu. Câmeras 
de segurança devem 
auxiliar a polícia a iden-
tificar os três suspeitos. 

zidos até a delegacia de 
polícia, onde o delegado 
de plantão determinou 
a elaboração de um bo-
letim de ocorrência e a 
liberação dos adolescen-
tes aos responsáveis.

Ao avistar os indivíduos, vítima deu grito e recebeu um tiro no tórax: polícia analisa câmeras

Garotos foram conduzidos até delegacia e depois liberados 

DIVULGAÇÃO

Durante todo o trajeto até a 
delegacia, ele ameaçou os 
agentes de segurança.

Na delegacia, o dele-
gado de plantão ratificou 
a voz de prisão contra o 
indivíduo, pelo crime de 
violência doméstica. Ele 
permaneceu à disposição 
da justiça. A vítima pre-
cisou ser socorrida até 
o Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo.

recém-habilitada.
A perícia esteve no 

local e a faixa na qual 
ocorreu o acidente ficou 
interditada até que os 
trabalhos fossem con-
cluídos. A Guarda Civil 
auxiliou no trânsito e em 
seguida liberou o trânsito.



A13

Antigo Açafrão apresenta um novo conceito em comida caseira e variedade de saladas e carnes

Jirau Restaurante: servindo qualidade para você

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O antigo Açafrão, 
conhecido no 
mercado há mais 

de dez anos, foi substitu-
ído por uma nova marca: 
o Jirau Restaurante, que 
apresenta um novo con-
ceito em comida caseira 
e uma grande variedade 
de saladas, carnes, guar-
nições, entre outros. 

A cozinha é comanda-
da pela chef executiva de 
cozinha Dione Coimbra 
de Figueiredo. Formada 
em gastronomia e cursando 
pós-graduação de gestão 
em pessoas, a chef está há 
sete anos no restaurante, 
sempre inovando e apre-
sentando conceitos moder-
nos para a casa. “Aqui é um 
restaurante industrial, mas 
com um toque de comida 
caseira e sofisticação. Com 
isso, buscamos agradar 

nossos clientes”, afirma.
O Jirau conta com um 

restaurante self-service 
repleto de variedades. En-
tre os destaques estão a 
parmegiana e a feijoada 
da casa. O foco é atender 
as grandes empresas da 
cidade, com toda qualidade 
que só o Jirau apresenta. 
“Não queremos oferecer 
sempre o mesmo cardápio 
aos nossos clientes, por isso 

sempre buscamos um buf-
fet variado”, explica a chef.

Temperos
De acordo com Dione, 

o grande diferencial do 
Jirau é a qualidade no aten-
dimento e no preparo dos 
alimentos. “Nosso grande 
diferencial é a qualidade 
que a gente passa, tanto 
no atendimento como na 
alimentação. Os pratos 

são muitos diferenciados e 
apresentamos pratos bem 
elaborados. Trabalhamos 
com temperos naturais, 
para que a comida não 
fique com o sabor de indus-
trializada”, afirma Dione. 
“Assim são nossas saladas, 
carnes, além de diversos 
tipos de guarnições”.

O Jirau trabalha com 
eventos corporativos, en-
tre outros, oferecendo 

qualidade e garantindo o 
melhor serviço. As comi-
das são transportadas com 
total higiene sem perder 
sua qualidade e seu sabor. 
O restaurante conta ainda 
com delivery para toda 
Indaiatuba. O Jirau Res-
taurante está localizado na 
Rua Doutor Jalma Jurado, 
335, no Distrito Empresa-
rial Bartolomai. O horário 
de funcionamento é de 

segunda a sexta-feira, das 
11h às 14h, e os pedidos 
podem ser realizados a 
partir das 10h. O telefone 
para contato é (19) 3875-
6981 e os pedidos podem 
ser feitos através do (19) 
97154-5610.

Siga o Jirau Restau-
rante nas redes sociais: 
www.facebook.com/Ji-
rauRestaurante e no Ins-
tagram @jiraurestaurante. 

JME



Festival gastronômico acontece pela primeira vez em Indaiatuba, entre os dias 22 a 24

Sabores das Águas ocorre neste mês

Fazendo parte do 
1º Festival de Ve-
rão de Indaiatuba, 

o Festival Sabores das 
Águas acontece de 22 a 24 
de novembro, no estacio-
namento (ao lado da Con-
cha Acústica) do Parque 
Ecológico. Na sexta-feira 
(22) o evento acontece das 
18h às 22h, e no sábado 
(23) e domingo (24), das 
12h às 22 horas. A entrada 
é gratuita, porém pede-se 
a doação espontânea de 
um brinquedo em bom 
estado ou novo que serão 
doados para as entidades 
assistenciais da cidade. 

De acordo com a orga-
nizadora do Sabores das 
Águas, Renata Tannuri 
Meneghetti, o evento visa 
valorizar a gastronomia lo-

cal e regional e reunir recei-
tas tradicionais. “O festival 
tem como foco principal o 
elemento água com suas 
riquezas gastronômicas dos 
mares e rios. No evento, 
assim como acontece no 
Sabores da Terra, teremos 

preços acessíveis para que 
toda a população possa 
estar prestigiando a nossa 
primeira edição”, conta. “O 
valor máximo dos pratos 
que serão vendidos será de 
R$ 35”, informa.

Durante o Festival ha-

Em coletiva de imprensa realizada na manhã de quarta (13), Secretaria de Cultura e parceiros anunciaram detalhes do evento

DIVULGAÇÃO

verá camarão de todos os 
tipos, frito, alho e óleo, 
empanado, no espeto, pei-
xe na folha de bananeira, 
na brasa, no fogo de chão, 
no varal, recheado com 
farofa, moqueca capixaba, 
paella de frutos do mar, 

bobó, pastel de camarão, 
bacalhau, sardinha, lula, 
acarajé e muito mais.

E como o Sabores das 
Águas acontece durante o 
Festival de Verão, comi-
das típicas de praia não 
irão faltar como milho, ta-

pioca, açaí, sorvete, cerve-
ja artesanal, churros, entre 
outro. “E para quem não 
gosta de peixes e frutos do 
mar, iremos disponibilizar 
a venda de hambúrguer, 
lanche de costela, entre 
outros”, disse Renata. “E 
os veganos também po-
derão se deliciar com a 
gastronomia do Festival, 
pois teremos venda de 
pratos para este público”.

Ainda no Sabores das 
Águas haverá o Festival 
de Caipirinha com frutas 
da época e exóticas e 
também aula show com 
chefs convidados que 
irão ensinar receitar com 
o ingrediente sardinha. 

Além disso, o even-
to contará com shows, 
área kids, atrações ar-
tísticas e ações solidá-
rias em prol do Fundo 
Cultural do Município.

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Entrega aconteceu na terça (12), em concessionária de Campinas

Camerata recebe veículo 
após a indicação do MP

A Camerata Filar-
mônica de In-
daiatuba foi con-

templada com um carro 
zero quilômetro por parte 
do Ministério Público do 
Trabalho da 15ª Região. 
A entrega aconteceu na 
terça-feira (12) em con-
cessionária da Ford, em 
Campinas, e contou com 
as presenças do secretário 
de Assistência Social, Luiz 
Henrique Furlan, da maes-
trina Natália Laranjeira e 
da chefe de gabinete da de-
sembargadora Antonia 
Regina Tancini Pestana, 
da 3ª Câmara do TRT-15, 
Naira Fulini Brasil.

O veículo é parte do 
valor de um acordo entre 
o Ministério Público do 
Trabalho da 15ª Região 
e a Ford Motor Com-
pany Brasil Ltda, que 
totalizou R$ 10 milhões. 
A Ação Civil Pública foi 

Carro é parte do valor de acordo entre Ministério Público do Trabalho da 15ª Região e Ford Motor Company Brasil Ltda

movida pelo ministério 
em decorrência de irre-
gularidades relacionadas 
à fraude na terceirização 
de serviços. A fabricante 
se comprometeu a pagar 
R$ 6 milhões, por meio 
da entrega de bens mó-
veis, totalizando 116 au-
tomóveis da marca Ford, 
modelo Fiesta, ano 2019, 
com garantia de fábrica, 
a entidades indicadas 
pelo Ministério Público 
e pela desembargadora 
Antonia Pestana. Ou-
tros R$ 4 milhões serão 
destinadas à Casa Maria 
de Nazaré, de Campinas 
(R$ 3 milhões) e à Asso-
ciação Procordis de Ara-
raquara (R$ 1 milhão).

Furlan agradeceu a 
indicação. “Temos uma 
parceria na qual os pro-
fessores da Camerata 
ensinam a arte da música 
para nossas crianças e 
adolescentes nos bairros 
mais periféricos, num 
belo trabalho social e 

Horóscopo de 14  a 21/11
Por Alex Costa Guimarães

O ariano inicia um período de muitas mudanças em sua 
aparência, modo de agir, formas de pensar, de entedimen-
to, o que acredita que lhe dá prazer e alegrias também será 
avaliado nesse período. Tenha paciência pois sua maneira 
de agir será constantemente levada em conta.

O taurino pode enfrentar um mês inteiro de reformas em sua vida 
domestica, em seu lar ou sua familia sofre transfor-
mações  e renovações. Nesses 30 dias que começa a 
partir de agora, poderá até mesmo renovar sua casa ou 
de casa. Seus gastos podem vir a ser com seu conjuge 
ou com a saude dele.

O geminiano tem um fase ótima que permitirá sua melhor percepção 
dos fatos e poderá obter algumas ferramentas que o 
auxiliem a enfrentar sua vida com todas as instabili-
dades que ela possue. Pode trabalhar mentalmente para 
renovar uma maneira de se expressar com os outros ou 
de mudar alguma coisa em seu trabalho, que esteja rel-

acionado a documentos e papeis.

O canceriano estará por trinta dias aprendendo a ver, reconhecer e a 
ter consciência de sua maneira de ganhar a vida, quais 
ferramentas precisam ser organizadas quando se tratar 
de batalhar pela sua vida.Também estará muito dese-
joso de encontrar diversas pessoas, de sentir diversos 
tipos de prazeres. O contato com diversas pessoas es-
tará facilitado.

O leonino entra em uma fase que será levado a se ver de forma mais 
intensa, sua visão de como é , como acredita que vê as situações em 

sua vida, também estará desenvolvendo a percepção do 
que precisa para expandir as forças em sua vida. Fi-
nanceiramente pode não ser uma fse atraente, mas terá 
muita atenção aos gastos.

O virginiano estará mais introspectivo, sentirá que o peso do mun-
do parece cair sobre suas costas e o momento pode ser 
um pouco tenso. Sua mente está em profunda reforma 
e nesse momento suas maiores dificuldades vem de sua 
casa, seu lar ou de sua familia. Seus maiores prazeres 
virão de assuntos ligados a meditação, espiritualidade, 
yoga, etc.

Os librianos tem nesse momento uma necessidade de 
ampliar sua vida financeira, de ampliar a forma como 
poderia ganhar um pouco mais. Suas dificuldades para 
esse periodo vem justamente de uma possíel falta de 
organização ou de limpeza (caso esteja vivendo assim). 

Vida familiar sofrendo uma forte reforma interna, lenta mas profunda.

O escorpiano pode sentir que pode estar apare-
cendo mais gente em sua vida, que novas pessoas 
querem desenvolver novas amizades. Seus sonhos e 
projetos podem ter agora a possibilidade de serem 
lançados as bases para sua realização. O trabalho es-
tará facilitado, vá atrás que você consegue.

O sagitariano tende a enfrentar um rápida fase onde sua maneira de 
falar será o palco de diversas situações. Modos antigos 
e ultrapassados de se expressar precisam ser renovados. 
Amantes podem trazer dificuldades extras para sua vida  
e diversões, jogos, não tem um bom desfecho por ora.

O capricorniano sentirá que sua vida afetiva pode entrar em uma fase 
um tanto quanto tímida e pode ter até mesmo um pouco 
de preguiça em sair e encontrar com alguém. É possível 
faze amizades com pessoas que vem de longe , ou es-
trangeiros trazem boas ideias para o nativo.

O aquariano vive mais algumas semanas sob pressão para o deser-
tar de sua força interior, onde sua mente é a ferramenta 
principal. O nativo pode se sentir lutanto contra a maré, 
mas sua prisão mental estará cedendo em breve e essa 
liberdade mental será percebida a distância .

O pisciano pode viver um momento de desligamento de seu parceiro 
conjugal, existe um desejo de seu conjuge querer se 
lançar no desconhecido ou a saúde do nativo tende a 
ficar em baixa.Sua energia vital está em baix e pode 
melhorar ao viajar para longe.  

cultural. A Ford e o Mi-
nistério Público do Tra-
balho podem estar certos 
de que estão ajudando 
muito nossas crianças, 
oferecendo oportunida-
des e incentivando-os, 
inclusive, a tornarem-se 
músicos profissionais”.

Acafi
A Acafi (Associação 

Camerata Filarmônica 
de Indaiatuba) foi criada 
em 2014 com o objetivo 
de levar música de qua-
lidade para todos através 
de concertos orquestrais 
com músicos profissio-
nais da região de Indaia-
tuba. Em 2017, o projeto 
pedagógico foi ampliado 
através da Camerata Jo-
vem, que oferece à co-
munidade a oportunidade 
de se aprimorar técnica e 
musicalmente, além de 
ampliar a experiência no 
repertório orquestral. 

Além da Camerata 
Jovem e profissional, 

a Acafi possui em seu 
corpo estável a Came-
rata Aprendiz, projeto 
que prepara alunos para 
integrarem a Camerata 
Jovem, e o Quarteto Gua-
rany, formados pelos pro-
fessores da Associação.

A Camerata Filarmô-
nica de Indaiatuba e a 
Secretaria Municipal de 
Cultura iniciaram, em 
2019, o Projeto Camerata 
Comunidade, que oferece 
aulas de musicalização 
infantil, coral e prática de 
instrumentos de orquestra 
(Violino, Viola clássica, 
Violoncelo e Contrabai-
xo) para cerca de 160 
crianças e adolescentes. 
As aulas acontecem nos 
CRAS (Centro de Re-
ferência em Assistência 
Social) do Campo Bonito, 
na Associação Rotary 
Clube no Parque Corolla 
e na Escola Municipal de 
Educação Básica Profª. 
Sylvia Teixeira de Ca-
margo Sannazzaro.

DIVULGAÇÃO
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Casamento de 
Fabiana Mattos. 
É a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 

Sua casa já está em fase de acabamento e agora é hora de você 
pensar na decoração. Na Adelaide Decorações você encontra o 
que há de mais moderno em cortinas, persianas, tapetes, carpetes, 
colchas sob medida, almofadas e papel de parede. Faça um 
orçamento sem compromisso. Sempre com os melhores preços! 
Av. Itororó, 704 – Fones: (19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. 

Presença marcante no Evento Frutos de Indaiá de Jessica, Sueli, Elias, Valdirene, Renata, Renato e Marcel e Solange, proprietários da 
Duas Cerejas que receberam mais uma vez o seu troféu

Domênico deu um show no Frutos de Indaiá com a dupla Fernando 
& Sorocaba. Sorocaba após conhecê-lo no camarim, se encantou, 
e na hora do show pôs Dodô no palco. Ele cantou, dançou e tocou 
bateria. Foi uma alegria só. Na foto exibe os presentes que ganhou 
da dupla: boné, fivela do cinto de Sorocaba e baquetas. Foi demais!

A16

A Nova Loja

Adelaide Decorações

Duas Rodas

A coleção Peônia que a A Nova Loja oferece está 
simplesmente deslumbrante. Vestidos de noiva com 
detalhes incríveis e muito brilho. Pedraria, transparência, 
renda e cetim se misturam com muito glamour. Se você 
vai casar a melhor dica está ai! (Venda e aluguel) vá 
espiar! R. Ademar, de Barros, 1011 - Centro, Fone: (19) 
3875-1760 - Site: www.anovaloja.com.br

Frutos de Indaiá 2019. O prêmio instituído pelo Grupo Mais 
Expressão, além de ser um reconhecimento à nossa empresa, 
é visto por nós como um parâmetro para buscarmos sempre a 
melhoria de qualidade em nossos serviços! Esse ano recebemos 
também uma linda homenagem por sermos empresa com mais 
de 30 anos no mercado! Agradecemos a todos nossos clientes e 
amigos pela confiança durante todos esses anos e que venham 
muitos anos a mais! Família Duas Rodas. 

Francinete Teixeira dos Santos de Souto, proprietária do 
Restaurante Caipirão, com Fernando & Sorocaba no camarim 
no dia do evento Frutos de Indaiá

Cristiano e Lucas saboreando a maravilhosa costela super 
macia no Kostela do Japonês

Os amigos Juliano, Francisco e Lucas no restaurante Kostela 
do Japonês
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Grenelle Gastropub

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

Local Food
Amigos, hoje venho falar com vocês um pouco sobre o Local Food. 

A técnica resgata a produção local, atrelada a agricultura de subsistên-
cia, que tem como objetivo garantir a sobrevivência do agricultor, da 
sua família e da comunidade onde está inserido. Envolve toda a cadeia 
de produção e distribuição de alimento, desde a pessoa que planta, 
chegando aos restaurantes, até o consumidor final.

O movimento teve início nos Estados Unidos, em 1933, com a 
lei de ajuste agrícola. Hoje o movimento é muito presente no estado 
da Carolina do Norte, onde pessoas e empresas se cadastram em um 
programa e se comprometem em gastar 10% do orçamento mensal 
na compra de insumos locais, fortalecendo e criando uma economia 
local mais diversa. A ação trabalha com o princípio que toda produção 
feita até 600km de onde se compra, ou dentro do estado, pode ser 
considerado Local Food.

Do aspecto gastronômico, essa é uma realidade não muito lon-
ge. As pequenas cidades, com suas centrais de abastecimentos e suas 
feiras já nos proporcionam isso. Sabe aquela jabuticaba que só vemos 
uma vez por ano ou aquele frango caipira que comemos na casa da 
vovó? São produções locais!

Muitos Chefs têm forte engajamento nessa vertente e sabem 
a importância do alimento local e orgânico para o resultado final do 
prato. Por exemplo, o restaurante onde fiz estágio, na França, trabalha 
dessa maneira. Eles possuem um relacionamento estreito com os for-
necedores da região, garantindo a sensação do alimento local para os 
clientes e proporcionando sabores particulares de cada cidade, estado 
ou região. É muito comum nesses lugares a organização de jantares 
harmonizados em fazendas ou vinícolas da área, tudo para proporcio-
nar ao público a experiência do Local Food.

O melhor pra mim nesse movimento é o respeito pela sazonalida-
de e a valorização do produtor local, isso nos entrega um alimento mais 
saudável, com um custo melhor e muito mais saboroso, fortalecendo 
hábitos locais que, na minha opinião, é o que a gastronomia nos ofe-
rece de melhor.

Até mais! 

No Grenelle você encontra opções para todos os gostos! Pratos 
executivos a partir de R$22.Todos os dias uma sugestão diferente 
dos pratos do nosso cardápio. E para presentear os clientes, 
oferecem o cartão fidelidade, peça o seu! Av. Conceição, 250 – 
Fone: (19)3834-4802 ou Whatsapp (19) 99924-2494.

Beatriz, Heloísa, Gabriel, Bianca e Julia, alunos do 9º 
Ano da Unidade I do Colégio Meta, no MetaCamp pra 
comemoração da formatura

Giovana, Mariana e Emanuelle, alunas do 9º Ano da Unidade I 
do Colégio Meta, no MetaCamp pra comemoração da formatura

Ângela, Mariella, Karolina e Leila no Grenelle Gastrro Pub

Equipe do Jirau Restaurante

O casal Cleiton e Manuela no Cintra Restaurante

Calcadao Pet recebendo um delicioso presente do Mais 
Expressao, um maravilhoso Bolo da Madre

A Torrelaguna possui um salão aconchegante para realização 
de pequenos eventos, reuniões e confraternizações, consulte-
nos para reservas fone.: (19) 98975-8300, A Torrelaguna fica na  
Avenida Cel. Antonio Estanislau do Amaral,587, Itaici.

Alina, Roberto, Agostinho, Professor Leonardo, Dalva, 
Marco e Sonia realizando mais um treino na Academia 40+ 

Flávio da 
Da Vinci 
comemorou 
mais um 
ano de vida. 
O Mais 
Expressão 
deseja muitas 
felicidades 
e muita 
saúde. Para 
deixar o dia 
ainda melhor 
enviamos um 
delicioso Bolo 
da Madre
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ADALGISA, DIA 8

JOICE, DIA 7 FULGENCIO, DIA 12

LUIZ, DIA 16

RENATA, DIA 5

VIVIANE, DIA 4

ROBERTO, DIA 01

LUYDIANA, DIA 7

ANIVERSARIANTES DO MÊS - Outubro 

E o Grupo Mais Expressão, realizou na 
noite do dia 09/11, no Salão Social do Clu-
be Nove de Julho, o 14º Prêmio Frutos de 
Indaiá edição 2019, onde foram premiados 
as melhores empresas da cidade de In-
daiatuba, através de uma pesquisa feita no 
município, abrangendo praticamente todas 
as categorias, industriais, comerciais e de 
serviços, inclusive públicos, a premiação 
aconteceu durante o jantar, que foi servido 
pelo Buffet Brunetto. e o encerramento da 
festa foi com o mais que esperado Show de 
Fernando & Sorocaba. Como sempre para 
a alegria dos Diretores do Grupo Mais Ex-
pressão, a festa foi um tremendo Sucesso!

Na manhã do dia 08/11, o Polo Shopping de Indaiatuba, 
recebeu a imprensa local, para um café da manhã, onde foi 
apresentado o que serão as festividade de Natal do Polo Sho-
pping, que já está todo decorado para as festividade natalinas. 
A gerente de marketing do Polo, Andrea Fernandes, falou das 
atividades especiais para as festas, como, shows, promoções, e 
claro da chegada do Papai Noel que ocorre amanhã dia 09/11, 
as 14h30, no estacionamento do Shopping.

Você sabia que é possível destinar o Imposto de Renda para 
projetos voltados a crianças e adolescentes de Indaiatuba? Trata-
-se do projeto Imposto de Renda Solidário, realizado pelo CMDCA 
(Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), 
órgão ligado à Secretaria de Assistência Social, em parceria com 
a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Indaiatuba 
(Aesci). Pessoas Físicas podem doar até 3% do valor devido ao Fisco 
e Jurídicas até 1%. A destinação não altera o valor devido pelo con-
tribuinte, mas gera um impacto social positivo nos projetos munici-
pais que envolvem a criança e o adolescente. Interessados podem 
acessar o linkhttps://www.indaiatuba.sp.gov.br/assistenciasocial/
conselhos/cmdca/imposto-de-renda-solidario/#t7b e conferir o 
passo a passo de como fazer a doação.

Na noite do dia 08/11, o Lions Clube Indaiatuba, promoveu o seu 
Jantar Dançante, em comemoração aos 60 anos do clube. A anima-
ção da noite ficou por conta da Banda Roça’n Roll, sempre excelente, 
um cardápio delicioso e as homenagens de sempre. Como o evento 
tinha um cunho beneficente, a entidade contemplada foi a VOLACC, 
que ficou com 90% da renda líquida, e o 10% restante foi para a Fun-
dação Lions Clube. Parabéns ao Lions pelos seus 60 anos e  pela bela 
festa, e Parabéns também, a Domadora Maria do Socorro, pelo seu 
aniversário, que também estava sendo comemorado!

Tudo começou com um louco sonho 
de um mais louco ainda, mas maravilhoso 
Decorador de festas, Vladimir Seneme, 
que infelizmente, não conseguiu ver seu 
sonho realizado, Deus o levou deste mun-
do, para um plano superior. Voltando a 
terra; com esta ideia na cabeça, e com a 
ajuda de muitos, e quando eu digo mui-
tos, são muitos mesmos, a nossa Secre-
tária de Cultura Tânia Castanho, levou o 
sonho de Vlad. `a diante, trabalhando ar-
duamente, para tanto, e criou a festa ¨15 
ANOS DOS SONHOS ¨, uma ação entre 
amigos! Na noite do dia 01/11, aconteceu 

no Salão Social duo Clube 9 de Julho, o tão esperado e sonhado Baile de Debutantes, onde foram apresentadas a todos os presentes, as no-
venta e uma meninas, que estavam completando seus quinze anos, e puderam realizarem o tão falado e sonhado Baile de Debutantes, eram 
meninas de todas as classes sociais, inclusive as da APAE, com necessidades especiais. Momentos lindos e emocionantes, pudemos presenciar, 
inclusive com os familiares de cada uma. A Secretária Tânia, pode contar com a parceria de vários parceiros, entre os comerciantes e empre-
sários da cidade, que cada um apadrinhou uma menina, vestindo, calçando e embelezando-a, os profissionais da área de festas e cerimonias, 
também ajudaram, com decoração, buffet e serviços, o Clube 9 cedeu o seu espaço de festa, para a realização do Baile. Parabéns a Sra. Tânia 
Castanho, por este sonho continuado, e parabéns a Prefeitura Municipal, pelo grande apoio ao evento, e um agradecimento especial a todos 
os envolvido no evento, Padrinhos, Buffets, Músicos, a Capitã Marilsa, da Guarda Municipal, que cedeu parte de seu contingente, para que eles 
fossem os cavalheiros (Príncipes) para as  Debutantes, que aliás foram todos voluntários para com esta atitude linda e emocionante.
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Amanhã, 15, é feriado e o Restaurante Mei Mei traz o cantor 
Anderson Camargo. Vá saborear a melhor comida oriental do 
Polo Shopping e curtir um delicioso show

Você ja conhece a Água Termal da Ibira? Ela auxilia na 
reconstituição da barreira de proteção da pele, hidrata, combate os 
radicias livres e inflamações, alivia dor e a vermelhidão provacadas 
por queimaduras, ajuda na oleosidade e fixação de maquiagem. 
São muitos benefícios que você precisa conhecer. A Sara da 
Aquamarine pode te ajudar (19) 3016-2100.

Mundo Verde reinaugurou sua loja com um saudável e delicioso café da 
manhã, feito com os produtos da loja, para amigos e clientes. Alison e 
Sabrina com os proprietários Rodrigo e Rosemeire informam que estão 
cheios de novidades e muitos produtos para seu bem-estar. Vá conhecer 
a loja que fica na Av. Presidente Kennedy, 1063 - F. (19) 3394-0489

E foi dada a largada!!! Parece mágica, mas é solidariedade!!! .
Lançamento da Campanha de Imposto de Renda Solidário - FUNCRI 2020. Todos podemos 
participar quer saber mais entre em contato com a Aline Maia pelo (19)3835-2843

B e r n a r d o  P r e c o m a ,  f o i 
aprovado em Dire i to  na 
Machenzie. Parabéns, seus 
pais Katia Precoma, Francisco 
e o Mais Expressão te desejam 
muito sucesso.

Nesse feriado a equipe FARMA3, Romualdo, Maria e Marcos, 
informam que o horário de atendimento será normal das 7h até 
às 23h. A Farma3 fica na Av Visconde de Indaiatuba, 510, fone.:  
(19) 2516-2160.

No dia 12 de novembro, a Dra. Katia Precoma comemorou seu aniversário com amigos e familiares. Sua amiga Dra. Lenora, seu filho 
Bernardo, seu marido Francisco e nós do Jornal Mais Expressão desejamos muita saúde, paz e felicidades.



20



negócios & classificados
Nº 873

CA08485 - JARDIM PORTAL DO SOL - AT 151 m² AC 
180 m² ( piso inferior) cozinha americana, sala, la-
vabo, ( piso Superior)02 dormitórios com ventila-
dores sendo 01 suíte, lavabo, sala com ventilador, 
espaço para área gourmet toda coberta, garagem 
para 01 auto com portão eletrônico, em frente a re-
serva preservada com muitos pés de frutas, lateral 
da casa tem várias vagas de garagem. R$ 1.500,00 
incluso IPTU.

CA08534 - PARQUE DAS NAÇÕES - AT 125m², AC 
110m², 03 dormitórios (sendo 01 suíte), WC social, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia e 
garagem para 02 autos. R$ 1.500,00 + IPTU.

CA08530 - VILLAGGIO PORTO FINO - AT. 300m² - 
AC. 181m² - 03 dormitórios com armários sendo 
uma suíte master com closet, 02 WC social (sen-
do 01 empregada), lavabo, sala com living, cozi-
nha planejada, despensa, escritório com armário, 
área de serviço, churrasqueira, garagem 02 autos 
coberto. Condomínio com localização privilegiada, 
segurança e infraestrutura de lazer completa. R$ 
3.600,00 + COND. + IPTU

VENDA

AP04619 - CIDADE NOVA - AU. 65 m² - 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, wc social, lavanderia e 1 vaga de 
garagem descoberta. R$ 200.000,00

AP04560 - AZALÉIA - AU.62 m²- 03 Dormitórios 
com armários, Wc social, sala, cozinha planejada, 
01 vaga de garagem. R$ 220.000,00.

CA08521 - RESIDENCIAL PORTAL DAS ACÁCIAS 
-  AT 130m² AC 78m² 03 dormitórios (sendo um 
suíte) WC social, cozinha, sala de estar, área gour-

met, garagem para dois autos, o  imóvel será en-
tregue com 02 ar condicionado instalados, pla-
nejados da cozinha e mesa, planejados da suíte, 
condomínio com portaria 24 horas, área de lazer 
com salão de festas, quadra esportivas, playgrou-
nd, R$ 375.000,00

CA08524 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VISTA VER-
DE -AT. 188 m² - AC 173 m² - Sobrado com 3 dormi-
tórios sendo 2 suítes uma com hidro, WC social, Sala 
2 ambientes, Lavabo, Cozinha, Lavanderia, quintal, ! 
Vaga coberta e 1 vaga descoberta. R$ 700.000,00.

CA08031 - DONA LUCILLA -  AT. 300 m² AC 180 m² 
- 3 suítes, cozinha americana, lavabo, sala de estar 
e sala de jantar, área gourmet com churrasqueira 
integrada à cozinha, lavanderia, dispensa e gara-
gem para 2 autos cobertas. R$ 830.000,00

CA08412 - JARDIM SÃO FRANCISCO - AT.125 m² 
AC. 100 m² - Casa Térrea com 2 dormitórios, WC 
Social, Sala, Cozinha, área de serviço e garagem 
coberta para 2 carros. R$ 280.000,00, aceita ter-
reno como parte pagamento em Indaiatuba/SP.

CA08523 - PARK REAL - Park Real - AT 150m² AC 
103m² 03 dormitórios (sendo 01 suíte), área gour-
met com churrasqueira, sala com pé direito alto, 
WC social, cozinha integrada, área de serviço, ga-
ragem para 02 autos, casa em fase de construção 
- Previsão de entrega em 3 meses, R$ 430.000,00

CH01757 - TERRAS DE ITAICI - AT 1.750m²  AC 
245m²  03 Dormitórios sendo (01 suíte com clo-
set), lavabo, área gourmet, piscina, despensa, 
sala de jantar, estar, garagem coberta para 02 
veículos, ótima localização, muita área verde, 
R$ 1.200.000,00

LOCAÇÃO

AP04631 - CENTRO - AU. 60 m² - 01 dormitórios, 
WC social, sala 02 ambientes, sacada, cozinha, la-
vanderia, garagem para 01 autos. R$ 1.200,00 + 
COND + IPTU

AP04612 - RESIDENCIAL LE CHATEAU FRONTENAC 
- AU. 116m² - 3 suítes sendo uma com closet, WC 
social, sala com living, varanda gourmet, cozinha, 
lavanderia, 02 vagas cobertas. Residencial com 
duas torres de 19 andares, sendo 2 apartamentos 
por andar com estilo neoclássico, preparação para 
ar condicionado, garagem coberta para 2 carros e 
área de lazer completa (piscina, playground, salão 
de festa e jogos, brinquedoteca, fitness, mini qua-
dra poliesportiva, espaço grill e sauna). R$ 2.700,00 
+ COND. + IPTU

AP04613 - VILA SFEIR - AU 80,40m² - 03 dormitórios 
(sendo 01 suíte), WC social, sala ampla dois ambien-
tes, varanda gourmet aberta (sem a churrasqueira), 
cozinha, lavanderia, garagem para 02 carros cober-
tos. OBS.: Preparação para ar condicionado na sala e 
nos dormitórios. ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO: 
Salão de Festas. R$ 1.600,00 + cond. + IPTU.

CA06359 - PORTAL DAS ACÁCIAS - AT. 150 m² AC. 
120 m² - 3 dormitórios (1suíte com closet), Wc so-
cial, cozinha planejada com fogão, lavanderia, sala 
de estar, sala de jantar, lavabo e garagem para 2 au-
tos. R$ 2.000,00 + COND +IPTU.

CA08549 - JARDIM HUBERT - AT. 130 m² AC 80 m²02 
dormitórios (sendo 01 suíte), 01 sala, 02 banheiros, 
garagem para 01 auto, a poucos metros do parque 
ecológico e GOOD BOM R$ 1.150,00 + IPTU

CA08543 - JARDIM RESIDENCIAL BRÉSCIA - AT. 200 m² AC. 135 m² - 3 suítes, 
sala para 2 ambientes, cozinha planejada com coifa, cooktop e forno, lavabo, 
lavanderia, área gourmet com churrasqueira em vidro e garagem para 2 au-
tos. Casa com fino acabamento e iluminação em led. Condomínio com área de 
lazer completa e portaria 24 horas. R$ 595.000,00

AP04613 - VILA SFEIR - AU 80,40 m² - 03 dormitórios (sendo 01 suíte), WC social, 
sala ampla dois ambientes, varanda gourmet aberta (sem a churrasqueira), cozi-
nha, lavanderia, garagem para 02 carros cobertos. OBS.: Preparação para ar con-
dicionado na sala e nos dorms. EM 30 DIAS PREVISTA A INSTALAÇÃO: Armários 
planejados na suíte; Em 01 dorrm. Gabinetes de banheiro/Espelhos/Box Blindex. 
ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO: Salão de Festas. LOCAÇÃO R$ 1.600,00 + IPTU 
+ CONDOMÍNIO.

CA06359 - PORTAL DAS ACÁCIAS - AT. 150 m² AC. 120 m² - 3 dormitórios (1suíte 
com closet), Wc social, cozinha planejada com fogão, lavanderia, sala de estar, sala 
de jantar, lavabo e garagem para 2 autos. R$ 2.000,00 + COND +IPTU.

CA08482 - MONTREAL - AT.150 m² AC.105 m²- 03 Dormitórios, sendo 01 
suíte com armários, Wc social, sala, cozinha planejada, 02 vagas de gara-
gem. R$ 2.400,00 + COND.+ IPTU.

CA08542 - DONA LUCILLA - AT. 300 m² AC. 187 m² - 3 suítes com (sendo 1 máster 
com closet), sala para 2 ambientes, cozinha planejada, lavabo, área gourmet com 
churrasqueira e piscina, garagem para 4 autos sendo 2 cobertas. Condomínio com 
área de lazer completa e portaria 24 horas. R$ 920.000,00.

CA08551 - VILA AVAI - AT 125 m² AC.110 m² - 03 dormitórios sendo 1 suíte, sala, 
cozinha planejada, lavanderia, WC social, churrasqueira e garagem para 02 autos 
coberta. R$ 390.000,00



B2 Imóveis

CIDADE NOVA I – CA00000
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, 

COZINHA, WC , QUINTAL, EDÍCULA, 
GARAGEM AREA 

DO TERRENO 450M°
R$ 1.250.000,00

COND.PARK AVENIDA-CC00093
4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, SALA 
EM 3 AMBIENTES, COZINHA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO,3 VAGAS
R$ 1.500.000,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 

SUITES, 10 BANHEIROS, SALA DE 
ESTAR, SALA DE JANTAR AMPLA, 

COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA 
GOURMET, JACUZZI, ACADEMIA, 

SALÃO DE JOGOS, SAUNA, ADEGA, 
ESCRITÓRIO, E DOIS HOME THEA-
TER. PISCINA COM DUAS CASCA-
TAS, PEIXES ORNAMENTAIS, GA-

RAGEM PARA 06 CARROS. TODOS 
OS AMBIENTES CLIMATIZADOS E 

COM SOM.
R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – CH00334
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

02 SALAS, COZINHA, 03 WC, LA-
VANDERIA, AREA GOURMET COM 

CHURRASQUEIRA. 
R$ 750.000,00 ( ACEITA PERMUTA )  

LOCAÇÃO 
R$ 3.500,00 

+ R$ 105,00 DE IPTU

SÍTIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRESA

 AREA TOTAL 34.717,37 M²
R$ 800.000,00

VENDA TERRENOS 

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS LOTES

R$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – TE00018
TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

JARDIM SANTORINI – TE00017
TERRENO DE ESQUINA 172,52 M² 

R$ 150.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS LOTES

R$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL – 
TE00015

TERRENO 184 M²
R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

RESIDENCIAL VIENA – TE00021
TERRENO DE 250M² COM LINDA VIS-
TA PARA O BOSQUE. SEGURANÇA 
E PORTEIRO 24 HORAS, INFRAES-

TRUTURA  COMPLETA 
COM PISCINA , QUADRA, PLAY-

GROUND, SALÃO DE 
FESTAS,ACADEMIA.

R$ 180.000,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇA-
MENTOS TERRENOS EVIDÊNCIAS  

333,95 M² 
R$ 200.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

LANÇAMENTO – TE1111 – DIN - DIS-
TRITO EMPRESARIAL

TERRENOS A PARTIR DE 488,87 
M² VALORES A PARTIR DE R$ 

215.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRACOPOS 
TR 000009

TERRENO 999 M² R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-TR00778
TERRENO 999 M² R$ 280.000,00 +R$ 

280,00 (CONDOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-TR 
00754

TERRENO 400 M²
R$ 339.000,00

CENTRO- INDAIATUBA- TE00022
TERRENO COMERCIAL LOCALIZA-
ÇÃO PRIVILEGIADA ÁREA TOTAL 

674,45M° R$ 2.023.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

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

TORIO E WC.
ENTRADA DE R$50.000,00 + 40 

PARCELAS MENSAIS
R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA 

CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 

03 BANHEIROS, SALA DE ESTAR, 
SALA DE JANTAR, COPA, COZI-

NHA, CHURRASQUEIRA, FOGÃO Á 
LENHA, LAVANDERIA, GARAGEM 

PARA 05 CARROS, POMAR, JARDIM. 
NÃO TEM PISCINA. R$ 477.000,00

CASA COND.VILA AVAÍ – CC 00094
03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, 
AMPLA SALA, LAVABO, COZINHA, 
BANHEIRO, GARAGEM PARA 02 
CARROS, ÁREA DE SERVIÇO.

R$ 540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 SUITE, 
02 SALA, 02 COZINHA, ÁREA DE 

SERVIÇO,  03 WC, 04 VAGAS
R$ 550.000,00

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

COPA, COZINHA, AMPLA SALA, BA-
NHEIRO SOCIAL E QUINTAL. GARA-
GEM PARA 02 CARROSCOBERTOS 
E 02 DESCOBERTOS. R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDOMÍNIO 

COM: SALA, LAVABO, COZINHA, 
LAVANDERIA, 03 DORMITÓRIOS 

SENDO 01 SUITE, CHURRASQUEIRA 
COM MAIS 01 QUARTO E 01 BA-

NHEIRO, GARAGEM COBERTA PARA 
02 CARROS E 02 VAGAS DESCO-

BERTAS.R$ 600.000,00

VILA  TELLER – CA03159
CASA MAIS SALÃO: CASA DE 02 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, AREA DE SERVIÇO. GARAGEM. 
AREA DO SALÃO 90M².

R$ 600.000,00  

JARDIM BELA VISTA – CA03165
04 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
TODOS COM ARMÁRIOS E SACADA, 
02 SALAS, COZINHA PLANEJADA, 

COM FORNO E FOGÃO, 04 WC, 
LAVANDERIA, EDÍCULA COM 01 
QUARTO, COZINHA E WC, AREA 

GOURMET COM CHURRASQUEIRA.
R$ 650.000,00 ( ACEITA PERMUTA 
EM TERRENO NO PARQUE REAL, 
OU IMÓVEL DE MENOR VALOR)

JARDIM SÃO PAULO – CA03155
03 SUITES ( SENDO 01 MASTER 

PREPARADA PARA AR CONDICIO-
NADO E COM BANHEIRA , OUTRA  
MENOR COM VARANDA), SALA DE 
TV COM LAREIRA ELETRICA , CO-
ZINHA PLANEJADA EM AMBIENTE 

INTEGRADO COM SALA DE JANTAR, 
INCLUI FORNO ELETRICO  EMBU-
TIDO, 02 LAVABOS, LAVANDERIA, 
AREA DE CHURRASCO,QUINTAL, 
DEPOSITO ( QUE PODE SER  ES-

CRITORIO  OU ATELIÊ ), GARAGEM 
PARA 05 CARROS. 300M² DE TERRE-

NO 180 M² DE CONSTRUÇÃO.
 R$ 665.000,00

CASA COND.VISTA VERDE – 
CC00096

02 SUITES AMPLAS, SALA 02 AM-
BIENTES, LAVABO, COZINHA E 

GARAGEM R$ 680.000,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DORMI-
TÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 02 
AMBIENTES, COZINHA, LAVANDE-
RIA, CHURRASQUEIRA, FORNO DE 
PEZZA, AREA GOURMET, EDICULA 

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

JARDIM TROPICAL – CA0004- CASA 
+ SALÃO COMERCIAL + KITNET 

03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
02 SALAS, COZINHA, DESPENSA, 

AREA DE SERVIÇO,
GARAGEM PARA 02 CARROS. SA-
LÃO DE 90M² NO PISO SUPERIOR.
KITNET COM 01 DORMITÓRIO,SA-
LA, COZINHA,  ESTRUTURA PARA 
PISCINA. R$ 900.000,00 – ( ACEITA 

PERMUTA ATÉ 50% DO VALOR)

CASA COND. PORTAL DE ITAICI – 
CC00097  03 DORMITÓRIOS SENDO 

02 SUITES, SALA 02 AMBIENTES, 
LAVABO, COZINHA, GARAGEM 
ÁREA DE LAZER COM PISCINA.

R$ 980.000,00

CIDADE NOVA – CA03169
03 DORMITÓTIOS,SALA, COPA, 

COZINHA, 02 WC,QUINTAL, EDÍCU-
LA, GARAGEM. AREA DO TERRENO 

420M² R$ 980.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE ITAICI 
– CC00070 04 DORMITÓRIOS (02 

SUITES) SENDO UMA COM CLOSET 
GRANDE E AR CONDICIONADO, 

WC SOCIAL, SALA DE TV, SALA DE 
ESTAR COM DOIS AMBIENTES, PÉ 

DIREITO DE 6M DE ALTURA, JARDIM 
EMBAIXO DA ESCADA. SALA DE 
JANTAR, COZINHA AMPLA, ILHA 

GRANDE NO CENTRO E COOKTOP 
E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, QUINTAL 

AMPLO, AREA GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA, FORNO PIZZA, 

FOGÃO DE LENHA, VARANDA 
NAS PORTAS DOS QUARTOS E NA 
FRENTE DA COZINHA. GARAGEM 

COBERTA PARA 02 CARROS E DES-
COBERTA PARA 04 CARROS. 

R$ 1.100.000,00

SANTA RITA – CIDADE TATUI – 
CA03149 03 DORMITORIOS, SENDO 
01 SUITE, SALA, COZINHA, 02 WC, 

LAVANDERIA, EDICULA COM 01 
DORMITORIO, SALA, COZINHA, GA-
RAGEM PARA 02 CARROS. ACEITA 
PERMUTA  NA CIDADE DE INDAIA-

TUBA.R$ 265.000,00

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

02 WC. R$ 280.000,00

JARDIM ELDORADO – CA03157
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA 
, 02 WC, GARAGEM PARA 02 CAR-

ROS, EDÍCULA NOS FUNDOS ( SEMI 
MOBILIADA). R$ 280.000,00

JD. MONTE CARLO – CA03141
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUI-
TE, SALA AMPLA, COZINHA TIPO 

AMERICANA, BANHEIRO, ÁREA DE 
SERVIÇO, GARAGEM COBERTA

R$ 285.000,00

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

CARROS.R$ 320.000,00

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

WC, ÁREA GOURMET, ÁREA DE 
SERVIÇO, 01 VAGA

R$ 340.000,000

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA AMERICANA, 02 
WC, LAVANDERIA, CHURRASQUEI-
RA, GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 370.000,00

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

02 SALAS, COZINHA, WC, ÁREA 
GOURMETR$ 385.000,000

JD. BELO HORIZONTE—CA03140
03 DORMITORIOS SENDO 01 SUÍTE, 
SALA, COZINHA PLANEJADA, SALA 

DE JANTAR, SALA DE ESTAR AM-
PLA, BANHEIRO, ÁREA DE SER-
VIÇO, CHURRASQUEIRA, CERCA 
ELETRICA, AQUECEDOR SOLAR, 

GARAGEMR$ 350.000,00

COND.PARQUE REAL – CC 00053
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 SUITE, 

SALA, COZINHA, WC, CHURRAS-
QUEIRA R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL -CA03111
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, 

SALA, COZINHA, WC, ÁREA GOUR-
MET. 2 VAGAS R$ 435.000,00 

SOLAR DOS ITAMARACAS – 
CA03163

03 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA,02 WC, EDÍCULA ABERTA, 

GARAGEM E QUINTAL. AREA DO 
TERRENO 318M² AREA CONSTRUI-

DA 180M².
R$ 435.000,00

JARDIM PEDROSO – CASA DA 
FRENTE, 02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, WC, GARAGEM. CASA DE 
FUNDOS, 01 DORMITÓRIO, SALA, 

COZINHA, QUINTAL.
TERRENO 352M² EXCELENTE LOCA-

LIZAÇÃO, PRÓXIMO AO HAOC.
R$ 430.000,00

CASA JD. ESPLANADA PARQUE 
REAL – CC00099  03 DORMITÓRIOS 
SENDO 1 SUITE, COZINHA, ÁREA 
GOURMET, GARAGEM COBERTA, 
AR CONDICIONADO E ENERGIA 

SOLAR.
R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA VERDE – 
CC00098

 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, CO-

ZINHA, GARAGEM. R$ 450.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 
02 SALA, COZINHA, COPA,  ÁREA 
DE SERVIÇO,  03 WC, 05 VAGAS, 

PISCINA, CHURRASQUEIRA.
R$ 450.000,00

JARDIM MONTE VERDE – CA03158
SOBRADO COM 02 CASAS:  CASA 
PISO SUPERIOR, 02 SUITES, SALA, 
COZINHA,AREA DE SERVIÇO, WC. 
CASA PISO INFERIOR : 02 SUITES, 
SALA, COZINHA, AREA DE SERVI-
ÇO,WC,02 VAGAS DE GARAGEM. 
ÁGUA E LUZ INDIVIDUAL. CASA 

PROXIMO AO PARQUE ECOLOGICO 
ACEITA PERMUTA POR TERRENO.

R$ 450.000,00

JARDIM OLINDA – CA03028
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, COZINHAPLA-
NEJADA, QUINTAL, GARAGEM PARA 
02 CARROS. DORMITÓRIOS, COZI-
NHA, E BANHEIRO PLANEJADOS.

R$ 450.000,00

JARDIM TROPICAL – CA0003
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUI-

TE,SALA, COLPA, 03 WC, GARAGEM 
PARA 04 CARROS.

EDÍCULA COM 01 QUARTO, 01 WC. 
R$ 450.000,00

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

WC, GARAGEM.
R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

PLANEJADO, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA 

COBERTA.
R$ 200.000,000 + R$ 250,00 (CONDO-

MINIO) + R$ 50,00 (IPTU)

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, 
COZINHA, AREA DE SERVIÇO SEPA-
RADA DA COZINHA, 01 WC, E UMA 

VAGA DE GARAGEM. 
R$ 210.000,00

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

R$ 240.000,000 

CENTRO – AP00951
01 DORMITÓRIO, SACADA, SALA, 

COZINHA, WC, GARAGEM.
TODOS OS COMODOS COM ARMÁ-

RIOS PLANEJADOS.
R$ 240.000,00 

PARQUE   SÃO  LOURENÇO – 
AP00946

APARTAMENTO TODO PLANEJADO  
, 02 DORMITORIOS, SALA 02 AM-

BIENTES,COZINHA, AREA DE SER-
VIÇO,WC GARAGEM  APARTAMETO 
TERREO. IDEAL PARA SOLTEIRO, 
IDOSO,  E QUEM ESTÁ COMEÇAN-

DO A VIDA.
R$ 250.000,00

JARDIM ALICE – AP00952
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM COBERTA.
R$ 250.000,00

JD. MONTE VERDE – AP 00870
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, 

SALA 2 AMBIENTES, COZINHA, 
WC,01 VAGA R$ 280.000,000 + R$ 

200,00 (CONDOMINIO)

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIEN-
TES, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO 

WC,01 VAGA
R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – AP 00867
02 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIEN-

TES, COZINHA, ÁREA DE SERVI-
ÇO WC,01 VAGA GARAGEM. R$ 

290.000,000

VENDA CASAS 

TREVO DE CAPIVARI – CA0002
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA,02 

WC, AREA DE LAZER.
AREA DO TERRENO 250M²

R$ 110.000,00

BAIRRO CAMINHO DA LUZ – 
CA03162

02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 
WC, GARAGEM, QUINTAL, AREA DE 

SRVIÇO. R$ 140.000,00

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

PARA 02 CARROS.
R$ 160.000,00

JARDIM CALIFORNIA – CA03131
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,GARAGEM, 
EDICULA COM 01 DORMITORIO, WC, 

AREA DE SERVIÇO.
R$ 190.000,00

REMULO ZOPPI – CA0000
CASA DA FRENTE: 01 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, WC.
CASA DE FUNDO: 01 DORMITÓRIO, 
COZINHA, WC, GARAGEM PARA 02 

CARROS. R$ 190.000,00

CARDEAL – CA0001
CASA NOVA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, 
02 WC, GARAGEM PARA 02 CAR-

ROS.  
R$ 240.000,00 - ( ACEITA PERMUTA 

POR IMÓVEL DE MENOR VALOR EM 
INDAIATUBA )

JARDIM ELDORADO – CA0003
02 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 SUI-

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

R$ 250.000,00
  

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –
CA03146 CASA 02 DORMITÓRIOS,  
SALA, COZINHA, BANHEIRO, LA-
VANDERIA, QUINTAL, E 01 VAGA 
DE GARAGEM COBERTA. ACEITA 

FINANCIAMENTO. 
DOCUMENTAÇÃO OK.

R$ 250.000,00

MORADA DO SOL – CA03139
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO.
EDÍCULA COM  01 DORMITÓRIO, 

SALA. GARAGEM PARA 02 CARROS
R$ 260.000,00

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SALAS 
COMERCIAIS NO DISTRITO

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

CENTRO – SA0001
SALA COMERCIAL COM 40M°

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

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

VILA TELLER – SL00328
SALÃO COMERCIAL COM 70 M², 02 

WC, LAVANDERIA, CORREDOR 

EXTERNO LATERAL
( ÓTIMO PONTO P/ FARMÁCIA, 

ESCRITÓRIO)
R$ 1.800,00 + IPTU R$ 65,00

CENTRO – SL00358
EXCELENTE SALÃO COMERCIAL 

COM 04 SALAS.
R$ 1.800,00

 BAIRRO COLIBRIS – SL00371
SALÃO COMERCIAL,  280 M² COM 04 

BANHEIROS
R$ 3.500,00 ( INCLUSO IPTU)

CENTRO – SL00372
SALÃO COMERCIAL,  COM 08 SA-
LAS, 05WC, 02 ESCRITORIO, RE-

CEPÇÃO, COZINHA, SALA INFANTIL. 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO!!!

R$ 4.500,00

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIARIOS, COZI-
NHA, ESCRITÓRIO E VAGA PARA 

10 CARROS R$ 6.000,00 + R$ 240,00 
(CONDOMINIO)

LOCAÇÕES CASAS

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD. CIDADE -  CA 03133

01 DORMITORIO, COZINHA, WC, 01 
VAGA DE GARAGEM – CASA DE 

FUNDOS
R$ 450,00 

JARDIM ALICE – CA02273
CASA COM 03 CÔMODOS , GARA-

GEM PARA 01 CARRO.
R$ 650,00 ( INCLUSO IPTU)

VILA GEORGINA – CA0156
CASA DE FUNDO : 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, GARA-

GEM PARA MOTO.
R$ 700,00 + IPTU R$ 55,00 

JARDIM MORADA DO SOL – CA0000
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 

GARAGEM PARA MOTO.
R$ 700,00

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD.  CIDADE – CA 03132

02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 
WC E VAGA DE GARAGEM

R$ 850,00

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM SALA, 
COZINHA, 01 SUITE, LAVANDERIA E 

01 VAGA. INCLUSO ÁGUA E IPTU
R$ 850,00

VILA GEORGINA – CA03161
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM
R$ 1.000,00 - IPTU INCLUSO

JARDIM PAU PRETO – CA03167
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUI-

TE,SALA, COZINHA, 02  WC, GARA-
GEM PARA 02 CARROS.

R$ 2.000,00 + IPTU R$ 65,00

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

RIA, CHURRASQUEIRA, FORNO DE 
PIZZA, AREA GOURMET, EDÍCULA 

ABERTA,  04 WC,04 VAGAS DE 
GARAGEM.

R$ 2.500,00 ( INCLUSO IPTU)

SOLAR DOS ITAMARACAS- CA03170
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE,-

SALA 02 AMBIENTES,COZINHA, 02 
WC, GARAGEM PARA 02 CARROS. 
EDÍCULA COM  01 DORMITORIO E 
WC.  R$ 2.500,00 + IPTU  R$ 185,00

CASA COMERCIAL+ SALÃO -CEN-
TRO – CA 003121 PISO SUPERIOR 
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 COM 

SUITE, 2 SALA, COZINHA, EDICULA, 
ÁREA GOURMET COM CHURRAS-

QUEIRA.
SALÃO 100 M² 02 WC

R$ 4.300

VILA NOVA – CA03088
CASA PARA FINALIDADE COMER-
CIAL, COM 05 QUARTOS, 04 BA-

NHEIROS, 03 SUITES, SALA, COZI-
NHA, AREA DE SERVIÇO, GARAGEM 

PARA 02 CARROS. R$ 4.500,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 

SUITES, 10 BANHEIROS, SALA DE 
ESTAR, SALA DE JANTAR AMPLA, 

COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA 
GOURMET, JACUZZI, ACADEMIA, 

SALÃO DE JOGOS, SAUNA, ADEGA, 
ESCRITÓRIO, E DOIS HOME THEA-

TER. PISCINA COM DUAS CASCA-
TAS, PEIXES ORNAMENTAIS, GA-

RAGEM PARA 06 CARROS. TODOS 
OS AMBIENTES CLIMATIZADOS E 

COM SOM.
R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 01 
VAGA. R$ 900,00 + 240,00 (CONDO-

MINIO) + 154,00 IPTU

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.000,00 + R$ 420,00 (CONDOMI-

NIO) + R$ 122,00 (IPTU).

CENTRO ED. YPE – AP 00896
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA DE SERVIÇO
R$ 1.000,00  ( INCLUSO COND. E 

IPTU ).

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA 

AMERICANA, VARANDA, WC, 02 
VAGAS, . R$ 1.300,00 ( INCLUSO 

COND. E IPTU).

JARDIM TROPICAL – AP0000 – EDI-
FICIO VANDO

02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, 01 VAGA DE GARAGEM.

R$ 1.300,00 COM CONDOMÍNIO E 
IPTU INCLUSO

CIDADE NOVA I – AP 00942
03 DORMITÓRIOS, SALA 02 AMBIEN-

TES, LAVABO, WC, GARAGEM
R$ 1.350,00 + CONDOMINIO- R$ 

140,00 + IPTU R$ 90,00

CENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 DOR-
MITÓRIO, COZINHA, WC, GARAGEM.
R$ 1.400,00 ( INCLUSO CONDOMÍNIO 

E IPTU).

ED. PLAZA – AP 00926
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, 

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

R$ 1.400,00

VILA VITÓRIA – AP00520
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA, 02 VAGAS  NA GARA-
GEM. R$ 1800,00 + CONDOMÍNIO R$ 

520,00 + IPTU R$ 113,00

CIDADE NOVA - ANDALUZ – AP 
00925

03 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, 

WC, VARANDA, ÁREA DE SERVIÇO, 
02 VAGAS R$ 2.200,00 + R$ 530,00 

(CONDOMINIO)

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE

03 DORMITÓRIOS , SENDO 02 SUI-
TES COM CLOSET, 02 VAGAS DE 

GARAGEM. R$ 2.990,00 + CONDOMÍ-
NIO R$ 382,00 + IPTU R$ 146,00
( APARTAMENTO MOBILIADO )

VENDA APARTAMENTOS   

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA.

R$ 150.000,000 + R$ 40,00 
(CONDOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEI-

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

355,00 + IPTU R$ 55,00

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

WC, ÁREA DE SERVIÇO
R$ 160.000,000 

JARDIM MORUMBI – AP00949 
02 DORMITORIOS SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM.
R$ 165.000,00

JARDIM DOS COLIBRIS – AP00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 159.600,00 + CONDOMINIO DE 

R$ 200,00

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM SALA 

COZINHA E BANHEIRO
R$ 180.000,00

MIRIM I – INDAIATUBA – AP00948
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC E GARAGEM
R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 

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

MINIO) + R$ 54,00 (IPTU)

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

R$ 190.000,000



B3Imóveis

AP00610 – APARTAMENTO – CECAP - 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço 
e garagem. - R$ 1.000,00 (Valor com condomí-
nio e IPTU embutido).
AP00726 – APARTAMENTO MOBILIADO – 
JARDIM SANTIAGO- 03 Dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha, banheiro e garagem 02 va-
gas. - R$ 1.400,00+Condomínio.+IPTU.
CA03533 – CASA (Piso Superior) – JD PAU-
LISTA- 01 dormitório, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço.  R$600,00+IPTU.
CA03889 – CASA – JD OLIVEIRA CAMARGO - 
02 Dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço. Garagem 02 vagas.  R$650,00+IPTU.
CA01943 – CASA – JD MORADA DO SOL - 01 
dormitório, cozinha, banheiro, lavanderia e gara-
gem para 01 carro.  R$700,00+IPTU.
CA02920 – CASA – RESIDENCIAL MONTE 
VERDE - 02 dormitórios, sala, WC, área de ser-
viço, cozinha e garagem. R$1.100,00+IPTU.

CA03926 – CASA – JARDIM HUBERT - 02 
dormitórios (sendo 01 suíte), WC, sala, sala de 
jantar, cozinha, lavanderia, garagem 01 vaga. – 
R$ 1.150,00+IPTU.
CA02572 – CASA – JD MORADA DO SOL - 02 
dormitórios, sala, cozinha, WC, área de serviço,  
e garagem para 02 carros + quartinho nos fundos. 
– R$ 1.150,00+IPTU.
CA02827 – CASA – JD PAULISTA (Piso Supe-
rior) - 03 dormitórios, 01 suíte, sala, lavabo, cozi-
nha, lavanderia, 01 vaga com portão eletrônico. 
R$1.350,00+IPTU.
CA03918 – CASA – CIDADE JARDIM - 02 Dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço, área gourmet com churras-
queira no piso superior e garagem 02 vagas. 
– R$ 1.500,00+IPTU.
CA03917 – CASA – PQ. RES. INDAIÁ - 03 dormi-
tórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de 
serviço e garagem 02 vagas. Possui uma edícula 
nos fundos com 01 quarto bem grande, cozinha e 
banheiro. – R$ 1.500,00+IPTU.

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA112 – JD.REGINA – R$400 MIL – edícula : coz,2wc,churrasquei-
ra com pia e balcão,piscina,4x8,garagem descoberta para 6 carros. 
Aceita entrada de 100 mil + 30 parcelas de 10 mil
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms,sala,coz,wc,salão comercial 
na frente,garagem descoberta para 4 carros.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st),sala,coz,wc,la-
vanderia,garagem coberta.
CA100 – VILA FURLAN – R$180 MIL - 1 dormitório, Sala de Estar, 
Cozinha, Lavanderia, Wc, Piso Porcelanato
CA101 –  JD.REMULO ZOPPI – R$210 MIL – 1 dormitório, sala, co-
zinha, wc, lavanderia, garagem coberta para 3 carros, toda em piso 
frio. Possui edícula com 1 dormitório, cozinha e banheiro.
CA102 – JD.EUROPA – R$445 MIL – 1 dormitório com suíte, sala, 
cozinha com armários, banheiro, lavanderia e garagem para 3 car-
ros. Possui área gourmet com fogão a lenha.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dorms 
(1st),sala de estar e jantar,coz,lavanderia,wc,churrasqueira,portão 
eletrônico,garagem coberta para 2 carros.
CS328 – JD.REGENTE – R$335 MIL- 3 dorms ( 1st),sala 2 ambien-
tes,coz americana,lavanderia,wc social,churrasqueira,garagem para 
2 carros.
CA344 – JD.BELA VISTA – R$650 MIL – 3 dorms com varanda (1 
st com closet),sala de estar e jantar,sala de tv,lavabo,coz,lavande-
ria,wc social,área gourmet,garagem coberta para 2 carros.
CA345 – CIDADE NOVA – R$480 MIL – 3dorms(1st com armários 
),sala,coz com armários,wc,lavanderia,dispensa,quintal,garagem
CA351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,coz,lavabo,la-
vanderia,garagem
CA367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3dorms (1st),sala,-
coz,wc,lavanderia

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL 2dorms,sala,coz,w-
c,lavanderia,garagem.
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms(2st, 1 delas 
com hidro e closet),sala de estar  com pé direito alto,sala de jantar,-
coz americana,lavanderia,dorm e wc de empregada,dispensa,área 
gourmet,piscina aquecida,quintal,garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suites,sala de estar  com pé direito 
alto integrada com coz,lavabo,lavanderia,área gourmet,piscina,chur-
rasqueira,aquecedor solar,boiler 400l,garagem coberta para 2 carros 
e descoberta para 2 carros.
CA503 – LAGOS SHANADÚ -  R$1.600.000,00 – 5dorm (2st), 3wc,-
coz planejada, copa, dispensa, sala 4 ambientes, garagem coberta, 

piscina, campo de futebol ( P/reformar), Oficina 7x8 56m², construção 
inacabada ( pode ser casa do caseiro) 
CS308 – MONTREAL – R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala 
de estar com pé direito duplo e sanca, cozinha, copa, banheiro, ar-
mário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.

APARTAMENTOS

AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, la-
vanderia, hall de entrada, lavanderia, garagem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$ 360 MIL – 3dorms (1st0,sala 
de estar e jantar,coz,lavandeia,2wc,todo mobiliado, ar condicionado, 
garagem coberta para 2 carros.
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),sala, coz 
planejada, wc, garagem
AP515 – CIDADE NOVA – R$ 310MIL - 3 dormitórios, sala de estar, 
cozinha, 2 banheiros , sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.

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

TE02 – JD.PIEMONTE – R$190 MIL – 302m²
TE35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE80 – JD. ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²
TE12 – ITAICI – R$300 MIL – 360m²
TE13 – JD.PAULISTA CONDOMINIO EURO PARK – OPORTUNIDA-
DE R$239 MIL – 500m², aceita contra oferta.
TE18 – JD.CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita 
permuta com chácara.
TE23 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$267 MIL – 295m²
TE20 JD.PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com 
Honda Fit a partir do ano 2018.

CHÁCARAS E SÍTIOS
 
SI909 – JD. TROPICAL – R$700 MIL – 2dorms,sala,coz,dispensa,casa 
de caseiro,churrasqueira,saUna,mina d’água,lago com peixe,pomar,cai-
xa d’água com 20000 L,aprisco para ovelhas,estufas,captação água da 
chuva.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,coz,lavanderia,varan-
da,wc social,piscina 3,5 x 7,fogão e forno a lenha,pomar,gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet,sala 
de estar e jantar,varanda,coz planejada,lavanderia,wc de empregada,sa-
cada,piscina,churrasqueira,fogão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sala,-
coz e wc,pomar,cerca elétrica,mezanino com porta balcão,sacada.

CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sala de estar con-
jugada com coz,lavanderia,varanda,piscina,churrasqueira,forno de ma-
deira,todo gramadp,pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 -  40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 como-
dos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque de água,nascente 
com córrego,piscina 3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos venden-
do outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

 IC12 – JD.MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO E CASA - 2dor-
ms,sala,coz,WC,garagem para 5 carros.
 

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem garagem
CENTRO – R$900,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,com entrada para carro
PQ. DAS NAÇÕES – R$ 1600,00 – 3dorm, sala, coz, copa, wc, gara-
gem pra 2 carros coberta.
CENTRO – R$750,00 – dorm, sala, coz, copa, wc, sem garagem
CENTRO – R$ 770,00 2 dorms, sala, coz, wc, sem garagem 
JD. MORADA DO SOL – R$ 1050,00 - 2 dorms, sala, coz, wc, garagem
CIDADE NOVA II – R$ 1600,00 - 3 dorms (1 st), sala, coz, wc social, 
garagem coberta p/ 2 carros

APARTAMENTOS

NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$1000,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,1 vaga 
e garagem.(INCLUSO COND E IPTU)
CENTRO – R$1100,00 – dorm,sala,coz,wc
VILA FURLAN – R$ 1400,00 – 2 dorm (1 c/armário), sala, coz planejada 
com fogão, wc, lavanderia planejada, garagem. 

SALÃO

VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interligadas, cada uma 
com wc, sala dos fundos com azulejo, gabinete e pia

SALAS

CENTRO – R$1.100,00 – Área 75m², 1 wc, copa, 2 Jardim de inverno 
CENTRO – R$ 1.200,00 – Área 85m², contém 2 salas grandes, 1 jardim 
de inverno, 1 wc.
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DEPOIS 
R$1980,00 – área de saúde já funcionando, piso porcelanato, ar -condi-
cionado, pia, espaço para esterilização, salas com wc privativo. Incluso : 
secretária, água, luz, telefone, iptu. Fácil estacionamento.

TERRENOS

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

CA00170-ESPLANADA 1- 03 suítes + dep em construção ................ 
......................................................................................R$ 590.000,00
CA00164-JD DOS COLIBRIS- 03 dorms c/ suíte + Dep ..................... 
......................................................................................R$ 345.000,00
CA00086-VILA ALMEIDA-03 dorms + dep. Comercial ....................... 
......................................................................................R$ 500.000,00
CA00134-JARDIM ELDORADO-03 doms+ dep 02 vasgas ............... 
......................................................................................R$ 350.000,00
CA00155-JARDIM EUROPA- 01 dormitório + dep e quintal ............... 
......................................................................................R$ 390.000,00
C00184-VILA TELLER-03 DORMS + dep 02 vags ....R$ 420.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00163-JD. DOS LAGOS-4 suítes + dep. Em construção ............... 
......................................................................................R$ 480.000,00
CA00091-PARK REAL-3 Dorms, c/ suíte + dep. Novíssima ............... 
......................................................................................R$ 430.000,00
CA00178- VILAGIO PORTO FINO- 03 dorms c/ suíte + dep. ............. 
......................................................................................R$ 850.000,00
CA00013-MONTREAL-03 dorms, c/ suíte + dep. ........R$ 450.000,00
CA00183- BRESCIA- 03 Dorme c/ suíte + dep. ..........R$ 530.000,00
CA00014-GREEN VILLAGEM-03 dorms + dep 2 vagas. .................... 
......................................................................................R$ 500.000,00
CA00217-REIDENCIAL VIENA-03 dorms +dep 2 vagas. ................... 
......................................................................................R$ 750.000,00

APARTAMENTO

AP00053-PIAZA DI FIORI -02 dorms c/suíte +dep 02 vagas. ............. 
......................................................................................R$ 340.000,00
AP00052-VILLAGIO D’AMORE-03 dorms c/ suíte + dep ................... 
......................................................................................R$ 370.000,00
AP00047-VILAGGE AZALÉIA- 03 dorms + dep 01 vaga .................... 
......................................................................................R$ 220.000,00
AP00057-THE PARK VIEW- 03 dorms + dep – 02 vagas  .................. 
......................................................................................R$ 605.000,00  

CHÁCARAS

CH00038- LAGOS DE SHANADÚ-04 dorms + dep, lago e pomar ..... 
......................................................................................R$ 950.000,00
CH00030- PORTEIRA DE FERRO- 03 dorms c/ suíte + dep. c/ pisci-
na..................................................................................R$ 480.000,00                                                
CH00040-TERRAS DE ITAICI-02 dorms c/ suíte + dep 05 vagas ....... 
......................................................................................R$ 700.000,00  
CH00029- ITUPEVA- 2000m c/ 03 dorms c/ suíte +dep. c/ piscina .. 
......................................................................................R$ 670.000,00
CH00036-ELIAS FAUSTO-03 dorms + dep c/ piscina . ....................... 
......................................................................................R$ 680.000,00

TERRENOS

TE000147-JARDIM SANTORINI-758M. ......................R$ 600.000,00
TE000158-BRESCIA- 206M .........................................R$150.000,00
TE000146-JARDINS DI ROMA-404M. .........................R$280.000,00
TE00153-JARDIM BELO HORIZONTE 150M. .............R$170.000,00

LOCAÇÃO

CASA

CA00145-JARDIM CALIFORNIA- 2 dorms + dep 2 vagas ................. 
................................................................................. R$ 1300,00+ iptu
CA00156-JD ESPLANADA 2- 03 suítes + dep 2 vagas. ..................... 
................................................................................. R$ 3.300,00+iptu

CA00202-JD NOVO HORIZONTE-03 dorms c/ 1 suíte + dep 04 
vagas ....................................................................... R$ 2.500,00+iptu
CA00199-JD MORADA DO SOL-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 
vagas ....................................................................... R$ 1.800,00+iptu
CA00205-JD DO VALE-02 dorms c/ suítes + dep 02 vagas................ 
................................................................................. R$ 1.500,00+iptu
CA00206-PARQUE DAS NAÇÕES- 03 dorms c/ suíte+ dep 02 
vagas ....................................................................... R$ 1.800,00+iptu
CA00204-PAU PRETO- 03 dorms + dep 04 vagas.R$ 2.500,00+iptu
CA00203-JD BOM PRINCIPIO-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 vagas. 
.................................................................................. R$2.500,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00172-VISTA VERDE-03 dorms c/ 1 suíte + dep  02 vagas. .......... 
.......................................................................R$ 2.700,00+cond+iptu
CA00189-PARK REAL-03 dorms c/ 1 suíte+ dep 03 vagas ................ 
........................................................................R$ 2300,00+cond+iptu
CA00117-MARIA DULCE-03 suítes 01 master +dep 04 vagas ........... 
........................................................................R$ 6.000,00+com+iptu
CA00196-MARIA DULCE-03 suítes +dep  04 vagas. .......................... 
.......................................................................R$ 4.800,00+cond+iptu
CA00198-AMSTALDEN- 04 suítes +dep 04vagas ........R$ 3.500,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00035-JD REGENTE-02 dorms + dep 01 vaga. ............................. 
.......................................................................R$ 1.500,00 cond+ iptu
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 Dorms + dep c/ elevador.  ... 
.........................................................................R$1.300,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga...... 
.........................................................................R$1.800,00 cond+iptu
AP00039-JAEDIM REGENTE- 02 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga ....... 
.........................................................................R$1.450,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas ....... 
........................................................................R$ 2.300,00 cond+iptu

TERRENOS

TE00134-CIDADE NOVA-402m  ............................ R$ 2.000,00+iptu
TE00079-EUROPARK- 1000m. .............................. R$ 1.000,00+iptu

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS................... R$ 5.000,00+ iptu
SL00004-CENTRO-48,36 MTS .............................. R$ 1.300,00+ iptu
SL00005-ARIO BARNABÉ-234MTS. .................... R$ 2.000,00+ iptu
SA00009-CENTRO-35MTS ...................................... R$ 900,00+ iptu

CHÁCARAS 

CH00015-ALTOS DE ITAICI-03 dorms c/ suíte + dep 02 vagas .......... 
................................................................................. R$ 3.500,00+iptu

GALPÕES 

GL-0020- DIS. INDUS. NOVA ERA-  A/T 500 A/C 403,30. .................. 
.............................................................................. R$   5.000,00+iptu.
GL-00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 117m-. .......... 
.............................................................................. R$   6.800,00+iptu.
GL- 00028-VITORIA MARTINI - A/T 1000m A/C 795m ....................... 
.............................................................................. R$ 10.000,00+iptu.
GL-00018-RECREIO CAMP. JÓIA- A/T 680. . ...... R$ 5.000,00+iptu.
GL00213-RECREIO CAMP. JÓIA-A/T 1000. ......... R$ 6.000,00+iptu

PONTO COMERCIAL

PT00003- CENTRO – 17 salas, coz , wcs fem e mac 9 vagas ............ 
............................................................................ R$ 14.000,00 +  iptu

VENDAS

CASA VENDA JARDIM MORADA DO SOL FRENTE:02 DORMITÓRIOS,COZINHA 
AMERICANA,WC  FUNDOS : 02 CÔMODOS, WC GARAGEM PARA DOIS AUTOS  

COM PORTÃO ELETRÔNICO DE R$210.000,00 POR APENAS R$180.000,00

CASA VENDA JARDIM MORADA DO SOL
02 DORMITÓRIOS ,COZINHA AMERICANA,GARAGEM PRA 02 AUTOS

DE R$220.000,00 POR R$180.000,00

JARDIM BELA VISTA: OPORTUNIDADE! CASA EM LOTE DE 250M² SENDO NO PAVIMENTO INFERIOR: 2 DORMITÓRIOS, SALA , COZINHA, WC, LA-
VANDERIA, E NO PAVIMENTO SUPERIOR: EM CONDIÇÕES DE SEMI ACABAMENTO 2 SUÍTES + 1DOMRMITÓRIO. DE R$ 280,000 POR R$ 250,000,00 
ACEITA ENTRADA E PARCELAMENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO. VÁ ZUNINDO!

OFERTA PÚBLICA 
 ALIENAÇÃO JUDICIAL.
RESPONSÁVEL, PERITO 

JÚLIO CÉSAR CARDOSO, 
CRECI-SP 52891-F

Rua Gerânio, nº 186, Bairro Alpes
 Suíços, Indaiatuba, SP.

Avaliação de mercado: 
R$ 1.210.000,00

Oferta mínima para analise: 
R$ 763.300,00 

Proposta parcelada sendo;
Sinal R$217.800,00 e saldo em;

30 x R$18.150,00 correção IPCA.
Processo 0010429-64.2016.5.15.0085

Rua Edelweiss, nº 120, Bairro Alpes 
Suíços, Indaiatuba, SP. 

Avaliação de mercado: R$ 798.000,00

Oferta mínima para analise: 
R$ 502.740,20

Proposta parcelada sendo;
Sinal R$133.640,00 e saldo em;

30 x R$12.303,34 correção IPCA.
Processo: 0010429-64.2016.5.15.0085

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

www.alienacaojudicialdebens.com.br
Maiores informações fone: 19 – 983632151. Whatsapp.
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta

Caçamba Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual Dentista

Decoração
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas

Pousada SalgadosMecânica

Manutenção Equip. eletrônicosJóias
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 
Experiência em limpeza de piscinas, 
corte de grama e pequenos reparos. 
Disponibilidade para trabalhar em tur-
nos e aos finais de semana. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 
– Superior completo ou Cursando em 
Contabilidade, Direito ou Administração. 
Desejável conhecimento em licitação 
pública. CNH categoria B. Irá dirigir os 
carros da empresa na Região de Cam-
pinas. Pacote Office.

CERVEJEIRO TÉCNICO – Desejável 
Curso Técnico de Cervejeiro; Química 
Industrial, ou Alimentos. Experiência 
na área de Indústrias, processos de 
Fabricação de Cerveja, Análises Labo-
ratoriais e Boas Práticas de Fabricação. 
Acompanhar os processos de produção 
desde fabricação, fermentação, filtração 
e envase. Residir na Região Metropoli-
tana de Campinas.

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

GERENTE DE VENDAS – Experiência 
na função. Desejável em empresa do 
Ramo de Material para construção.

INSPETOR OPERACIONAL – Para 
trabalhar liderando equipe de Porteiros. 
Ensino médio completo. Conhecimen-
tos em Informática. Experiência em 
tarefas administrativas. Disponibilidade 
para trabalhar em escalas e turnos. 
CNH categoria B.

FERRAMENTEIRO – Experiência na 
função.

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 
– Possuir Curso de NR 10, NR 11 e 
BR 35. Experiência em manutenção 
preventiva e corretiva em sistema de 
Climatização. 

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – Ex-
periencia em manutenção elétrica e 
mecânica de máquinas injetoras. Para 
trabalhar em empresa na cidade de 
Monte Mor. Disponibilidade para traba-
lhar em turnos.

TÉCNICO DE PROCESSOS – Experi-
ência na função em empresas do Ramo 
Plástico (Injetoras). Empresa de Monte 
Mor. Disponibilidade para trabalhar em 
turnos.

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

selecao@joblinerh.com.br
ACESSE NOSSO SITE: 

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

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

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

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

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

ao Pat com todos os documentos.

Fundamental incompleto
Açougueiro (a) - 2 vagas
Auxiliar de corte - 1 vaga

Auxiliar de cozinha - 1 vaga
Auxiliar de limpeza - 2 vagas
Auxiliar de pedreiro - 1 vaga

Borracheiro (a) - 1 vaga
Caldeireiro (a) - 1 vaga
Costureiro (a) - 2 vagas
Cozinheiro (a) - 1 vaga

Motorista carreteiro (a) - 1 vaga
Pintor (a) de casa - 1 vaga

Porteiro (a) - 1 vaga
Riscador (a) de roupas - 1 vaga

Vigilante - 1 vaga

Fundamental completo
Auxiliar de cozinha - 2 vagas

Auxiliar de jardinagem - 1 vaga
Auxiliar de produção - 1 vaga

Chapista de lanchonete - 1 vaga
Cortador (a) de roupas - 1 vaga

Cozinheiro (a) - 2 vagas
Empregada doméstica - 1 vaga

Estampador (a) de tecidos - 1 vaga
Jardineiro (a) - 1 vaga

Lavador (a) de carros - 1 vaga
Manicure - 1 vaga

Motorista carreteiro (a) - 1 vaga
Oficial de manutenção predial - 1 vaga

Operador (a) de máquinas agrícolas - 1 vaga
Operador (a) de prensas - 1 vaga
Passadeira/passador de peças 

confeccionadas - 1 vaga
Serralheiro (a) - 1 vaga

Pedreiro (a) - 1 vaga

Ensino médio completo
Ajudante de serralheiro (a) - 1 vaga

Arte finalista - 1 vaga
Assistente de vendas - 1 vaga

Auxiliar de enfermagem - 1 vaga
Auxiliar de limpeza - 1 vaga
Auxiliar de logística - 1 vaga

Auxiliar de linha de produção - 1 vaga
Auxiliar de padeiro - 1 vaga

Caldeireiro (a) - 1 vaga
Chefe de cozinha - 1 vaga

Chefe de serviços de limpeza - 1 vaga
Churrasqueiro (a) - 1 vaga

Comprador (a) - 1 vaga
Cozinheiro (a) - 1 vaga

Encarregado (a) de manutenção - 1 vaga
Encarregado (a) de produção - 1 vaga

Fresador (a) - 2 vagas
Gerente de loja e supermercado - 1 vaga

Instalador (a) reparador (a) de
 redes telefônicas - 3 vagas

Mecânico (a) de ar condicionado - 2 vagas
Mecânico (a) de automóvel - 2 vagas

Mecânico (a) de manutenção de máquinas - 1 vaga
Motorista de caminhão - 1 vaga

Operador (a) de empilhadeira - 1 vaga
Operador (a) de telemarketing - 1 vaga

Operador (a) de torno numérico - 1 vaga
Promotor (a) de vendas - 1 vaga

Recepcionista - 1 vaga
Repositor (a) de mercadorias - 1 vaga

Soldador (a) - 1 vaga
Torneiro (a) mecânico - 1 vaga

Vendedor (a) de serviços - 1 vaga
Vendedor (a) interno - 1 vaga

Ensino técnico
Técnico (a) em enfermagem - 2 vagas
Técnico (a) de saúde bucal - 1 vaga

Superior completo
Consultor (a) de vendas - 1 vaga

Enfermeiro (a) - 2 vagas
Fisioterapeuta - 2 vagas
Fonoaudiólogo - 1 vaga

Gerente de vendas - 1 vaga
Pessoas com deficiência (PCD)
Auxiliar de logística - 2 vagas

EMPREGOS
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classificados

Vendo casa no Par-
que dos Indaias – 8 
cômodos, sendo 4 na 
parte superior, duas 
casas em mesmo terre-
no Aceito terreno como 
parte do pagamento 
R$320.000,00 ou fi-
nanciamento. F.: (19) 
99482-6697 / (19) 3875-
3201 João. Tendo inte-
resse ver fotos na OLX
Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, ba-
nheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 au-
tos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000,00. F. 3875-
2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$190.000,00 (19) 
3875-2215
J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02 DORM, 
SALA , COZINHA(PLA-
NEJADO), BANHEI-
RO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno 
e da construção – con-

sulte-nos F.: (19) 98254 
7703  / (19)3885-4500 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms 
no Jd. dos Imperios 
R$380 MIL  -  (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL - (19) 98136-
7331 
Casa  com 3 dorms 
( 1st) no Pq. Indaia – 
R$280 mil (19) 98254 
7703 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  At : 
2700m²,para construto-
res é possível, desmem-
brar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - (19) 
98254 7703 CRECI 74.
Oferta imperdível! 
Morada do sol Rua: 
84 - Casa de 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia e ga-
ragem para 02 autos 
em lote de 125m ², de 
R$210.000,00, por ape-
nas: R$180.000,00 ou 
R$75.000,00 de entrada 
+ 50 x R$2.100,00 F.: 
(19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra
Oferta imperdível! 
Morada do Sol Rua: 
85 - Casa de 01 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia, quintal 
e garagem para 02 au-
tos em lote de 125m², 
de R$180.000,00, por 
apenas: R$130.000,00.  
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra!
Oferta imperdível! Mo-
rada do Sol Rua: 50 - 
Casa de 02 dormitórios, 
sala, cozinha Ameri-
cana, wc, lavanderia, 
garagem para 02 autos 
+ 02 cômodos nos fun-
dos, em lote de 125m ², 
de R$210.000,00, por 

apenas: R$180.000,00. 
Aceita caminhão no ne-
gócio até R$100.000,00 
F.: 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
Troco: casa em Sal-
to no Jardim Laguna 
- com 02 dormitórios 
sendo um suíte, cozinha 
americana, garagem 
para dois autos, em 
lote de 180m2 + uma 
chácara de 1000m2 no 
bairro pedregulho em 
Indaiatuba, por edícu-
la em lote de 250m2 
ou casa de ½ lote até 
r$310.000,00. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294 corra!
CASA– VILA FURLAN 
- 03 dorm.  sendo 01 
suíte, sala de estar e 
jantar, coz. planejada, 
02 wc, 01 lavabo, área 
de serviço, churrasquei-
ra e garagem 02 vagas. 
A/T  180M² A/C  150M² 
- R$ 390.000,00 (Aceita 
Financiamento). F.: 
(19) 3935-
CASA – JD ESPLANA-
DA - 03 dorm. sendo 
01 suíte, 01 WC, 03 
sacadas, sala de estar, 
jantar e sala de tv, coz. 
planejada, dorm. de 
empregada com WC, 
área gourmet, espaço 
p/ piscina com encana-
mento preparado, aque-
cimento solar em todos 
os cômodos e garagem 
coberta 02 vagas. A/T  
360,00 M²e A/C  270,00 
M² - R$700.000,00. F.: 
(19) 3935-1413
CASA – JD ESPLA-
NADA - 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte com pla-
nejados, Sala, Cozinha 
com Planejados, 1 WC, 
área de serviço, Gara-
gem  4 vagas sendo 2 
cobertas. A/C 190,00M² 
e A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORADA 
DO SOL -  02 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banhe i ro ,  á rea  de 
serviço e garagem 02 
vagas A/C 125,00M² 
E  A /T  125 ,00M²  - 
R$220.000,00. F.:(19) 
3935-1413
Pau Preto Comercial 
- 3 dorms c/ + dep. 03 
vagas de garagem F.: 
(19) 97171-4929 

Vilaggio di Itaici - 3 
dormitórios sendo uma 
suíte, sala dois ambien-
tes, cozinha planejada 
área de serviço, chur-
rasqueira e pia, Aque-
cimento solar. Área de 
lazer completa. F.: (19) 
99166-8272
Vende-se casa no Jar-
dim Morada do Sol - 
Garagem 2 carros com 
portão eletronico, sala, 
cozinha, banheiro, 2 
quartos sendo 1 suíte, 
parte superior lavande-
ria e banheiro. Estuda 
troca por terreno de 
menor valor como forma 
de pagamento. F.: (19) 
99735-5418. Tratar c/ 
Antonio.
CASA NO CONDOMÍ-
NIO BRÉSCIA - Aca-
bamento de luxo, 200 
m2  de área construída. 
Três suítes com saca-
das, sala de jantar, sala 
de estar, lavabo, cozi-
nha planejada, lavan-
deria e espaço gourmet 
planejado. Aquecimento 
solar instalado e pontos 
para ar condicionado 
nos quartos e salas. 
Condomínio com por-
taria 24h, piscina, salão 
de festas, churrasqueira 
e quadra (R$ 220,41). 
Próximo ao Parque 
Ecológico. Aceito ter-
reno ou apartamento 
em Indaiatuba, Cam-
pinas e região, como 
parte do pagamento. 
R$ 690.000,00. Direto 
com o proprietário. F. 
19-992170168 ou 19-
992357764.
Vende-se casa em 
Cardeal - dois quartos, 
sala, cozinha america-
na, garagem coberta e 
área de serviços A.T. 
125m² A.C. 99m². Valor 
R$230.000,00. Aceita 
carro e Financiamento. 
F.: (19) 99124-2964
Vendo/Troco casa 
- 2 dormitórios, sala, 
cozinha,  copa,  ba-
nheiro, garagem p/ 2 
carros. R$205.000,00. 
V a l o r  p a r a  t r o c a 
R$280.000,00. Tratar 
direto c/ proprietário F.: 
(19) 3016-1685
Casa para venda em 
Condomínio Portal 
das Acácias - 2 dorm, 
sala, cozinha, área de 
serviço R$ 350.000,00. 
Corretora Selma Ribeiro 
F.: (19) 98346-2299

Sobrado pra venda 
Dona Lucila - 3 dorm 
sendo 4 suítes 01 suí-
te master 01 dorm. no 
térreo. Sala, cozinha, 
escr i tór io ,  p isc ina, 
chu r rasque i ra .  R$ 
1.200.000,00. Corretora 
Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Casa térrea NOVA 
Jardim Esplanada II 
- 3 dormitórios, sala, 
cozinha área de ser-
viço garagem coberta 
e sem cobertura. R$ 
620.000,00. Corretora 
Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Venda Imperdível - 
Casa frente a 50 me-
tros da praça Bona-
chello Bairro: Costa 
e Silva, Indaiatuba/SP. 
Casa com 03 vagas 
para carro, sendo 01 
coberta, 03 dormitó-
rios, guarda roupas 
embutidos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, la-
vanderia. Casa fundo 
edícula, 01 dormitórios, 
sala, cozinha, banhei-
ro. Com total de área 
construída 165m². Ter-
reno com 228m², por 
apenas R$390.000,00. 
Direto com proprietário. 
(OBS: Só terreno nes-
te bairro está valendo 
R$220.000,00) Fone: 
(19) 3875-4550
Vende-se casa em 
Cardeal - dois quar-
tos,sala, cozinha ame-
ricana, garagem cober-
ta eárea de serviços 
A.T.125m² A.C. 99m². 
ValorR$210.000,00. 
Aceitacarro e Financia-
mento.F.: (19) 99124-
2964

 
CASA -JD. MONTE 
VERDE - 01 dorm., sala, 
coz., WC, lavanderia 
e garagem 01 vaga. 
- R$750,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 02 
dorm., sala, coz., wc 
com box, área de servi-
ço e garagem 02 vagas. 
Ótimo acabamento. - 
R$1.350,00 +IPTU. F.: 
(19) 3935-1413

 
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$ 800 MIL -  (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$350 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092

Apartamento com 3 
dorms no bairro chá-
cara do trevo R$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro 
. cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Vendo ou troco: Loca-
do por R$4.000,00 ate 
outubro 2020 - Penha 
SP - APTO DUPLEX, 
3 dorms, 1 suíte, 2 va-
gas, cozinha planejada, 
banheira e churrasquei-
ra. A.T: 233 m², A.U: 
133 m². R. Peixoto nº 9 
condomínio residencial 
I t a p u ã . V a l o r :  R $ 
390.000 - tenho fotos. 
Tratar c/ proprietário 
(19) 98817-5312
Apto condominio Spa-
zio Illuminare - com 55 
metros quadrados, sen-
do 2 quartos (1 suite) + 
1 banheiro,  sala e sala 
de jantar integrados, co-
zinha e area de serviço. 
Planejado na cozinha 
e  em um dos quartos. 
Quitado. Aceita finan-
ciamento. Valor a vista 
R$ 210 mil a vista sendo 
direto com proprietário. 
Estuda proposta com 
terreno. F.: (19) 98941-
5951
Apartamento Centro 
de indaiatuba - próximo 
a bancos e comércio 
local, 1 suíte , sala, cozi-
nha planejada, varanda, 
1 vaga garagem, porta-
ria 24 horas. Venda R$ 
185.000,00. Locação 
R$ 1.400,00, incluso 
condomínio, IPTU, água 
e gás. Tratar direto 
com o proprietário (19) 
989621520
Ed. San Marino - Cida-
de Nova - Indaiatuba - 
Vendo ou Alugo - Aptº: 
3 dorms. (sendo 1 suite) 
com armários na suíte 
e em mais 1 dorm. Sala 
para dois ambientes, 
varanda, cozinha espa-
çosa e com bastante ar-
mários, banheiro social, 
área de serviço com 

banheiro - 1 vaga de 
garagem. Tratar direto 
com proprietário Fone: 
(19) 3875-3030
Edifício Bárbara - Apto 
com 1 dormitório piso 
porcelanato, blindex, 
com sanca na sala, 
armários planejados 
embutido nos cômodos, 
garagem coberta para 1 
veículo.A 50 metros da 
UNIMAX. Aceita finan-
ciamento, direto com 
proprietário. F.: (19) 
99268-4277

 
Sitio Estrada Mato 
Dentro  - Valor: R$ 
2.500. 000,00 F.: (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Porteira de Ferro - 2 
dorms, Sala, Cozinha e 
lavanderia. Área gour-
met avarandada. Chur-
rasqueira e balcão.F.: 
(19) 99721-0395
Chácara Terras de Itai-
ci - 1000 metros 300 as 
suítes master c/ plane-

jados. Área gourmet c/ 
churrasqueira, piscina 
ducha e lavabo. F.: (19) 
99166-8272
Sitio venda Indaiatuba 
- 27.800 Metros. Com 
pequena casa. F.: (19) 
99115-8368
Elias Fausto - 7 Alquei-
res ótima topografia 
porteira fechada F.: (19) 
99166-8272
Recanto das Flores 
- Com lago, toda gra-
mada, área gourmet 
Churrasqueira, campo 
de futebol, cercada. F.: 
(19) 999115-8368
Chácara Itupeva em 
condomínio - 03 suítes, 
sala, cozinha Edícu-
la c/ escritório e sala 
tv. Vagas p/ 2 carros, 
churrasqueira e piscina. 
Água encanada e poço 
F.: (19) 97171-4929
CHÁCARA – LAGOS 
DE SHANADU -03 
dorm., sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, 
wc, área de serviço e 
garagem 02 vagas. 
Gramada e possui pis-
cina. A/C 258.78M² e 
A /T  5 .280M²  -  R$ 
790.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Sítio na Bahia Ven-
da/Troca por imóvel 
em Indaiatuba - Com 
470.000m² equivalente 
a 20,00 alqueire, boa 
topografia, região sul 
da Bahia a 220km de 
Salvador pela BR 101. 
Situado na região do 
Vale do Jiquiriça, a 7km 
da cidade de Mutuipe. 
A propriedade fica a 
4 km da BR 420 no 
municipio de Mutuipe, 
e a 70km da cidade de 
Valença região de belas 
praias do litoral baiano 
com aeroporto operan-
do com voos da (Azul) 
aos sabados saindo 
de Viracopos em Cam-
pinas-SP. A proprie-
dade esta distribuída 
em pastagem, lavoura 
de cacau, outras e pe-
quena mata. Energia 
passa dentro da pro-
priedade. Casa sede 
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NOTAS DE FALECIMENTO
1. ELOIA BARBOSA DOS 
SANTOS com 87 anos, Viúvo 
(a) de GERALDO JOSE DOS 
SANTOS, Sendo Filha de JOR-
GE BARBOSA e RITA BAR-
BOSA. Deixa Filho (s): MARIA, 
HERMELINDA, WENCESLAU, 
RENILTO, RENITA, ANTONIO, 
CELMA, ADILSON (TODOS 
MAIORES), RITA, ETELVINO, e 
ELVIRO (FALECIDOS). Falecido 
(a) em: 06/10/2019  e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO MUN. DE 
BARRA DO JACARÉ-PR aos 
07/10/2019.

2. GERALDA DE ARAUJO 
CAMELO com 77 anos, Viú-
vo (a) de MANOEL JOAQUIM 
CAMELO, Sendo Filho (a) de 
JOÃO ESTEVES DE ARAUJO 
e ZULMIRA DA SILVEIRA. Deixa 
Filho (s): ADENILSO, APARECI-
DA, ADILSON, FATIMA, ISAIAS, 
CLAUDINEIA, e AILTON (MAIO-
RES DE IDADE). Falecido (a) 
em: 17/10/2019, e Sepultado 
no CEMITÉRIO MUN DA SAU-
DADE EM SUMARÉ-SP aos 
18/10/2019.

3.ANTONIA ROSA PEREIRA 
FIDELES com 80 anos, Casado 
(a) com JOÃO FIDELES FILHO, 
Sendo Filho (a) de PEDRO 
PEREIRA DOS SANTOS e CE-
CILIA ROSA PEREIRA. Deixa 
Filho (s): WILSON, MARLENE, 
NELSON, MARLI, MARTA, HIL-
DA ( TODOS MAIORES). Faleci-
do (a) em: 24/10/2019, e Sepul-
tado (a) no CEMITÉRIO MUN 
DE MATÃO-SP aos 25/10/2019.

4.CLAYTON TEODORO MO-
REIRA com 38 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de NELSON 
APARECIDO MOREIRA e NAIR 
TEODORO MOREIRA. NÃO 
DEIXA FILHOS., Falecido em: 
03/11/2019, Velado(a) no DIRÉ-
TO, e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 06/11/2019. 

5.ENZO SPADINI MARÇOLA 
com 11 anos ,  sendo filho(a) de 
LEANDRO MARÇOLA e CIRLEI 

SPADINI MARÇOLA. Falecido 
em: 05/11/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
06/11/2019. 

6.DOUGLAS DA SILVA OLIVEI-
RA com 68 anos , Casado (a) com 
MARLENE LUCIANO OLIVEIRA 
sendo filho(a) de APARECIDA DA 
SILVA  OLIVEIRA.deixa filho(s): 
ADRIANA 44, ALEXANDRA 42, 
Falecido em: 05/11/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 06/11/2019. 

7.VERONICA FURLANETTO 
MOZELA com 63 anos , Casado 
(a) com SERGIO MOZELA sendo 
filho(a) de ANTONIO JOSE FUR-
LANETTO e MARIA TEODORA 
DE ASSIS FURLANETTO.dei-
xa filho(s): GISELI 38, TATIANA 
36, RAFAEL 34, Falecido em: 
05/11/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
06/11/2019. 

8.YUITI HAYASHI com 67 anos 
, Casado (a) com MARLENE DE 
VECHI HAYASHI sendo filho(a) 
de YOSHIRO HAYASHI e KAZUE 
TAHIRA.deixa filho(s): FABRICIO 
41, VANESSA 39 , TIAGO 36, 
Falecido em: 05/11/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 06/11/2019. 

9.VIRGINA ROMANA CANAZA 
com 37 anos , Vivia em União Es-
tável com ISIDRO GRIMALDEZ 
ARRIAGA, sendo filho(a) de JUAN 
RAMONA ARRIAGA e ANGELICA 
CANAZA RIVAS.deixa filho(s): AR-
MANDO 15 , MIGUEL 10 , ELIAS 
08, Falecido em: 05/11/2019, Vela-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 07/11/2019. 

10.ARIVALDO DOS SANTOS 
XAVIER com 80 anos , Era Se-
parado(a) de MARIA SOLEDADE 
DE JESUS sendo filho(a) de JOSE 

DOS SANTOS XAVIER e ANTO-
NIA DOS SANTOS XAVIER.deixa 
filho(s): EVANILDA, ELENILDA, 
NILZA, EDNA, JOÃOZITO,NIL-
SON, ELIANE (MAIORES), Fale-
cido em: 06/11/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 06/11/2019. 

11.ESTELITA CARLOS COELHO 
com 64 anos , Casado (a) com 
MANOEL MENDES COELHO 
sendo filho(a) de MACARIO GO-
MES MACHADO e INEZ CARLOS 
MACHADO.deixa filho(s): ADE-
NILTO, ADRIANA, CLAUDINO, 
ADAILDA, NORECI, ROMÁRIO, 
ELIZANGELA, GILMAR, EVERÔ-
NICA, ROSANGELA, CLAUDECI 
(TODOS MAIORES), Falecido 
em: 06/11/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
07/11/2019. 

12.PAULO FRANCISCO DE 
OLIVEIRA com 76 anos , Casado 
(a) com CLARICE RODRIGUES 
DE OLIVEIRA sendo filho(a) de 
ARLINDO FRANCISCO DE OLI-
VEIRA e ORACINA FREITAS DE 
OLIVEIRA. deixa filho(s): NEIDE, 
MARCOS, RUTE, GILDO, MARIA, 
MARCIA, GERUSA (  MAIORES 
), Falecido em: 06/11/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 07/11/2019. 

13.MARIA DAS GRAÇAS AZA-
RIAS CORREA com 67 anos , 
Casado (a) com CIRILO CORREA 
sendo filho(a) de MANOEL AZA-
RIAS e CONCEIÇAO CAMILO 
AZARIAS.deixa filho(s): PAULO 
,JOSE RONALDO, ROGERIO, 
RODRIGO (MAIORES), Falecido 
em: 07/11/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
07/11/2019. 

14.LUIZ FREIRE FERRARI com 
76 anos , Casado (a) com IVO-
NE FERRETTI FERRARI sen-
do filho(a) de LUIZ FERRARI e 

AMELIA FREIRE FERRARI.deixa 
filho(s): ADRIANA 52, Falecido 
em: 07/11/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
08/11/2019. 

15.JOÃO HENRIQUE COPPINI 
DE AGOSTINO com 61 anos , 
Casado (a) com MARILSA APA-
RECIDA CAMPOS COPPINI  DE 
AGOSTINO sendo filho(a) de 
BENEDICTO DE AGOSTINO 
JUNIOR e ELZA COPPINI DE 
AGOSTINO.deixa filho(s): DENI-
SE 31, Falecido em: 07/11/2019, 
Velado(a) no CANDELARIA, e 
sepultado(a) no CANDELARIA aos 
08/11/2019. 

16.MARIA KALVON MATIUS-
SO com 88 anos , Era Viúvo(a) 
de ALBINO MATIUSSO sendo 
filho(a) de ANTONIO KALVON 
e EVA IANKOSKI.deixa filho(s): 
MARIA APARECIDA 60, Faleci-
do em: 07/11/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
08/11/2019. 

17.MARIA DO SOCORRO NE-
POMUCENO MEDEIROS com 
65 anos , Era Viúvo(a) de ANTO-
NIO MEDEIROS sendo filho(a) de 
JOSE JOAQUIM NEPOMUCENO 
e VIRTUOSA ALVES NEPOMU-
CENO.deixa filho(s): SILVANA, 
SILVIO, ANDERSON (MAIORES), 
Falecido em: 07/11/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 08/11/2019. 

18.NATIMORTO ALICE CRUZ 
BENVENUTTI RODRIGUES com 
0 anos , Falecido em: 08/11/2019, 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 09/11/2019. 

19.JOSE ELIAS AUN com 82 
anos , Casado (a) com VAINE AL-
VES TEIXEIRA AUN sendo filho(a) 
de ELIAS JOSE AUN e LINDA 
ELIAS AUN.deixa filho(s): JOSE 
ELIAS 51, VAINE 48, Falecido em: 
08/11/2019, Velado(a) no CANDE-

LARIA, e sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 09/11/2019. 

20.VALDECI FATIMA DA SILVA 
com 62 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de MANOEL BA-
TALHA DA SILVA e GENI VIANA 
DA SILVA.deixa filho(s): MARCIO 
42, MARCOS 43, Falecido em: 
08/11/2019, Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepultado(a) no 
HELVETIA aos 09/11/2019. 

21.MARIA ALVES DA SILVA com 
96 anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de ANTONIO ALVES DA 
SILVA e QUITERIA ALVES DA 
SILVA.deixa filho(s): EDMUNDO, 
CICERA, HERBERTO, NATAL, 
MARGARIDA, CICERA, FI-
LHOS MAIORES, Falecido em: 
08/11/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
09/11/2019. 

22.ROSELI DE ASSUNÇÃO com 
41 anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de SERVINO DE ASSUN-
ÇÃO e ISAURA PEREIRA DE AS-
SUNÇÃO.deixa filho(s): BEATRIZ  
17, Falecido em: 08/11/2019, Vela-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 09/11/2019. 

23.SERGIO LUIZ PALMA com 
60 anos , Casado (a) com SILVIA 
BAKHOS PALMA sendo filho(a) 
de JOSE APARECIDO PALMA e 
MARIA ERMELINDA PALMA.dei-
xa filho(s): DANIEL 28, JESSICA 
21, Falecido em: 10/11/2019, Ve-
lado(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 11/11/2019. 

24.APARECIDA ZERBINI ROS-
SATE com 70 anos , Casado (a) 
com CIDEMAR ROSSATE sendo 
filho(a) de ESTEVAM ZERBINI 
e NOEMIA RIPABELLO ZER-
BINI.deixa filho(s): ROBSON , 
MONICA , JULIANO , VITOR. 
TODOS MAIORES, Falecido em: 
10/11/2019, Velado(a) no CANDE-
LARIA, e sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 11/11/2019. 

25.VALDIVIO VIEIRA DE CARVA-
LHO com 73 anos , Era Viúvo(a) 
de MARIA ALVES DA SILVA sendo 
filho(a) de MANOEL VITORIO DE 
CARVALHO e FLORIZIA MARIA 
VIEIRA DE CARVALHO.deixa fi-
lho(s): ELIANE (MAIOR), Falecido 
em: 10/11/2019, Velado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 11/11/2019. 

26.MARIO GIL com 82 anos , Era 
Separado(a) de MARIA ELISA 
KERCHE DO AMARAL sendo 
filho(a) de ANTONIO GIL e ANNA 
RODRIGUES GIL.deixa filho(s): 
TELMA 56, ISMAEL 52, IVANA 
(FAL), Falecido em: 11/11/2019, 
Velado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 11/11/2019. 

27.JOÃO APARECIDO DE SOU-
ZA com 53 anos , Casado (a) com 
SILVIA APARECIDA NUNES  DE 
SOUZA sendo filho(a) de JOÃO 
NAVES DE SOUZA e APARECIDA 
RODRIGUES DE SOUZA.deixa 
filho(s): WESLEY 27, WILLIAN 
21,Falecido em: 11/11/2019, Ve-
lado(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 12/11/2019. 

28.DESIDERIO ANTONIOLI com 
88 anos , Casado (a) com ELZIRA 
GERALDO ANTONIOLI sendo 
filho(a) de RICARDO ANTONIOLI 
e ANGELINA CALUNGA.deixa fi-
lho(s): MARIA DE LOURDES 65, 
ANTONIO SERGIO 61, LUIZ CAR-
LOS 59, Falecido em: 11/11/2019, 
Velado(a) no CANDELARIA, e 
sepultado(a) no CANDELARIA aos 
12/11/2019. 

29.OSVALDO MATOS DOS 
SANTOS com 88 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de  ELIZA 
MATOS DOS SANTOS. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 
11/11/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
12/11/2019. 

30.ANDRE SILVA FERNAN-
DES com 40 anos , Era Divor-
ciado, sendo filho(a) de PEDRO 
FERNANDES e DJANIRA DA 
SILVA FERNANDES.deixa fi-
lho(s): PEDRO, MARIANA, AR-
THUR, GIOVANA. Falecido em: 
11/11/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
12/11/2019. 

31.MOHAMMAD AHMAD EL 
ATIQ com 91 anos , Casado (a) 
com ANA PAULA HALTER GA-
BRIEL EL ATIQ sendo filho(a) 
de AHMAD EL ATIQ e FARHA 
ABD MUHDI.deixa filho(s): SA-
MIR 52, HADYJA 15, TOFIQ 06, 
Falecido em: 12/11/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 12/11/2019.

nascente com água boa 
sendo preservada em 
três locais da proprieda-
de. Documento ITR OK. 
Opções para plantação 
de feijão, milho, mandio-
ca, café e outros. Isso em 
virtude da boa media de 
chuvas/ano na região e 
as nascentes existentes 
na propriedade. Conta-
to F.:(19) 98288- 1728. 
WhatsApp.

 
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150m2 – R$1060,00p/ 
m2 -escriturado. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Jardim Alice (único lote 
na rua) 125m2 – planís-
simo – R$1030,00 p/ m2 
– F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Condomínio London 
Park - lote de 300m2 por 
apenas R$180.000,00 
F.:(19) 99762-7997 / 
3935-3294
Jardim Belo Horizonte - 
150metros R$170.00,00 
F.: (19) 99115-8368
Jardim California - 210 
metros. Ótima topografia 
F.: (19) 99721-0395
Condomínio Jardim Re-
sidencial London Park: 
Terreno com 300m² pla-
no, ótima topografia. 
Valor: R$180.000,00 mil 
contato c/ proprietário 
Fone: (19) 98288-1728 
WhatsApp / (19) 3875-
2860
Vende-se terreno Vila 
Suiça - murado 300m². 
Valor R$ 235.000,00. 
Tratar com proprietário 
F.: (19) 98324-3243
Lote no Cond. Jd. Pie-
monte - ótima topografia 
e  l o c a l i z a ç ã o ,  c / 
infraestrutura completa, 
próximo ao centro. Tel: 
3875-2862/whatsapp: 
996738210

Conversa com Jesus
“Meu querido Jesus Cristo, em vós deposito toda a minha 
confiança. Vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do universo. 
Vós sois o Rei dos reis. Vós que fizestes o paralítico andar, o 
morto voltar a viver e o leproso sarar. Vós que vedes minhas 
angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino amigo, como 
preciso alcançar de vós esta graça que espero, com muita fé 
e confiança. Fazei, divino Jesus Cristo, que eu a alcance, pois 
necessito muito. Por isso, peço-lhe com muita fé (pedir a gra-
ça). A conversa convosco, meu grane mestre, me dá ânimo 
e alegria para viver. Como gratidão, distribuirei esta oração 
a outros que precisam de vós, para que aprendam a ter fé e 
confiança em vossa misericórdia. Iluminai meus passos, as-
sim como o sol ilumina, todos os dias ao amanhecer. Jesus 
Cristo, tenho total confiança em vós e, a cada dia que passa, 
aumenta minha fé e meu amor”                                 Por C.C.C 

Vende-se 2 terrenos 
- Sendo 1 em Salto 
R$125.000,00 e 1 em In-
daiatuba R$135.000,00. 
Direto com proprietário 
F.: (19) 3875-0540

 
SALÃO COMERCIAL 
–REC. CAMPESTRE 
JÓIA - 250m² construí-
dos. Cozinha, mezanino, 
lavanderia, 02 WC’s sen-
do 01 adaptado p/ cadei-
rante. - R$4.000,00+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413
SALÃO COMERCIAL 
– JD. HUBERT – Lo-
calizado na marginal 
do Parque ecológico! 
São 500m² construídos, 
possui mezanino, es-
critório e banheiros. - 
R$4.300,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
Aluga-se Salão comer-
cial – com 60m², todo 
com azulejos, 02 banhei-
ros, 02 entradas, energia 
trifásico na Rua: Alagoas 
nº90 – Cidade  Nova – 
Indaiatuba/SP. Ao lado 
do Centro Esportivo, do 
Mercado Pagmenos. 
Por apenas R$1.700,00, 
já incluso IPTU. Direto 
com proprietário Fone: 
(19) 99714-4113 / (19) 
3875-4550

 
Brechó da Margot está 
liquidando tudo á partir 
de $1,00 a peça F.: (19) 
3875-1789
Vendo Prensa Cami-
seta/caneca - Prensa 
plana 30x42 para subli-
mação de camisetas, 
almofadas, mouse pad, 
azulejo, mais Prensa 
para Canecas. R$ 900. 
F.: (19)98125-2939

Vendo berço - berço 
americano com colchão, 
jogo de lençol, mosquitei-
ro. R$ 200.F.: (19)98125-
2939
Vendo Bicicleta Scoot. 
De R$2.000,00 por 
R$800,00.  F.: (19) 3935-
6985
Vendo Máquina de cos-
tura Industrial Kingtex 
Valor R$600,00 F.: (19) 
3834-7739 / (19) 99750-
8856
Vendo Máquina de chi-
nelo R$2.000,00 F.: (19) 
98233-3923
Vendo Pedras legitimas 
vindas de Cristalina, se-
mi-jóias, pulseiras, brin-
cos, colares, anéis regu-
laveis, pedras avulsas 
inclusive terapêuticas. 
Ametista, olho de tigre, 
hematita, turmalina, aga-
ta etc. f.: (64)T
Vendo Bateria Musi-
cal Seminova cor: vi-
nho, marca: PEACE, 8 
peças (completa) Va-
lor R$1.000,00 F.: (19) 
3016-1685
Vendo roupas usadas à 
partir de R$1,99 F.: (19) 
3935-1633
Vendo portão de ferro 
1,80 X 3 F.: (19) 3935-
1633
Vendo 1 porta de vidro 
de correr de 1,60 F.: (19) 
3935-1633
Vendo TV 14 polegadas 
de tubo F.: (19) 3935-
1633
Vendo teclado CASSIO 
novo na caixa F.: (19) 
3935-1633
Vendo  máquina de re-
carregar cartucho F.: (19) 
3935-1633
Aceito doações de 
motores velhos, ferro e 
ferragens (geladeiras, 
máquina de lavar e fogão 
velho) Latas de (tintas, 
cervejas e refrigerantes), 
computadores, impres-
soras velhas. Retiramos 
no local Fone.: (19) 
99193-2917 WhatsApp

Liquidação  DVD’s 
R$0,50 cada Fone:  (19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo uma bassia para 
banheiro (Gelo) R$10,00 
nova  Fone: (19) 99193-
2917 WhatsApp
Vendo TV de plasma 
50 polegadas F.: (19) 
98120-3357
Vendo sofa de 3 e 2 
lugares F.: (19) 98120-
3357
Vendo - Carrinho de 
bebe Burigoto sem bebe 
conforto com ninho Preto 
e Cinza F.:(19) 98301-
6220 Lidia

 
Vendo um Fiesta - Com-
pleto, 28.000Km. Origi-
nal carro ficou 12 anos 
guardado. Único dono. 
Tratar (19) 98728-2491
Ford Ka - 1.0 Sedan, cor: 
prata único dono. Valor 
R$ 39.000,00 F.: (19) 
99612-7897
Vendo Etios Platinum 
- Ano: 2018; Cor: prata. 
Com 17.000 Km. Com-
pleto, automático, couro, 
multi mídia, liga leve, 
piloto, garantia de fábrica 
e documentação Ok e 
revisado. F.: (19) 99771-
4156 tratar com Sérgio

 
Reparo de fontes em 
geral e aulas particulares 
de eletrônica em geral 
(prática & teoria) – Profº 
Riccó • Reparo de fontes 
em geral de: portões, 
cercas, pc’s, notebooks, 
nobreaks, tv’s, aparelhos 
de som, xbox, etc. • Au-
las de eletrônica (prática 
teoria): R$60,00/Hora 
(19) 98714-0111
Ofereço-me  como 
pedreiro encanador, 
reformas em gerais e 
pequenos reparos na 
construção civil.Tra-
tar com João. F.: (19) 
98329-8580 WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, en-
canador, jardineiro e ele-
tricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me  como 
diarista e passadeira 
Contato Vania. F.: (19) 
99595-3390
Ofereço-me como pas-
sadeira e faxineira aten-
do a domicilio F.: (19) 
99448-0082 Val
Ofereço-me como Mani-
cure e Pedicure pé e mão 
R$25,00 sobrancelha 
R$10,00. Atendo tam-
bem a domicilio F.: (19) 
99369-5615

Ofereço-me como mo-
torista de Uber Falar 
com Andersson F.: (19) 
99410-0364
Ofereço-me com traba-
lhos em tricô sob enco-
menda F.:(19) 3935-1633
Ofereço-me como casei-
ro para fazer pequenos 
serviços. Tenho 75 anos, 
tenho boa sáude, sou 
aposentado. Não preciso 
receber nenhum dinhei-
ro. Só preciso da mora-
dia Fone.: (15)99646-
7494 / (19) 3327-6387
Ofereço-me como assis-
tência técnica em máqui-
na de costura industrial 
F.: (19)99212-1731
Ofereço-me como con-
sultora Hinode, Herbalife, 
Natura, Avon e Jequiti 
entrega a domicilio Elsa 
F.: (64) 99224-6033
Ofereço me para traba-
lhar como anfitrião de 
caozinhos com amor e 
carinho , sendo para pas-
sear e aconchego dormir 
,perto da Av: Kennedy 
(sumerboll). Indaiatuba. 
Elza Maria Fone: (64) 
99224-6033
Ofereço-me como faxinei-
ra ou diarista. Falar c/ Adi-
lene F.: (19) 99950-6251
Ofereço-me como pas-
sadeira F.: (19) 99595-
9448
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos. Falar 
com Erika F.: (19) 3875-
7624
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