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Encantos de 
Natal abre a 
programação 
de fim de ano

Ginásio de 
Esportes abriga 
finais das três 
divisões da 
22ª Liga Aifa

Doação de 
sangue é tema 
de ação do 
Instituto Gabriel

Supermercearia 
Lopes celebra 
31 anos com 
vários prêmios

A Prefeitura de In-
daiatuba promoverá Au-
diência Pública no dia 17 
de dezembro para a apre-
sentação do Diagnóstico 
Municipal para a revisão 
do Plano Diretor Munici-
pal (PDM) e Lei de Uso 
e Ocupação do Solo. A 
audiência será realizada 
às 18h, no Auditório da 
Prefeitura. As leis se 
constituem como base 
para a política municipal 
de desenvolvimento e 
ordenamento territorial 
e a revisão deve ocorrer 
a cada dez anos.  

Indaiatuba ficou na 15ª posição dos 83º Jogos Abertos, realizado na cidade de Marilia. A delega-
ção local somou 98 pontos e conquistou um total de 124 medalhas, sendo 81 de ouro, 35 de prata 
e nove de bronze. Destaque para os resultados alcançados pela Natação PCD, com 59 medalhas 
de ouro, 13 de prata e uma de bronze, consagrando-se campeã no masculino e no feminino.
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DENIS ONO

Revisão do Plano Diretor será debatida
Apresentação do Diagnóstico Municipal e Lei de Uso e Ocupação de Solo acontece dia 17 de dezembro 

Delegação conquista 124 medalhas e 
15º lugar nos Jogos Abertos do Interior

Mumuzinho será atração  
do Feijão com Samba

Edson & Hudson se apresentam nos 189 anos de Indaiatuba
JARDIM PAULISTANO

CRESCIMENTO INDAIATUBA CLUBE

DIVULGAÇÃO
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Indaiatuba completa 189 
anos no dia 9 de dezembro, 
mas a comemoração já tem 
data e atração marcada: dia 
8, a partir das 18h, com a 
dupla Édson & Hudson. O 
show acontece na inaugu-
ração do final da urbaniza-
ção do Parque Ecológico, 
no Jardim Paulistano, e 
contará ainda com Keké 
Oliveira e animação de 
Koringa. A programação 
reúne outras atividades. 
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O sambista Mumuzinho e a 
escola de samba Sociedade 
Rosas de Ouro são as atrações 
da 18ª edição do Feijão com 
Samba, pré-carnaval que o 
Indaiatuba Clube realiza no 
próximo dia 19 de 
janeiro de 2020. 
Os ingressos já 
estão à venda. 
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Editorial
Continue de olho... 

Artigos

A Secretaria Municipal da Fazenda apresentou 
sexta-feira (22), em audiência pública no plenário da 
Câmara, as estimativas de receita e de despesa do or-
çamento que vigorará no próximo ano. A realização 
atende exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
instruções do Tribunal de Contas do Estado (TCE). 

Como já publicamos aqui, prevê-se para 2020 
um orçamento equilibrado entre receitas e despesas 
no valor de R$ 1.250 bilhão. Neste cenário, o TCE 
informou que 61% dos municípios de São Paulo arre-
cadaram menos do que o previsto e que 49% apresen-
tam gastos excessivos com a folha de pagamentos, 
infringindo assim a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Enquanto Indaiatuba defende o equilíbrio de suas 
contas, buscando investir com recursos próprios 
e auxílios cada vez mais escassos do Estado e da 
Federação, algumas cidades da região lutam para 
manter os índices mais básicos, em meio a crises de 
arrecadação e os tão famigerados casos de corrupção.  

Podemos dizer - e muitos hão de concordar - 
que a situação de Indaiatuba é tranquila na Região 
Metropolitana de Campinas. Mas é claro que não 
podemos abandonar a ferramenta máxima que nos 
foi garantida pela Constituição: o poder de fiscalizar 
aqueles que hoje ocupam o Executivo e o Legislativo 
Municipal. Ontem, hoje e sempre. No Brasil de 
hoje, toda tranquilidade pode ser momentânea.

Expectativa de vida no Brasil 
sobe para 76,3 anos

Motoristas podem obter notas 
fiscais de pedágios pela internet

A expectativa de vida ao nascer no Brasil 
subiu para 76,3 anos em 2018, segundo 
informações divulgadas hoje (28) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

Em 2017, a expectativa de vida era 
de 76 anos, ou seja, aproximadamente 
três meses a menos do que em 2018. A 
pesquisa Tábua de Mortalidade 2018 só 
será divulgada às 10h. 

Os usuários das rodovias paulistas podem 
obter documento fiscal da comprovação de 

pagamento de pedágios pelos sites das 
concessionárias. O serviço está dis-
ponível desde o início deste ano, após 
publicação de instrução normativa da 
Receita Federal. O serviço é ofere-
cido por todas as 22 concessionárias 

que operam no Estado de São Paulo e 
também pelas concessionárias federais e 

de outros Estados.
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29/11 - Sexta-feira 1/11 - Domingo30/11 - Sábado 2/12 - Segunda
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Thais Chales, especialista em relações de consumo do Massicano Advogados
No próximo dia 29 será realizada a Black Friday no Brasil. Apesar de ser adotada há cerca de 10 

anos pelo nosso país, ela já era tradicional em outros países, como no caso dos Estados Unidos. A 
Black Friday surgiu pela necessidade de desenvolver o comércio diante de crises econômicas, criando 
promoções e, consequentemente, aumentando as vendas, gerando emprego e renda.

No Brasil, apesar de tradicionalmente ser realizada na última sexta-feira do mês de novembro, há 
lojas que anteciparam suas ofertas desde o início do mês na tentativa de alavancar suas vendas para o 
fim de ano.

Ocorre que, com todo o marketing chamativo das lojas, que chegam a oferecer 70, 80% de desconto, 
os consumidores devem atentar-se às armadilhas ocultas para que não tenham seus direitos lesados 
pelo impulso da compra.

Para nos auxiliar a analisar de forma efetiva as ofertas publicadas, estão disponíveis aos consumi-
dores alguns sites especializados que fazem o levantamento de descontos com base nos últimos preços 
praticados pela loja, os quais buscam evitar a popularmente conhecida “Black Fraude”, que consiste no 
aumento dos preços nos meses que antecedem a Black Friday, para a diminuição posterior, resultando 
em uma “ilusão de desconto”.

Caso seja de interesse do consumidor adquirir produtos na Black Friday, além de analisar a questão 
dos preços praticados nos últimos meses, deverá atentar-se aos seus direitos caso algum produto não 
tenha atendido às suas expectativas. 

Neste caso, o direito de arrependimento é um ótimo aliado do consumidor, disposto no artigo 49 do 
Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ele estabelece que o adquirente tem 7 dias contados a partir 
do recebimento do produto para desistir da compra e requerer a devolução do valor efetivamente pago. 
Entretanto, cabe ressaltar que tal direito só será aplicável caso a compra ocorra fora do estabelecimento 
comercial, ou seja, em compras realizadas pela internet, catálogos, telefone, etc.

Nas compras realizadas presencialmente, apesar de não ter direito ao arrependimento, o consumidor 
terá direito à troca do produto caso haja constatação de defeito dentro da garantia legal de 90 dias para 
bens duráveis. Diante disso, o vendedor deverá repará-lo em 30 dias. Não o fazendo, o consumidor 
poderá optar pela substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional 
do preço.

É necessário esclarecer que a troca sem defeito no produto trata-se de mera liberalidade do lojista, 
como forma de cativar e fidelizar seus clientes, não sendo eles obrigados a realizá-la.

Além disso, para se prevenir, os consumidores deverão ficar bem atentos aos anúncios suspeitos que 
fujam do razoável, com ofertas extremamente tentadoras, evitando assim, serem vítimas de fraudes e 
acabarem sofrendo os prejuízos com eventuais propagandas enganosas.  

Direitos do Consumidor na Black Friday

Em tempos de rede social em alta, fica fácil ter e dar opinião 
sobre tudo e todos.

Qualquer um pode escrever o que quiser como opinião. Essa 
coluna é exemplo disso.

Alguns inclusive opinam com tanta ênfase, que acreditam 
ter conhecimento sobre o assunto tratado.

Eu por exemplo, tenho a minha opinião até eu mudar de ideia.
Tenho uma opinião quando estou deitado e outra quando 

estou de pé.
E como diz uma das várias frases sobre opinião alheia: opi-

nião é igual àquela parte anatômica comum a todos nós. Não é 
porque tem que tem que dar.

Segundo o filósofo Platão, quem possui conhecimento tem 
conhecimento de alguma coisa, isto é, de algo que existe, pois 
o inexistente não é nada.

Mas a opinião pode estar errada. Como é possível? Não se 
pode opinar a respeito do que não existe, pois isto é impossível, 
nem tão pouco a respeito do que existe, pois isto seria conhe-

cimento.
Platão que me desculpe, mas em 

minha opinião...

Opinião. Dê uma você também

Hilton Rufino é radialista formado em 
Comunicação Social, palhaço, animador de 

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

apresentando nos mais diversos tipos 
de festas e eventos; seja particula-

res, públicos e corporativos. Foi 
apresentador na TV Sol Indaia-
tuba, Clip FM e Rede Família de 
Televisão. Apresentou-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-apre-

sentador do Programa Ex-
pressão no Ar

Mais informações e entrevistas:
AZ Brasil Comunicação | Tel.:  11 2306-6563 - 

Fernando Zeferino - 11 95868-0006 - fernando@azbrasil.jor.br
Gisela Vendramini – 11 99288-9394 - gisela@azbrasil.jor.br 
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Aniversário da cidade terá Edson & Hudson
Dupla se apresenta dia 8 de dezembro, quando será inaugurado trecho final do Parque Ecológico

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Indaiatuba completa 189 anos 
no dia 9 de dezembro, mas a 
comemoração já tem data e 

atração marcada: dia 8, a partir 
das 18h, com a dupla Édson 
& Hudson. O show aconte-

ce na inauguração do final 
da urbanização do Parque 
Ecológico, no Jardim Pau-
listano, e contará ainda com 
Keké Oliveira e animação 
de Koringa.  

A programação de ani-
versário conta ainda com a 

Sessão Solene para entrega da 
Medalha João Tibiriçá Pirati-

ninga e do título de Funcionário 
Padrão da Prefeitura, autarquias e 
fundações, no dia 7, e a entrega 
da reforma do Derefim (Depar-
tamento de Reabilitação Física e 
Mental de Indaiatuba), no dia 9.

O trecho final do Parque 
Ecológico está localizado na 
Rua Martinho Lutero, entre 
o Jardim Morada do Sol e o 
Jardim Paulistano e abrange 
cerca de 15 mil metros qua-
drados. Todas as atrações 
estão instaladas no entorno 
de três lagos, entre elas um 
campo de futebol oficial 

com vestiários, uma quadra 
poliesportiva, meia quadra 
de basquete em dois lo-
cais, playground, pista de 
caminhada e cerca de 3,4 
quilômetros de ciclovia. O 
estacionamento foi projeta-
do para ser convertido em 
um espaço para eventos, 
como vai acontecer no 
show de inauguração.

A mina de água foi 
protegida e foram realiza-
dos plantios de árvores no 
local, além de um projeto 
de paisagismo. O espaço 
terá, ainda, uma casa de 
zeladoria para garantir a 
manutenção do campo de 
futebol e dos vestiários.

Os trabalhos foram ini-
ciados no final de 2018 
com as Secretarias de Ser-
viços Urbanos e Meio Am-
biente e de Obras e Vias 
Públicas, em parceria com 
o Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos) que 
participou da readequação 
topográfica e da formação 
dos lagos.

 
Sessão Solene
A Sessão Solene em 

comemoração ao aniver-

administrativa Akemi Miyabayashi. 
Ela ingressou no Saae em 2003 e nos 
16 anos de carreira prestou serviços 
como assistente administrativa em 
vários departamentos como Atendi-
mento, Contabilidade e de Leitura, 
onde está há dez anos.

As comissões julgadoras 
da Prefeitura, Seprev (Serviço 
de Previdência e Assistência à 
Saúde dos Servidores Muni-
cipais de Indaiatuba) e Fiec 
(Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura) ainda 
estão finalizando nesta se-
mana o processo de escolha 
dos servidores que serão ho-
menageados.

Para concorrer ao título de 
Funcionário Padrão é necessá-
rio ser funcionário efetivo com 
pelo menos três anos de exercí-
cio. Na Prefeitura Municipal o 
número de candidatos ao título 
em cada secretaria é proporcio-
nal ao número de funcionários 
lotados. Após uma eleição prévia 
por meio de votação dos fun-
cionários de cada secretaria, os 
currículos dos selecionados são 
analisados por uma comissão jul-
gadora, que define o vencedor. As 
autarquias e fundações realizam 
seu próprio processo interno de 
eleição e seleção do vencedor.

sário da cidade será reali-
zada no dia 7, a partir das 
8h30, no Auditório do Paço 
Municipal. Na ocasião, o 
prefeito Nilson Gaspar fará 
a entrega da Medalha João 
Tibiriçá Piratininga e do tí-
tulo de Funcionário Padrão 
da Prefeitura, autarquias e 
fundações.

A medalha João Tibi-
riçá Piratininga é a maior 
comenda da municipalida-
de e este ano será entregue 
ao fundador e presidente 
da Comunidade Terapêu-
tica Farol, Elton Oliveira. 
A indicação foi feita pela 
Fundação Pró-Memória 
de Indaiatuba e aprovada 
pelo Executivo Municipal. 
A Comunidade Farol fun-
ciona como alojamento 
para os moradores de rua 
e atende homens e mu-
lheres, com a proposta de 
resgatar a integridade do 
ser humano e oferecer a 
oportunidade de reintegrá-
-lo à sociedade.

O título de Funcio-
nário Padrão do Saae 
(Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos) deste 
ano vai para a assistente 
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Programação se estende até dia 15 e abertura contará com Parada de Natal, a partir das 19h30

Encantos de Natal começa domingo
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Parada de Natal reunirá cerca de 650 integrantes em duas apresentações, nos dias 1º e 14

ARQUIVO - ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

A edição 2019 do 
Encantos de Natal 
tem início neste 

domingo (1º) e segue até o 
dia 15 com peças teatrais, 
shows musicais, exibição 
de filmes a céu aberto, 
Cantatas de Natal, Papai 
Noel, a oitava edição da 
Parada de Natal e o es-
petáculo que dá nome ao 
projeto e reunirá cerca de 
500 integrantes no palco, 
entre músicos, bailarinos, 
atores e alunos das oficinas 
culturais. Todas as atrações 
são abertas ao público.

“Este ano ampliamos a 
programação porque que-
remos oferecer uma linda 
festa para a população. 
Além dos nossos carros 
chefes, que são a Parada de 
Natal e o show Encantos de 
Natal, teremos ainda canta-
tas das igrejas Adventista 
e Nazareno, peças teatrais, 
filmes e outras atrações ao 
longo de 15 dias”, comenta 
a secretária de Cultura, 
Tânia Castanho. “Uma 
grande oportunidade de 
mostrar a nossa riqueza 
cultural e incentivar o 
turismo na região”.

O Papai Noel marca 
presença na Praça Prudente 
de Moraes, de 2 a 23 de de-

zembro, para interagir e ti-
rar fotos com as crianças de 
segunda a sexta-feira, das 
18h às 21h, aos sábados, 
das 10h às 16h e das 19h 
às 21h, e aos domingos, 
das 10h às 16h. Os even-
tos que acontecem entre 
os dias 6 a 8 de dezem-
bro integram a Revirada 
Cultural Paulista, e são 
realizados pela Secretaria 
Municipal de Cultura em 
parceria com a Secretaria 
de Estado da Cultura.

Parada 
Este ano, o tradicional 

desfile natalino contará 
com cerca de 650 integran-
tes entre alunos das oficinas 
da Secretaria de Cultura, 
Educação, Esportes, Saúde 
e Funssol (Fundo Social de 

Solidariedade), que estarão 
dispostos em 39 alas e qua-
tro carros alegóricos. 

Abrindo as festivida-
des, a primeira apresen-
tação acontece domingo 
(1º), às 19h30, na Margi-
nal Esquerda do Parque 
Ecológico, próximo ao 
barco. O segundo desfile 
será dia 14 de dezembro, 
no mesmo horário e local.

O espetáculo Encantos 
de Natal terá como tema 
A Magia dos Sonhos e 
contará com músicos da 
Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba, Corporação 
Musical Villa-Lobos e 
Camerata Filarmônica, 
além de grupos forma-
dos nas oficinas culturais 
como coral, dança e te-
atro. Serão cerca de 500 

artistas contando esta fá-
bula, com texto e direção 
geral de Henrique Steve.

A Magia dos Sonhos 
mostra a importância de se 
ter saudades. Uma menina 
sonha como eram os Natais 
de antigamente e a saudade 
aperta seu coração quando 
se lembra de seus avós, 
pessoas muito importan-
tes para ela nessa época 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

O Presidente do Conselho Diretor do Helvetia  Polo Country Clube nos termos do Estatuto 
Social, vem pela presente convocar os sócios para Assembléia Geral Ordinária a realizar-se dia 
14/12/2019 (sábado) às 09:30hs em 1ª convocação e às 10:00hs em 2ª. convocação na sede  do 
clube, situada a Av. Hurlinghan, 394 em Indaiatuba - SP para tratar da seguinte ordem do dia:

-  Eleição  dos membros do Conselho Diretor do HPCC para o biênio de 01/01/2020 a 31/12/2021

-  Outros assuntos de interesse geral

Sylvio de Andrade Coutinho Neto 
Presidente Conselho Diretor HPCC

do ano. Em meio a essas 
lembranças saudosas, o 
Papai Noel envia seu me-
lhor ajudante, o Alabaster 
Snowball para ver o que 
é que está acontecendo 
no mundo, pois o Espírito 
do Natal está se perdendo 
dentro dos corações das 
pessoas. O que fazer?

Decoração
Em frente à Prefeitura, 

onde acontece grande parte 
dos eventos, há uma ilumi-
nação lúdica especial, com-
posta por pinheiros, anjos, 
balões, ursos, corações, 
presépio e bolas natalinas. 
A rotatória em frente ao 
Colégio Objetivo também 
receberá destaque.

A Avenida Engenhei-
ro Fábio Roberto Barna-
bé (Marginal do Parque 
Ecológico) será decorada 
com 200 árvores natalinas 
iluminadas, da rotatória 

do Colégio Objetivo até 
a Guarda Municipal (Jar-
dim Morada do Sol). As 
ruas Candelária, XV de 
Novembro, 24 de Maio 
e Pedro de Toledo serão 
decoradas com travessões 
e estrelas cadentes na 
região central da cidade.

A Praça Prudente de 
Moraes vai ganhar uma 
decoração com destaque 
para anjos e estrelas, além 
de um grande Papai Noel 
na fonte. A Praça Dom 
Pedro será adornada com 
a temática do inverno com 
muitos flocos de neve. A 
Praça do Boulevard do 
Cecap também receberá 
decoração. Todas as peças 
que integram a decoração 
natalina na cidade foram 
produzidas por funcioná-
rios da administração mu-
nicipal. Confira a progra-
mação completa em www.
maisexpressao.com.br.
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No Brasil, menos de 2% doa sangue regularmente; atividade será no Polo Shopping

Para reforçar a im-
portância da do-
ação de sangue, 

voluntários e gestores 
do Instituto GABRIEL, 
alunos de enfermagem da 
Faculdade Anhanguera e 
membros do Rotary Club 
de Indaiatuba realizam 
neste sábado (30), uma 
ação alertando e infor-
mando as pessoas sobre a 
doação de sangue e como 
se tornar doador. No dia 
também haverá aferição 
de pressão arterial e tes-
te de glicemia. A ação 
acontece das 10h às 20h, 
no corredor próximo a 
Drogasil, no Polo Sho-
pping Indaiatuba, com 
participação gratuita.

A atividade ocorre 
em comemoração ao Dia 
Nacional do Doador de 
Sangue (25 de novembro) 
e como forma de alerta. 
De acordo com dados da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), no Brasil 
menos de 2% da popula-
ção são doadores regula-
res, sendo que o percentual 

ideal para o país seria 4%. 
Segundo o Ministé-

rio da Saúde, uma única 
doação pode salvar até 
quatro pessoas, por isso, 
a importância da cons-
cientização quanto se 
tornar um doador regular. 
“No Brasil não existe 
ainda a cultura da doa-
ção de uma forma geral, 
por isso campanhas de 
esclarecimento são de 
suma importância, pois 
esclarecem dúvidas e 

sensibilizam pessoas so-
bre o assunto. A partir daí 
a conscientização fica mais 
próxima do cidadão”, enfa-
tiza Maria Inês, presidente 
do Instituto GABRIEL.

Voluntários e gestores 
do Instituto GABRIEL, 
alunos de Enfermagem da 
Faculdade Anhanguera e 
membros do Rotary Club 
de Indaiatuba estarão 
presentes no corredor 
próximo à Drogasil es-
perando pela população, 

que poderá aferir a pres-
são arterial e fazer o teste 
de glicemia para acompa-
nhar mais de perto os cui-
dados com a saúde, além 
de receber informações.

São parceiros nessa 
ação: Rotary Club de In-
daiatuba, Unimed Campi-
nas, Polo Shopping Indaia-
tuba, Drogasil, Faculdade 
Anhanguera e Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba.

GABRIEL realiza ação sobre doação 
DIVULGAÇÃO/INSTITUTO GABRIEL
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Voluntários e gestores do Instituto GABRIEL realizam ação no Polo Shopping Indaiatuba

Acontece amanhã (30) 
o Dia D de mobilização de 
vacinação contra o saram-
po. Desta vez o público 
alvo são adultos entre 20 
e 29 anos não vacinados, 
ou seja, de forma seletiva, 
olhando a carteira de vaci-
nação e conferindo se não 
há nenhuma dose da vacina. 

De acordo com a Se-
cretaria de Saúde do Esta-
do de São Paulo, Indaiatu-
ba possui uma população 
de 39.385 pessoas nesta 
faixa etária e a imuniza-
ção será feita no Hospital 
Dia, na UBS IV na Mora-
da do Sol e na Praça Dom 
Pedro II, no Centro.

Sarampo é uma do-
ença infecciosa grave, 
causada por um vírus, que 
pode ser fatal. Sua trans-
missão ocorre quando o 
doente: tosse, fala, espirra 
ou respira próximo de 
outras pessoas. Os prin-
cipais sintomas são: febre 
acompanhada de tosse; 

irritação nos olhos; nariz 
escorrendo ou entupido; 
mal-estar intenso.

Tríplice
A Secretaria de Saúde 

da Prefeitura de Indaia-
tuba informa que neste 
momento a vacina Tríplice 
Viral, que protege contra 
o sarampo, caxumba e 
rubéola, será aplicada em 
crianças de 6 meses a me-
nores de 1 ano, apenas com 
agendamento na Unidade 
de Saúde. A medida foi ne-
cessária, já que o Governo 
do Estado está enviando 
frascos com dez doses da 
vacina que possui validade 
de seis horas após aberto. 

O objetivo é não per-
der doses da vacina. O 
agendamento pode ser 
feito diretamente na Uni-
dade de Saúde ou em seus 
respectivos telefones, que 
podem ser conferidos em 
www.indaiatuba.sp.gov.
br/saude/atencao-basica/.

Dia D de vacinação contra o sarampo  
para adultos acontece amanhã (30)
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Lei de Uso e Ocupação do Solo também será discutida em audiência pública no dia 17
Revisão do Plano Diretor será debatida

A Prefeitura de In-
daiatuba promo-
verá Audiência 

Pública no dia 17 de de-
zembro para a apresentação 
do Diagnóstico Municipal 
para a revisão do Plano 
Diretor Municipal (PDM) 
e Lei de Uso e Ocupação 
do Solo. A audiência será 
realizada às 18h, no Audi-
tório da Prefeitura. As leis 
se constituem como base 
para a política municipal 
de desenvolvimento e or-
denamento territorial e a 
revisão deve ocorrer a cada 
dez anos, conforme estabe-
lece o Art. 40 do Estatuto 
da Cidade e o Art.43 do 
Plano Diretor vigente (Lei 
Complementar 09/2010).

De acordo com o se-
cretário de Planejamento 
Urbano e Engenharia, Ru-
bens de Oliveira Júnior, os 
trabalhos para a revisão do 
PDM foram iniciados em 
outubro deste ano com o 
apoio técnico da empresa 
Geo Brasilis. “Para acom-
panhar a elaboração desse 
estudo montamos uma 

Comissão de Acompanha-
mento composta por repre-
sentantes das secretarias 
de Engenharia, de Obras e 
Vias Públicas, Habitação e 
Governo”, explicou. 

O estudo que será apre-
sentado visa identificar as 
novas tendências de dinâ-
mica urbana, consideran-
do os principais aspectos 
sociais, econômicos, da 
mobilidade, habitação, 
metropolitano, ambien-
tais e urbanos e propondo 
diretrizes para o desen-
volvimento sustentável 
da localidade, de maneira 
participativa, que propicie 
o entendimento e contri-
buição da população para 
questões urbanas locais.

Adequação
A revisão incluirá a 

adequação do mapa de 
uso do solo com a inser-
ção de todas as nascentes 
cadastradas após estudos 
contratados pelo Saae (Ser-
viço Autônomo de Água 
e Esgotos) e também a 
APA (Área de Preservação 
Ambiental) Cabreúva, que 
tem um pequeno trecho 
pertencente a Indaiatuba, 

na região de Itaici. “O ca-
dastro das nascentes já está 
disponibilizado no site da 
Prefeitura e agora também 
será oficialmente incluído 
no Plano Diretor. Sobre a 
APA Cabreúva, é um tre-
cho que hoje está desocu-
pado, mas que precisamos 
prever uma futura urbani-
zação de forma planejada”, 
justificou o secretário.

Entre as premissas e 
pontos chave para a revi-
são estão: atualização das 
áreas de expansão urbana 
do município, respeitan-
do o Estatuto da Cidade; 

ARQUIVO - ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI
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formulação de diretrizes e 
políticas necessárias à es-
truturação, ao ordenamento 
e ao desenvolvimento sus-
tentável dos meios urba-
no, rural e das indústrias; 
proporcionar a aprovação 
de um Plano ajustado à 
realidade do município; e 
propor soluções técnicas 
inovadoras adequadas à 
dinâmica urbana e terri-
torial de Indaiatuba, com 
suas vocações e potencia-
lidades, expansão urbana, 
conflitos de usos existentes, 
deficiência de infraestrutu-
ra e análise crítica do Plano 

e da Lei de Uso e Ocupação 
do Solo vigentes.

Outro ponto impor-
tante da revisão é a com-
patibilização do Plano às 
políticas públicas setoriais 
do município que tiveram 
sua aprovação após 2010, 
como o Plano Municipal 
de Saneamento Básico, 
Plano de Mobilidade Ur-
bana de Indaiatuba e o Pla-
no Municipal de Turismo.

A Secretaria de Plane-
jamento Urbano e Enge-
nharia já está agendando 
reuniões para apresentar 
a proposta de revisão e 

buscar a participação de 
representantes de entida-
des envolvidas nas ques-
tões de desenvolvimento 
urbano, com destaque 
para a Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos de Indaia-
tuba (AEAI), o Conse-
lho Municipal de Meio 
Ambiente (Comdema), 
Sindicato Rural, entre 
outras. O assunto tam-
bém será discutido com 
a Câmara Municipal, o 
Ministério Público e a 
Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB). 



peito da área de saúde de 
Indaiatuba, constatou que 
o município está na segun-
da colocação do ranking 
das 15 maiores cidades 
da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) em 
grau de satisfação.

A fim de continuar so-
mando para a benfeitoria 
da saúde do município, 
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Sorriprime chega a Indaiatuba
Franquia oferece tratamentos com atendimento humanizado

JULIANA WOLF

A humanização dos 
processos de saú-
de, tem se tornado 

prioridade desde 1948, 
ano em que foi citada 
na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. 
No Brasil o Ministério da 
Saúde lançou em 2003 
a Política Nacional de 
Humanização (PNH), que 
visa fazer com que os 
profissionais de saúde en-
tendam as necessidades 
dos pacientes como ser 
humano e não foquem 
apenas em técnicas.

Muitos estudos corro-
boram que a abordagem 
humanizada melhora a 
saúde, previne doenças, 
contribuem no processo de 
cura e recuperação, além 
de manter a saúde mental 
do paciente fortalecida. 
Em recente pesquisa reali-
zada pela INDSAT - Indi-
cadores de Satisfação dos 
Serviços Públicos, a res-

e com esta proposta de 
atendimento humanizado, 
a rede de franquia em 
clínicas odontológicas, 
Sorriprime, se instala em 
Indaiatuba oferecendo 
especialidades como or-
todontia, implantodontia, 
estética dental, harmoni-
zação facial, laserterapia, 
tratamentos para pacientes 

DIVULGACAO
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oncológicos e gestantes, 
periodontia, endodontia e 
clínico geral.

“Nós buscamos, junto 
ao paciente, entender a 
fonte do problema. Conhe-
cemos a história de vida 
para compreender a queixa 
principal. Cada paciente é 
único. Nosso objetivo, é 
que eles saiam daqui satis-
feitos, com necessidades 
que nem eles mesmos sa-
biam que tinham, sanadas”, 
comenta Thiago Passos, 
dentista e supervisor clí-
nico da nova unidade, 
com 17 anos de profissão. 

A nova unidade de In-
daiatuba conta com uma 
sala de avaliação, um centro 
cirúrgico e mais cinco con-
sultórios, além de oferecer 
toda a parte de documen-
tação ortodôntica e exames 
de Raio-X panorâmico. O 
horário de atendimento será 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 20h, e, aos sábados, 
das 8h às 14h. A Sorriprime 
fica na Rua 15 de Novem-
bro, 336, no Centro. 

A Fundação Indaiatuba-
na de Educação e Cultura 
(Fiec) realiza amanhã (30), 
a campanha mensal de do-
ação de sangue em parceria 
com o Centro de Hema-
tologia e Hemoterapia da 
Universidade de Campinas 
(Unicamp). Os candidatos 
interessados em doar de-
vem comparecer, das 8h às 
11h, na unidade localizada 
na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
3.405, no Jardim Regina. 

Para ser um doador é 
obrigatória a apresentação 
de documento oficial com 
foto, ter entre 16 (dos 16 
até 18 anos incompletos, 
apenas com consentimento 
formal dos responsáveis) e 

Fiec faz campanha de 
Doação de Sangue 

PENÚLTIMA

67 anos, não estar em jejum 
e evitar apenas alimentos 
gordurosos nas quatro horas 
que antecedem a doação.

Não poderá ser doa-
dor quem estiver fazendo 
algum tipo de tratamento, 
usando medicamento, 
estiver com gripe, ter to-
mado a vacina contra a 
febre amarela ou contra a 
gripe comum há menos de 
30 dias, não tiver parceiro 
fixo, pesar menos de 50 
quilos, tiver feito endos-
copia há menos de um 
ano, tiver piercing ou ta-
tuagem também há menos 
de um ano, for diabético, 
se tiver ingerido bebida 
alcoólica na noite anterior 
e fumar horas antes.

Com 17 anos de profissão, Thiago Passos comanda a unidade
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Centro Universitário Max Planck é reconhecido com nota máxima (5) pelo Ministério da Educação

POR: TATIANE DIAS

UniMAX terá mais dez cursos no 
período da manhã no próximo ano

A9

Para 2020, a Uni-
MAX – Centro 
U n i v e r s i t á r i o 

Max Planck de Indaia-
tuba irá ofertar no pe-
ríodo da manhã mais 
10 cursos, entre eles: 
Direito, Educação Fí-
sica (bacharelado e li-
cenciatura), Engenharia 
Civil, Engenharia de 
Produção, Engenharia 
de Controle e Automa-
ção (engenharias até o 
3º ano), Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia e 
Logística, além de En-
fermagem, Gastronomia 
e Medicina Veterinária, 
que já eram ofertados no 
período matutino. 

O objetivo da Uni-
MAX é ampliar a opor-
tunidade de ensino para 
atender as necessidades 
daqueles que precisam 
de flexibilidade de ho-
rário devido a trabalho, 
entre outros.  

Descontos - Enem*
Aos que prestaram o 

Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio), a 
UniMAX oferece des-
contos na matr ícula 
que podem chegar até 
80% (notas acima de 
700 pontos) de acordo 
com o desempenho no 
Exame. O desconto vale 
para os matriculados 
em novembro. 

Já  o  desconto  na 
mensalidade pode che-
gar a 35% para os que 

pontuaram acima de 
700 pontos. Nesta por-
centagem já consta os 
25% de desconto de 
pontualidade (para pa-
gamentos até o quinto 
dia útil). 

Descontos – Vesti-
bular Continuado*

A partir do dia 13 de 
novembro, estarão aber-
tas as inscrições para o 
Vestibular Continuado 
para preenchimento de 
vagas remanescentes. 
Os matriculados em 
novembro também po-
derão receber descon-
tos de 30% a 40%. Os 
descontos são válidos 
apenas para o 1º semes-
tre de 2020. 

Desconto - 2ª Gra-
duação*

Quem deseja fazer a 
segunda graduação na 
UniMAX pode obter 
descontos de 50% na 
matrícula e na semes-
tralidade (25% mais 
25% pontualidade – 
pagando até o quinto 
dia útil). O desconto é 
válido para o primeiro 
e segundo semestre de 
2020. 

Transferências*
Para os que querem 

mudar de instituição de 
ensino superior, a Uni-
MAX oferece o abati-
mento do valor pago na 
matrícula na faculdade 
de origem. Dependendo 
do valor, o aluno pode 

ficar isento da matrícu-
la na UniMAX. 

No primeiro semes-
tre de 2020, o aluno que 
realizar a transferência 
obtém desconto de 40% 
(15% + 25% pontuali-
dade – pagando até o 
quinto dia útil). 

* Todas estas cam-
panhas (ENEM, Ves-
tibular Continuado, 2ª 
graduação e Transfe-
rência) são válidas para 
praticamente todos os 
cursos da UniMAX, 
exceto Educação Física, 
Enfermagem, Gastro-
nomia, Medicina e de-
mais cursos tecnólogos. 

Sobre a UniMAX
A UniMAX, único 

Centro Universitário de 
Indaiatuba reconhecido 
pelo MEC (Ministério 
da Educação) oferece 
mais de 20 opções de 
graduação nas áreas 
de Exatas, Humanas e 
Saúde. Todos os cursos 
possuem no mínimo 
50% de aulas práticas 
desde o início, corpo 
docente altamente qua-
lificado e infraestrutura 
moderna,  com salas 
de aulas e laboratórios 
equipados de acordo 
com as necessidades do 
mercado de trabalho. 
A instituição também é 
reconhecida com nota 
máxima (5) pelo MEC 
em corpo docente, in-
fraestrutura e Projeto 
Pedagógico do Curso 
(PPC).

Engenharia de Controle e Automação é um dos cursos oferecidos no período matutino
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Amanhã (30), o 
Ginásio Munici-
pal de Esportes 

recebe as finais do 22º 
Campeonato Liga Regio-
nal Aifa de Futsal 2019 
da Primeira, Segunda e 
Terceira Divisão. Os jogos 
terão início às 13h20. 

Na Terceira Divisão, 
3 Estrelas/Cruzeiro e 4 
Schalke Grillos/Futshow B 
decidem o título em partida 
que acontece às 13h20. 
Na semifinal, o Cruzeiro 
venceu o Ostro Iskema por 
6 a 3, enquanto o Schalke 
Grillos derrotou o DRB 
pelo placar de 4 a 3. As 
duas equipes já garantiram 
acesso para a Segunda 
Divisão no ano que vem.

Na Segundona, a final 
ficará por conta de Óros 
Futsal e Óptica Sol Joias/

Ginásio de Esportes recebe finais da Aifa 
Belle Brás, em partida mar-
cada para as 15 horas. Na 
semifinal, o Óros venceu o 
União Tribuna B por 8 a 5, 
enquanto o Belle Brás go-
leou o Borussia por 7 a 3. As 
duas equipes conquistaram 
o acesso à Primeira Divisão 
no próximo campeonato. 

Decisão
A grande final da Pri-

meira Divisão será entre XII 
de Junho e Schalke Grillos/
Tamandaré Tintas, a partir 
das 16h30. A equipe do 
XII vai defender o título, 
enquanto o Schalke tenta 
levantar mais um caneco. 

As semifinais foram 
jogos muitos equilibrados. 
O XII de Junho venceu o 
ML pelo placar de 3 a 2, 
enquanto o Schalke preci-
sou jogar muito para vencer 
o Tênis de Ouro por 7 a 6, 
em uma partida eletrizante. 

Na última terça-feira 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1004119-97.2015.8.26.0248. O MM. Juiz de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro de Indaiatuba, Estado de São Paulo, Dr. Sérgio Fernandes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a requerida T. S. 
AYOUB COMERCIO LTDA ME, na pessoa de seu representante legal. CNPJ 12.498.565/0001- 20. Rua Santina Bonagurio Juliani, 44, 
Parque Balneário, CEP 13350-000, Elias Fausto-SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A, CNPJ 90.400.888/0001-42, alegando em síntese: “Em 11/12/2014 a requerida celebrou com o autor contrato de desconto 
de cheques sob n°50377704468, tendo como objeto 49 (quarenta e nove) cheques à descontar, que totalizam R$124.371,87 (cento e vinte e 
quatro mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos). O banco, beneficiário de endosso translativo em cada cheque, tornou-se 
titular do direito de crédito de cada um deles. A falta de pagamento dos cheques não compensados por parte dos sacados gerou o vencimento 
da operação financeira a que a requerida se obrigou a saldar, independente de benefício de ordem ou divisão, na ocasião da entrega dos 
respectivos cheques ao autor. O valor do débito em maio/2019 totalizava R$131.194,22 (cento e trinta e um mil cento e noventa e quatro 
reais e vinte e dois centavos).”. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis efetue o pagamento da quantia especificada 
na inicial no valor de R$ 131.194,22 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% 
do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital de 30 (trinta) dias. Caso não cumpra pague no prazo e os embargos não forem opostos, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial e constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
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Primeira, Segunda e Terceira Divisão definem vencedores da 22ª Liga Regional de Futsal

(26), diretores da Aifa (As-
sociação Indaiatubana de 
Futebol Amador) reuni-
ram-se com o secretário 
municipal de Esportes, 
Marcos Antônio de Moraes, 
o Marquinhos, e dirigentes 
das equipes finalistas do 
22º Campeonato Liga Aifa, 
para acertar detalhes das 
finais da competição. 

DIVULGAÇÃO

Diretores da Aifa e dirigentes das equipes finalistas reuniram-se com Marquinhos, secretário de Esportes, para falar sobre finais
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Equipe conquistou 98 pontos e 124 medalhas

Indaiatuba fica em 
15º no Jogos Abertos

Natação PCD conquistou 59 medalhas de ouro, 13 de prata e uma de bronze em Marília (SP)

DIVULGAÇÃO

Indaiatuba ficou na 15ª 
posição dos 83º Jogos 
Abertos, realizado na 

cidade de Marilia. A dele-
gação local somou 98 pon-
tos e conquistou um total 
de 124 medalhas, sendo 
81 de ouro, 35 de prata e 
nove de bronze. No total, 
a cidade foi representada 
em 14 modalidades.

Aproximadamente 280 
pessoas integraram a de-
legação. Destaque para 
os resultados alcançados 
pela Natação PCD, com 
59 medalhas de ouro, 13 
de prata e uma de bronze, 
consagrando-se campeã no 
masculino e no feminino.

O prefeito de Indaiatu-
ba, Nilson Gaspar (MDB) 
comemora a conquista. 
“Parabenizo todos os atle-
tas por essa conquista e 
por representar tão bem a 
nossa querida Indaiatuba. 
Tenho muito orgulho de 
estar como prefeito no 
momento que as maiores 
conquistas do esporte 
estão acontecendo”.

O secretário de Espor-
tes, Marcos Antônio de 
Moraes, o Marquinhos, 
também parabenizou os 
atletas. “Temos visto um 
constante crescimento 
nas conquistas dos nossos 
atletas do competitivo 
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e parabenizo, além dos 
atletas, a nossa equipe 
técnica, que trabalha mui-
to e exige muita dedica-
ção para conseguirmos 
resultados como esse”.

Foram 189 cidades 
competindo nos Jogos 
Abertos. Segundo o coor-
denador do Departamento 
Competitivo da Secretaria 
de Esporte, Rafael de Oli-
veira e Silva, Indaiatuba 
foi uma das cidades que 
tiveram melhores índices 
técnicos nos últimos anos. 
“Parte disso, diz respeito 
ao fato de ser um ano pré-
-olímpico, onde os atletas 
buscam a melhoria de suas 
marcas, e nada como uma 
competição de nível para 
isso”, analisa. “Ficamos 
na 15ª posição, com 98 
pontos, pelo critério de 
pontos. Se fosse por meda-
lhas, com certeza, seríamos 
um dos dois melhores, 
pois tivemos a expressiva 
marca de 124 medalhas. 
Mas infelizmente, a SELJ 
(Secretaria de Esporte, 
Lazer e Juventude) não 
apresentou nos boletins, a 
contagem de medalhas”.

RMC 
Entre as cidades que 

integram a Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC), Indaiatuba ficou 
em primeiro lugar, seguida 
por Rio Claro, na 24ª posi-

ção, e Campinas, na 25ª. 
Americana em 30ª e Hor-
tolândia em 31ª, fecharam 
as cinco melhores.

Medalhas
• Atletismo PCD 1 prata e 
1 bronze
• Atletismo 1 ouro
• Ciclismo 5 ouros e 2 
bronzes – Campeão no 
Masculino e vice no Fe-
minino
• Ginástica Artística 6 ou-
ros, 2 pratas e 1 bronze 
– Campeão no Masculino 
e 4º no Feminino
• Natação PCD 59 ouros, 
13 pratas e 1 bronze – 
Campeão no Masculino e 
no Feminino
• Natação 9 ouros, 14 pra-
tas e 3 bronzes – Vice-
-Campeão no Feminino e 
Terceiro no Masculino
• Karatê 3 pratas e 1 bronze 
– 4º no Feminino e 7º no 
masculino
• Handebol Feminino Me-
dalha de Prata – Vice-
-Campeão
• Futsal Masculino Meda-
lha de Ouro – Campeão

Outros Resultados
• 8º na Ginástica Rítmica
8º no Taekwondo Femi-
nino
• 7º no Tênis de Mesa 
Masculino
• 7º no Xadrez masculino 
e 4º no Feminino
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Guarda Civil localiza 
drogas enterradas

Homem acusado de 
estupro é espancado
Suspeito foi detido pela Guarda Civil antes que fosse linchado
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Um homem foi 
espancado após 
ser acusado de 

estupro em uma festa 
de aniversário na noite 
de domingo (24), na 
Rua Onze de Junho. 

QUINTO CASO

ARMA

Homem morre afogado 
no Córrego Barnabé

GAP aborda veículo e apreende réplica

Segundo informações, 
o suspeito chegou no 
local da festa e pegou 
uma criança de seis 
anos de idade no colo. 

Com seu órgão ge-
nital para fora, ele pas-
sava as mãos nas par-
tes íntimas da menina, 
porém não aconteceu a 

conjunção carnal. Fa-
miliares e amigos que 
participavam do ani-
versário viram a cena e 
foram indagar o suspei-
to. A partir disso houve 
uma intensa discussão 
entre as partes e co-
meçaram as agressões 
contra o homem, que 

foi espancado.
A Guarda Civil foi 

acionada no local e 
não permitiu que o ho-
mem fosse linchado. 
Ele foi encaminhado 
até à delegacia para 
elaboração do boletim 
de ocorrência e em 
seguida liberado.

Na tarde de sábado 
(23), um homem iden-
tificado como Wilson 
Ribeiro Neves Filho, de 
49 anos, morreu afogado 
no Córrego Barnabé. Ele 
estava com seus familia-
res na represa quando de-
cidiu entrar no córrego. 

De acordo com o 
boletim de ocorrência, 
a vítima teria ingerido 
bebida alcoólica antes 

de entrar no lago. Al-
guns instantes depois, 
a vítima não retornou 
mais à superfície. 

A unidade de resgas-
te do Corpo de Bom-
beiros esteve no local 
e realizou as manobras 
de  reanimação,  mas 
Wilson não resistiu e 
morreu no local. Essa é 
a quinta morte por afo-
gamento em 2019.

No início da noite de 
sexta (22), a equipe do 
GAP abordou veículo 
suspeito de ser utilizado 
em um roubo. O crime 
aconteceu no último dia 
18. Dois indivíduos, um 

No sábado (23), a 
Guarda Civil localizou 
entorpecentes que esta-
vam enterrados em um 
campo de areia no Jardim 
São Conrado. A equipe 
realizava o patrulhamen-
to pelo bairro, quando 
na Rua Sérgio Mario de 
Almeida receberam a 
denúncia de populares, 
sobre um indivíduo sus-
peito que havia cavado 
um buraco no campo de 

areia que existe no bairro.
A equipe se deslocou 

até o campo e mesmo 
com a forte chuva, rea-
lizou uma varredura no 
local, localizando uma 
garrafa enterrada com 
25 microtubos cheios de 
cocaína e nove porções 
de maconha dentro.

Toda a droga loca-
lizada foi apresentada 
na delegacia de polícia, 
onde foi apreendida.

deles armados, levaram 
da vítima a quantia de 
R$ 340 e dois celulares.

O veículo utilizado 
pela dupla foi inserido 
no sistema de moni-
toramento pela Divi-

são de Inteligência e 
na sexta-feira, quando 
passou por uma área 
monitorada, as viatu-
ras foram informadas 
sobre a movimentação 
do veículo, próximo ao 
Parque Indaiá.

Ao receber os sinais 
de parada, o motorista 
do veículo tentou empre-
ender fuga, mas acabou 
abordado pela equipe, 
que contou com apoio de 
outras viaturas, na Ave-
nida João Ambiel, perto 

do Maison Du Parc.
Dentro do veículo 

estavam três pessoas: 
um homem, que estava 
dirigindo, uma mulher e 
uma criança. Na revista 
ao veículo, os guardas 
localizaram uma réplica 
de arma de fogo e um 
dispositivo de choque, 
que o homem informou 
ser de sua propriedade.

Diante dos fatos, tudo 
foi apresentado na dele-
gacia de polícia, onde o 
delegado determinou a 
confecção de um boletim 
de ocorrência para apre-
ensão dos objetos loca-
lizados e a qualificação 
dos abordados. Todos 
foram liberados.

O veículo foi recolhi-
do ao pátio credenciado 
pelo poder público, pois 
nenhum dos ocupantes 
possuía Carteira Nacio-
nal de Habilitação. 
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Loja prepara sorteio repleto de prêmios como TV, celular, vales-compra e moto zero quilômetro
Supermercearia Lopes comemora 31 anos
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Supermercea-
ria Lopes com-
pleta 31 anos 

de funcionamento em 
Indaiatuba. Fundada 
em 28 de dezembro de 
1988 pelo casal Antô-
nio Carlos Lopes e Ivete 
Aparecida Lopes, sendo 
uma empresa familiar, 
cresceu e atualmente 
conta com uma infra-
estrutura completa ofe-
recendo aos seus clien-
tes açougue, padaria, 
confeitaria, hortifrúti, 
brinquedos, papelaria, 
a lém dos enlatados, 
produtos de higiene e 
limpeza, entre outros.

De acordo com o 
proprietário Antônio 
Carlos Lopes, o sen-
timento é de gratidão 
por comemorar mais 
um ano de existência 
da empresa. “Nos sen-
timos muito gratos por 
todos os nossos clientes, 
que confiam no nosso 
trabalho e nos dão a 

Fundada em 28 de dezembro de 1988 por Antônio Carlos e Ivete Aparecida Lopes, empresa celebra aniversário com clientes 

DIVULGAÇÃO

preferência e confiança 
todos os dias”, celebra. 

Para esta comemo-
ração de aniversário, a 
Supermecearia Lopes 
preparou um sorteio re-
pleto de prêmios como 
uma TV de 55 polega-
das, celular Galaxy S10, 
30 vales-compra e uma 
moto zero quilômetro.

O proprietário expli-
ca o grande diferencial 
da sua empresa em re-
lação às outras do mes-
mo ramo. “O grande 
diferencial é o contato 
entre o dono e o clien-
te, sempre prestando o 
atendimento necessário 
e preparando o que há 
de melhor, com produ-
tos de qualidade”.

Qualidade
Segundo o sócio pro-

prietário e empresário 
André Teixeira Lopes, a 
empresa visa a qualidade 
de seus produtos. “Que-
remos oferecer aos nos-
sos clientes os melhores 
produtos, por isso sele-
cionamos pessoalmente 

a parte de hortifrúti. 
Todos os dias chegam 
frutas, legumes e ver-
duras frescas”, salienta. 
Além disso, o açougue 
também trabalha com 

carnes frescas. “As car-
nes chegam diariamente 
para que nossos clientes 
possam adquirir e levar 
para casa o melhor pro-
duto”, ressalta.

A Supermercearia 
Lopes está localizada na 
Rua Cristina Von Zuben 
Amstaden, 272, Vila 
Brizzola, em Indaiatuba 
(SP). O horário de fun-

cionamento é de segunda 
a sábado, das 6h às 20h, 
e domingos e feriados, 
das 6h às 13h. Mais in-
formações pelo telefone 
(19) 3894-6512.
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Indaiatuba Clube traz ainda Royce do Cavaco e Na Alma do Samba no dia 19 de janeiro

Feijão com Samba 2020 terá 
Rosas de Ouro e Mumuzinho 

O sambista Mumu-
zinho e a escola de 
samba Sociedade 

Rosas de Ouro são as gran-
des atrações da 18ª edição 
do Feijão com Samba, 
maior evento pré-carnaval 
da região, que o Indaiatuba 
Clube realiza no próximo 
dia 19 de janeiro, a partir do 
meio-dia, no Salão Social.

A divulgação oficial 
das atrações aconteceu na 
manhã do domingo, dia 
24, quando a Diretoria 
Executiva fez o lançamen-
to do evento, com uma 
festa que contou a par-
ticipação de associados, 
patrocinadores e imprensa.

No mesmo evento, 
Paulo Finatti, presidente 
do clube e Marcel Del 
Hoyo, diretor social, 
acompanhados da musa 
Vanessa Alves, revelaram 
que Royce do Cavaco, 
intérprete oficial da Rosas 
de Ouro e voz conhecida 
do mundo do samba pau-
listano, também estará no 
evento e será responsável 

por comandar a apresen-
tação da escola.

Para abrir o Feijão 
com Samba 2020, o grupo 
Na Alma do Samba tam-
bém foi confirmado como 
atração. Assim como nos 
últimos anos, a feijoada da 
festa será servida pelo Bu-
ffet e Restaurante Verona.

Os ingressos para 
o evento já podem ser 
comprados na Secreta-
ria Social do Indaiatuba 
Clube. Associados pa-
gam R$ 110 e o ingresso 
para convidados custa 
R$ 160. Reservas e in-
formações para grupos 
podem ser obtidas pelo 
telefone (19) 3834-2399.

Horóscopo de 29/11 a 05/12
Por Alex Costa Guimarães

O ariano continua tendo excelentes oportunidades de 
reformar sua maneira de ser, de agir e isso o coloca em 
um movimento de muita ação e energia. Pode ficar emo-
tivo demais por estes dias. Sua energia vital aos poucos 
está ficando mais forte e sua saúde se estiver abalada 

tende melhorar, já sua mente volta a ficar mais clara.

O taurino está tendo oportunidade de deixar pra trás 
problemas que embora resolvidos, tende a ficar remo-
endo. Agora é hora de se deixar ficar livre e resolver se 
libertar de angustias e dores que não fazem sentido de 
ficarem sendo guardadas. 

O geminiano tende a enfrentar algumas necessidades de reformar sua 
rotina do dia-a-dia. Também essa semana é a última 
oportunidade desse ano de reformar seu entendimento 
de como lidar com sua saúde e aperfeiçoar sua mente 
reativa. Mudanças de atitudes nas amizades.

O canceriano deve aguentar firme pois uma estranha 
avalanche de modificações pode ocorrer em sua vida 
pessoal. O momento pede que saiba lidar com as expec-
tativas do outro e que saiba evitar conflitos, principal-
mente no trabalho. 

O leonino está com facilidade de encontrar novos relacionamentos 
afetivos e os romances podem ocorrer com mais naturalidade nessas 

semanas. É um momento importante para se ver melhor 
e entender os seus mecanismos de ação em sua vida. Sua 
saúde pode ficar um pouco em baixa se não souber lidar 
com sua vida profissional. 

Poucos dias faltam para que termine a fase de reformas na aparência e 
na mentalidade do virginiano. Aproveite o momento para 
mudar o máximo possível em sua rotina diária para que 
haja bom aproveitamento de sua força interna de ação. 
Desejo de ir para longe pode ficar mais intenso por estes 
dias. 

O libriano tende a focar mais em sua família nessas semanas, além dis-
so, o passado, suas raízes e familiares podem estar em destaque nesse 

momento. Há um desejo de gastar mais do que deve e 
é bom o nativo segurar esse ímpeto, pois o momento 
pede prudência nas ações que envolvam gastos. 

O escorpiano vai viver semanas de intensa atitude e ag-
itações podem ocorrer deixando-o um tanto quanto irritado ou instável, 
mas é um bom momento para trocar de hábitos e bus-
car por novas atitudes que tragam saúde, equilíbrio e 
bem-estar principalmente nas questões de trabalho.

O sagitariano tem algumas semanas que podem pedir 
uma expressão mais comedida de sua força interior. Pode ser que 

sua alegria seja interpretada como exagerada ou suas 
opiniões acabem sendo vistas de outras maneiras não 
agradáveis. O que importa nesse momento é que você 
tem que descobrir mais de si mesmo. O autoconheci-
mento será cobrado.

O capricorniano vive fase muito forte de renovação e isso traz uma 
sensação de cansaço grande pois já faz algum tempo que 
está nessa indução energética. Tenha calma, perceba que 
sua mente melhorou muito desde quando começou esse 
processo. Perceba que o conhecimento que tem sobre si 
mesmo foi ampliado e passou a enxergar melhor seus 
valores pessoais. 

O aquariano está aprendendo a enfrentar sua prisão mental. O signo da 
liberdade, que não suporta prisões de nenhuma espécie, 
enfrenta agora, a duras penas, o reconhecimento do que 
o prende e onde está essa cadeia dentro de si. Valores 
mentais rígidos e que não mudam tendem a serem refle-

tidos e renovados. Aproveite para se libertar deles.

O pisciano descobre que a forma como sua mente trata das questões do 
dia-a-dia irá refletir em sua vida profissional. Saber orga-
nizar e dar um brilho àquilo que faz trará uma importân-
cia ao seu foco de ação. Pode ser um bom momento para 
expandir sua força de conquista material. 
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Lançamento
Para revelar as atrações que vão abrilhantar o 

maior evento pré-carnaval de Indaiatuba e região, 
a Diretoria Social fez um evento na tarde do do-
mingo, dia 24, que contou com shows do sambista 
Serjão e Banda e do Trio Radiola.

Musa do Carnaval do Indaiatuba Clube, a pas-
sista Vanessa Alves mais uma vez marcou presença 
com todo seu gingado, rebolado e simpatia, que con-
tagiou todos os associados que participaram da festa. 

Histórico
Destaque dos eventos pré-carnaval da região, o 

Feijão Com Samba abre o calendário de atrações 
sociais do Indaiatuba Clube, sempre com grandes 
nomes do samba e pagode do Brasil.

Já passaram pelo salão social do IC escolas de 
samba como Mangueira, Salgueiro, Portela, Beija 
Flor, Vila Isabel, Vai-Vai, Gaviões da Fiel, dentre 
outras, além de nomes como Neguinho da Beija 
Flor, Leci Brandão, Dudu Nobre, Toninho Geraes, 
Moacyr Luz, Xande de Pilares, etc.



Casamento de Natalia Rodrigues Queiroz Granna e Danilo 
Moreno Granna. É a A Nova Loja homenageando seus clientes. 

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, para sua casa, escritórios, empresas e comércios em 
geral. Sempre com os melhores preços! Av. Itororó, 704 – Fones: 
(19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. 
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A Nova Loja

Bicho Amigo Adelaide Decorações

Duas Rodas

Mr. Roof

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

No último sábado a Campo Med realizou o Evento Novembro Azul 
para a conscientização da importância do diagnóstico precoce do 
câncer de próstata. Foi uma manhã com muita informação, os clientes 
puderam aferir a pressão, fazer testes de glicemia e também tiveram 
um sorteio de três check-ups masculinos. Parabéns a toda equipe 
da clínica pelo profissionalismo e dedicaçao com todos os clientes. 
Agende já sua consulta e faça seus exames. Cuide-se! F. 3317-0221

Mais uma obra realizada pela Mr Roof estruturas para telhados em aço 
galvanizado, trabalham com orientação na execução da montagem ou 
entregam seu telhado pronto. Telhados embutido para uso de telhas 
galvanizadas, fibrocimento e também telhados com telhas cerâmicas. 
Mr Roof inovação em telhados. Faça orçamento sem compromisso 
por e-mail ou WhatsApp: comercial@mrroof.com. br (19) 98355-8383

Moisés com 
seu lindo 
Logan em 
consulta com 
a Dra. Ana 
Lúcia na 
Clínica Bicho 
Amigo

Equipe da Receita Federal essa semana no restaurante 
Kostela do Japonês

Jéssica, Débora e Henrique, saboreando a maravilhosa 
costela super macia do Kostela do Japonês 

Black Friday Duas Rodas. 
Peças, Acessórios e 
Vestuários com 10% de 
desconto *Formas de 
pagamento: Dinheiro, 
Cartão de débito, Cartão 
de crédito em até 5X 
com 10% de desconto 
*Somente 29 e 30/11. 

Na aven ida 
P r e s i d e n t e 
Kennedy,624, 
Cidade Nova

Alice, Rose, Arminda, Leonardo, Mauro e Cleuton em mais um 
treino super animado na Academia 40+

Dra Maria Carolina Sansonas, Dra Fernanda Yano e 
Dra Barbara Di Santi da Yano Odontologia
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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

Feijoada
Nossa feijoada é um dos pratos mais lembrados por todo 

mundo quando o assunto é cozinha brasileira. Sua origem ainda 
gera muita discussão, mas não é sobre isso que esse texto trata 
e sim sobre tudo que demanda para a preparação deste prato. 
Pra mim, a feijoada é um evento. Quando preparamos em casa, 
reunimos a família e os amigos, tornando uma simples refeição 
em um banquete. 

Os acompanhamentos são indispensáveis para a estrela da 
festa, feijoada sem farofa não é feijoada! Nem mesmo garante 
sua personalidade sem a famosa salada de couve. E, para brindar 
esse momento e harmonizar ainda mais, não podemos esquecer 
a nossa tradicional caipirinha.

Culturalmente é uma reunião para celebrar, é um diverti-
mento genuinamente brasileiro, que cai muito bem com cho-
rinho ou com um samba. Quando sou convidado ou faço uma 
feijoada é sempre uma festa, há quem condene devido ao valor 
calórico da receita, mas vamos combinar, ninguém come feijoada 
todos os dias, podemos sim ter esse prazer uma vez na semana, 
está tudo bem! De quinze em quinze dias, sem culpa e sem pen-
sar em caloria. Pense no prazer proporcionado, e as lembranças? 
Eu só consigo lembrar das boas!

E, para aproveitar esse momento delicioso, o Simetria Res-
taurante oferece todos os sábados a tradicional Feijoada do 
Royal, acompanhada de caipirinha. Temos um buffet completo 
com todos os ingredientes para deixar a sua feijoada mais que 
perfeita. Venham conhecer!A melhor época do ano chegou, a época das confraternizações, 

época de se reunir com o pessoal do trabalho, fazer amigo secreto, 
encontrar a família, dar risada. Para isso o Grenelle Gastro Pub 
preparou um Happy Hour Especial sugerido pelos clientes! Válido 
quinta, sexta e sábado das 18:30 às 20:30! São 2 horas de comida e 
bebida à vontade! Mini Burguer (bovino e vegetariano), Fritas, Onion 
Rings, Chicken Wings, Caipirinha de Limão, Chopp Lager Burgman 
e Sucos por apenas R$49,90 por pessoa. Reservas de mesa inbox, 
através do telefone (19)3834-4802 ou WhatsApp (19) 99924-2494. 

Cassiana, Rose e Kelly no Jirau Restaurante

O Engenheiro Civil Rodrigo Claret conferindo mais uma de 
suas obras. Ligue e faça um orçamento F. 9.9687-0210

XXVIII Batizado de Capoeira realizado pelo Grupo de 
Capoeira Maya e pelo Mestre Claudinei. O evento contou 
com público de aproximadamente 180 pessoas contando 
um pouco da história da capoeira

Mário e André no Cintra Restaurante

Fran Teixeira proprietária do Restaurante Caipirão 
entregando a maravilhosa parmegiana para o CECAL

Adriano saboreando um delicioso hamburguer do 
Grenelle Gastro Pub
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ANIVERSARIANTES DO MÊS - Novembro 

Noite de Quarta Feira, dia 20/11, 
a noite mais importante do ano, foi 
quando se comemorou o aniversário 
da pessoa mais importante do 
mundo para mim, Meu Irmão 
Francisco. Em uma reunião bem 
familiar, reuniram-se todos para esta 
comemoração tão importante, e 
juntamente, também se comemorou 
o aniversário do sobrinho querido 
Gabriel, filho de meu primo Roberto 
e sua esposa Nadine. Parabéns ao 
dois, e muitos ano de vida.

Na tarde do dia 
22, dentro do 

Florença Espaço 
de Beleza, foi 
inaugurado o 

Espaço Home, 
um novo conceito 

em Decoração, 
com peças 

lindíssimas, de 
extremo bom 

gosto. Parabéns 
ao Florença por 

mais esta bela 
investida

Na noite do dia 22/11, o Indaiatuba Clube, realizou uma Justa 
Homenagem do seu mais ilustre Sócio Fundador, o Sr. Antonio 
Reginaldo Geiss, que faleceu este ano, a homenagem consistiu 
com a decerração da Placa que doravante dá nome do Sr Geiss 
ao Salão Social do Clube, com a presença dos familiares do 
Sr. Geiss, foi feita a justa homenagem a este que foi um dos 
cidadãos mais emblemáticos de Indaiatuba, o evento contou 
também com a apresentação do Coral do IC, sob a regência de 
excelente Maestrina Sonia de Moraes, e na subsequência foram 
acesas as luzes da decoração de natal do Clube. Parabéns 
Indaiatuba Clube por este lindo gesto para com a família Geiss, 
parab é ns pelo coral, que sempre abrilhanta lindamente os 
eventos do clube, e parabéns pela decoração!  

No dia 23/11, Marisa Piveta, Willian Romão Costa e a filha 
Naiane Piveta, inauguraram sua loja de artigos para dança, 
balé, e afins, além de roupas fitness, aqui em Indaiatuba, que 
agora pode contar com mais uma loja especializada nas marcas 
Só Dança e Trinys, para alegria do pessoal da dança, em todas 
as sua variações. A loja é linda, muito bem montada, decorada 
com extremo bom gosto, com um espaço onde as bailarinas 
podem experimentar a sapatilha de ponta que mais se adaptam 
aos seus pés. Neste dia a família recebeu a também família Só 
Dança, que veio prestigiar a inauguração,. além da presença 
da linda amiga Fabiana Dérc oli Bati stucci. Parabéns Marisa 
e Família pela loja linda, e muito bons negócios!

Dia de visitar o Festival 
Gastrônomico da 
UNIMAX, e a felicidade 
de encontrar o Grupo 
de Folia de Reis de 
Indaiatuba, fazendo 
uma apresentação 
linda. Parabéns ao 
Professor Caio, por 
mais esta deliciosa 
loucura.

No início da noite do dia 22/11, começou no Parque Ecológico o 
Festival Sabores das Águas, que também está junto com o Festival 
de Verão da Secretaria de Cultura. O evento conta com vários 
stands com guloseimas deliciosas, oriundas das águas, de rios e do 
mar, muito camarão, em diversas receitas diferentes, como: Bobó, 
camarão grelhado, tilápia em receios de pastéis, arancins, bacalhau, 
salmão no fogo de chão, takoyakis, acarajés, tapioca, além de outros 
pratos para quem não curte pescados e bebidas variadas, como 
a Ilha da Caipirinha; um stand de frutas saborosíssimas; de mel, e 
outros stands variados, atrações para a petisada e muito mais. O 
evento também contou com shows ao vivo, todos pelo Festival de 
Verão da Prefeitura, com abertura oficial, com  Derico Ciotti.

Na noite do dia 25/11/2019, o Rotary Club de Indaiatuba, recebeu os 
associados e convidados, para a Festiva de homenagem aos alunos 
do Projeto Reciclarte, Transformando Lixo em Arte, da E.E.Don José 
de Camargo Barros, que junto com a Pro fessora Simone dos Santos 
Siqueira, responsável pelo projeto, receberam do Rotary Indaiatuba, 
a Diploma de Honra ao Mérito, pelo lindo projeto, cujo o Rotary, 
juntamente com o CONDEMA e o Museu do Casarão do Pau Preto, 
hoje Museu Municipal Antonio Reginaldo Geiss, fizeram parte. Na 
cerimonia, além dos associados do Rotary Club, também estavam 
presentes, a Diretora da E.E.Dom José de Camargo Barros, Srª, 
Priscilla Maria Pereira, o Diretor do CONDEMA, o Sr. Valdir Carvalho, e 
a Diretora do Museu do Casarão, Tami Coelho, na mesa dos trabalhos 
junto com o Presidente Romeu Bortoleto Jr, também se encontrava 
a Aluna Amanda Julia D. Marangoni, representando os alunos, e a 
Governadora Assistente do Rotary, Renata Furlan Antolini. Foram  
comemorado também os aniversariantes do mês, a Casa da Amizade, 
estava lindamente decorada, já para as Festa Natalinas, e focou mais 
linda ainda com a exposição dos trabalhos do Projeto Reciclarte

RanderPedro João

DESTAQUES 
DO MÊS DE 
NOVEMBRO

A edição 2019 do Festival de Dança 
do Indaiatuba Clube aconteceu no 
dia 21, no Salão Social, com diversas 
apresentações com o tema do evento 
“A Força da Natureza” - Os quatro 
elementos (Água, Terra, Fogo e Ar), 
Cenografia linda de Mar celo Rosa.

Alison Farias e Sabrina de Sousa do Mundo Verde sempre 
muito atenciosos com todos seus clientes. Vá até a loja para 
conferir todas as novidades
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Lorena Rodrigues e amigos saboreando o delicioso Buffet do 
Restaurante Mei Mei, no Polo Shopping. Vá você também  e 
aproveite para conferir a programação de shows do shopping 
deste fim de semana

No último domingo, dia 24, aconteceu a caminhada Passos que Salvam, onde todos que participaram puderam ajudar e se 
conscientizar da importância do diagnóstico precoce do câncer infanto/juvenil, a caminhada acontece anualmente em mais de 
500 cidades do Brasil.  Todos os kits vendidos foram revertidos para o tratamento das crianças com câncer do Hospital do Amor, 
de Barretos. Parabéns aos organizadores por mais um ano!

Luciane e Marcos Stoco, com amigos e clientes na última viagem 
realizada pela RBC Transportes para Aparecida do Norte. Para  
saber quais serão os próximos destinos ligue para 3318-0623

A EMEB Complexo Educacional Laura Fahl Corrêa realizou seu 
1º Fahl Stars, um concurso de talentos vocais. Parabenizamos  
Rikeli - 1° lugar, Mikaeli - 2° lugar, Fernando - 3° lugar,  Daniele 
- 4° lugar e Isis - 5° lugar e toda equipe e diretoria da escola pelo 
incrível trabalho realizados com os alunos

Fabrício e Andréa, do Florença Centro de Beleza, rece-
beram na última sexta, dia 22, amigos e clientes para a 
inauguração da loja de decoração Espaço Home. O Mais 
Expressão esteve presente e deseja muito sucesso.

Fernanda Oliveira curtiu, marcou os amigos e compartilhou a 
live do Programa Expressão no Ar, foi sorteada e pode conhecer 
juntamente com sua família as deliciosas pizzas da Torrelaguna. 
Participe também! São muitos prêmios semanalmente.

Juceildo, Rubia, China e Régia curtindo o Baile do Hawai do Clube 
9 de Julho, onde puderam se divertir muito ao som do Grupo É o 
Tchan que relembrou muitos sucessos do axé. O público cantou e 
dançou junto com Beto Jamaica e Compadre Washington. A festa 
foi um sucesso, parabéns a diretoria do clube!

Indaiatuba ganha 
mais uma incrível 
opção para as 
mulheres, a loja 
Íntima Art chega 
com lindas lingeries 
e roupas íntimas, 
muitas peças lindas 
e atuais, você 
não pode deixar 
de conhecer. Rua 
Humaitá 1241. 
Parabéns Ligia e 
Marcela, sucesso!

Dr. Rodrigo Vianna, Dr. Silvano Raia, Prof. Hercules Domingues 
Palestra da Unimax sobre transplante multiviseral
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negócios & classificados
Nº 875

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

CA08549 - JARDIM HUBERT - AT. 130 m² AC 80 m²02 dor-
mitórios (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

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

VENDA

TE05905 - VALE DO SOL - AT 1.000m2 - TERRENO RESIDEN-
CIAL TODO CERCADO COM ALAMBRADO- SOMENTE VEN-
DA R$ 240.000,00.

RESIDENCIAL SALTO VILLE- SALTO SP - AU. 49 m² - 02 dor-
mitórios, sala dois ambientes, ambientes Integrados, ba-
nheiro social, garagem para 01 auto, porcelanato madeira, 
excelente acabamento, cozinha planejada, iluminação em 
LED, Teto rebaixado c/ sanca iluminada na sala, acabamen-
to Refinado. R$ 160.000,00

CA08576 - VILA SUIÇA - AT 324M² AC 200m² - 03 dorms, 
sendo 01 suíte com closet planejado, ar condicionado e 
porta de correr. 01 WC social. Sala ampla com pé direito 
alto. Lavabo. Cozinha planejada. Copa. Churrasqueira fe-
chada com móveis planejados/embutidos/mesa e lavabo. 
Churrasqueira fechada com móveis planejados/embutidos 
e lavabo. FUNDOS: Lavanderia e quintal. Garagem para 04 
carros sendo 02 cobertos. R$ 900.000,00 ESTUDA PRO-
POSTA E ACEITA 50% EM PERMUTA POR IMÓVEIS.

CA08566 - JARDIM NOVO HORIZONTE - CASA TÉRREA - AT 
260m², AC 190m², 02 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), Sala de 
Estar e Jantar, WC Social, Cozinha Planejada, Quintal, Edícula 
C/ Churrasqueira, Banheiro Auxiliar, Área de Serviço e Gara-
gem p/02 Autos Cobertos - R$ 550.000,00

CA08564 - AT 250 m² - AC 171 m² - CONDOMÍNIO RESIDEN-
CIAL VIENA - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte com 
closet, WC Social, Sala 2 ambientes com pé direito alto, Escri-
tório, Lavabo, Cozinha Integrada, Lavanderia, área gourmet 
com churrasqueira, Piscina aquecida com hidromassagem, 
Jardim Interno e Externo, Preparação para Ar condicionado, 
preparação para energia solar, Iluminação toda em led, 4 
vagas de garagem sendo 2 cobertas. R$ 890.000,00.  Avalia 
parte de pagamento por terreno em condomínio.

CA08567 - PORTAL DAS ACÁCIAS - AT.130 m² AC.129,65 
m² - 03 dormitórios(01 suíte), 02 salas, cozinha planejada(-
forno elétrico, cooktop, e microondas), despensa, escritório, 
lavabo, wc social, garagem para 02 autos, porão com 30m², 
03 ar condicionados, espaço gourmet com churrasqueira e 
forno para pizza. R$ 550.000,00

CA08557 - MONTE SERRAT - AT. 1125 m² AC. 395 m² - 3 suí-
tes com closet, sala de banho e closet externo, escritório com 
acesso independente, sala de estar, sala de tv e jantar inte-
gradas, lavabo lavanderia, cozinha planejada com ilha, área 
gourmet com banheiro, garagem para 3 autos coberta. Casa 
possui aquecimento solar, cisterna com captação integral de 
água da chuva (7.000 litros), encanamento já preparado para 
a piscina, pomar em formação e jardim externo com ilumi-
nação embutida. R$ 1.250.000,00. Estuda permuta por casa 
em condomínio.

CA08555- RESIDENCIAL DONA LUCILLA - AT 357,50m² AC 
214,50m² - 03 suítes (sendo 01 com closet) , WC social, la-
vabo, sala de star e sala de jantar com pé direito alto, cozinha, 
área gourmet, área de serviço, quintal, esquadrias em alu-
mínio branco, banheiros entregue com box e metais (exceto 
ducha), área interna com piso porcelanato, churrasqueira de 
bancada em granito, com braseiro, ótima localização, próxi-
mo a clínicas, escolas particulares e academias, garagem para 
02 autos, R$ 990.000,00

LOCAÇÃO

AP04612 - RESIDENCIAL LE CHATEAU FRONTENAC - AU. 
116m² - 3 suítes sendo uma com closet, WC social, sala 
com living, varanda gourmet, cozinha, lavanderia, 02 va-
gas 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, sa-
lão de festa e jogos, brinquedoteca, fitness, mini quadra 
poliesportiva, espaço grill e sauna). R$ 2.700,00 + COND. 
+ IPTU

AP04613 - VILA SFEIR - AU 80,40m² - 03 dormitórios (sen-
do 01 suíte), WC social, sala ampla dois ambientes, varan-
da gourmet aberta (sem a churrasqueira), cozinha, lavan-
deria, garagem para 02 carros cobertos. OBS.: Preparação 
para ar condicionado na sala e nos dormitórios. ÁREA CO-
MUM DO CONDOMÍNIO: Salão de Festas. R$ 1.600,00 + 
cond. + IPTU.

GL00404 - VITORIA MARTINI - AT 500,00m² - AC 407,26m² 
- PAVIMENTO TÉRREO 313,31m² - PAVIMENTO SUPERIOR 
93,95m². Galpão Industrial com pé direito de 8 metros, 
copa e WC feminino e masculino. ENTRADA PARTE INFE-
RIOR: Recepção com wc para deficientes. ENTRADA PAR-
TE SUPERIOR: Escritório com 2 wcs. FRENTE: 02 vagas 
para clientes. LOCAÇÃO R$ 6.000,00 + IPTU R$ 56,OO.

CA08502 - CHÁCARAS AREAL- AT. 250 m² AC. 190 m² - 
casa térrea com 3 dormitórios (1 suíte com closet e hidro), 
WC social, mezanino, sala para 2 ambientes com pé direi-
to alto, cozinha com armários e mesa de apoio em pedra, 
lavanderia planejada, quintal com churrasqueira, casa de 
boneca e lindo paisagismo e garagem para até 3 autos co-
berta com armário. R$ 3.300,00 + IPTU.

CA08570-AT.150m² AC.115m²- MONTREAL RESIDEN-
CE- 03 Dormitórios, sendo 01 suíte, Wc social, sala, co-
zinha americana com armários, garagem para 02 autos. 
R$ 2.500,00 + COND.+ IPTU. ENTREGUE EM DEZEMBRO

CA08601 - JARDIM ESPLANADA I - SOBRADO - 03 Dormitórios (Sendo 01 
Suíte), WC social, Sala 02 Ambientes (Estar e Jantar), Cozinha e Lavanderia 
Planejada, Lavabo, Varanda Gourmet com Churrasqueira, Quarto de Despe-
jo e Banheiro de Apoio, Quintal, Jardim e Garagem P/02 Autos Cobertos. R$ 
850.000,00

AP04462 - AU.182 m²- ATENAS - Excelente apartamento com 03 Dormitórios, 
sendo 02 suítes com closet, wc social, sala, cozinha, lavanderia, totalmente mo-
biliado inclusive com utensílios, com elevador privativo, 03 vagas de garagem.R$ 
3.900,00 + COND. + IPTU.  APARTAMENTO MOBILIADO

AP04642 - VARANDAS DO BOSQUE - AU. 78,76 m² - 02 dormitórios, WC social, 
sala para 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia, varanda, garagem para 
01 auto descoberta. **Apartamento com piso em porcelanato**. R$ 1250,00 + 
COND + IPTU

CA08571 - AMSTALDEN RESIDENCE - AT. 360 m² AC. 220,45 m² - 3 suítes 
planejadas com ar condicionado, cozinha planejada com cooktop, forno e 
coifa, sala ampla para 2 ambientes (sendo a de TV com planejados), lavabo, 
lavanderia planejada, área gourmet completa e piscina. garagem para 2 
autos coberta e 2 descobertos. Excelente imóvel com a opção de locação 
mobiliada (consulte nossos corretores as condições). R$ 6.000,00 + Con-
domínio + IPTU

CA08593 - RESIDENCIAL DUAS MARIAS - AT.360m² - AC 220m² -  03 suítes (01 
master com closet), 06 WC social, sala ampla com living e pé direito alto, sala home 
(segundo piso podendo ser reversível para quarto | escritório com banheiro) cozi-
nha americana com fechamento de ambiente (com ilha e planejada), espaço gour-
met com churrasqueira, lavanderia, piscina com hidro, paisagismo. Aquecimento 
solar, acabamento alto padrão. Condomínio com área de lazer, salão de festas, 
piscina adulto e infantil, playground, churrasqueira, academia, portaria 24 horas. 
R$ 1.620.000,00 (IMÓVEL COM MÓVEIS ARTZZI CAMPINAS EM EXPOSIÇÃO ATE 
DEZEMBRO 2019).

CA08599 - VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ - AT 970m², AC 673,46m², Piso Supe-
rior: 04 Suítes, Piso Inferior: Sala de Estar, Sala de Jantar, Sala Íntima, Lavabo, 
Cozinha Planejada, Lavanderia, Amplo Ateliê, Varanda Gourmet C/ Churras-
queira, Saúna, Ducha, Banheiro, todo avarandado. Segunda Casa Sendo 01 Suí-
te, Estúdio de música, Salão de Jogos Toda Avarandada, Piscina Aquecida, Be-
líssimo Jardim, Quintal e Garagem P/Vários Autos Cobertos - R$ 1.900.000,00. 
Aceita permuta até 50% do valor.
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QUEIRA, FORNO PIZZA, FOGÃO DE 
LENHA, VARANDA NAS PORTAS DOS 

QUARTOS E NA FRENTE DA COZI-
NHA. GARAGEM COBERTA PARA 02 
CARROS E DESCOBERTA PARA 04 

CARROS.
R$ 1.100.000,00

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 CASCATAS, 
PEIXES ORNAMENTAIS, GARAGEM 
PARA 06 CARROS. TODOS OS AM-
BIENTES 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, LAVAN-
DERIA, AREA GOURMET COM CHUR-
RASQUEIRA. mR$ 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 

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

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

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS LOTES

R$ 112.000,00

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

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 

VISTA PARA O BOSQUE. SEGURAN-
ÇA E PORTEIRO 24 HORAS, INFRAES-
TRUTURA  COMPLETA COM PISCINA 
, QUADRA, PLAYGROUND, SALÃO DE 

FESTAS,ACADEMIA. R$ 180.000,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇAMEN-
TOS 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 (CONDO-
MINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-TR 
00754TERRENO 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, ESCRITO-

RIO E WC.R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA 

CONSTRUÍDAR$ 2.000.000,00

JARDIM MORADA DO SOL – CA03177
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC , QUINTAL. R$ 450.000,00  ( ACEI-

TA PERMUTA IMÓVEL DE MENOR 
VALOR )

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 

03 BANHEIROS, SALA DE ESTAR, 
SALA DE JANTAR, COPA, COZINHA, 

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 SERVI-

ÇO,  03 WC, 04 VAGAS
R$ 550.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 

CASA COM 02 DORMITÓRIOS, 01 AM-
PLA SUITE COM BANHEIRA, COPA, 
COZINHA, AMPLA SALA, BANHEIRO 

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

BERTOS.
R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDOMÍNIO 
COM: SALA, LAVABO, COZINHA, LA-
VANDERIA, 03 DORMITÓRIOS SENDO 

01 SUITE, CHURRASQUEIRA COM 
MAIS 01 QUARTO E 01 BANHEIRO, 

GARAGEM COBERTA PARA 02 CAR-
ROS E 02 VAGAS DESCOBERTAS.

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, LA-

VANDERIA, EDÍCULA COM 01 QUAR-
TO, 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 PRE-
PARADA PARA AR CONDICIONADO 
E COM BANHEIRA , OUTRA  MENOR 
COM VARANDA), SALA DE TV COM 

LAREIRA ELETRICA , COZINHA PLA-
NEJADA EM AMBIENTE INTEGRADO 

COM SALA DE JANTAR, INCLUI 
FORNO ELETRICO  EMBUTIDO, 02 
LAVABOS, LAVANDERIA, AREA DE 
CHURRASCO,QUINTAL, DEPOSITO 
( QUE PODE SER  ESCRITORIO  OU 
ATELIÊ ), GARAGEM PARA 05 CAR-
ROS. 300M² DE TERRENO 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 GARA-
GEM. 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. SALÃO 

DE 90M² NO PISO SUPERIOR.
KITNET COM 01 DORMITÓRIO,SALA, 
COZINHA,  ESTRUTURA PARA PISCI-
NA. R$ 900.000,00 – ( ACEITA  PERMU-

TA 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, EDÍCULA, 
GARAGEM. AREA DO TERRENO 

420M²R$ 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 JAN-
TAR, COZINHA AMPLA, ILHA GRANDE 

NO CENTRO E COOKTOP E ARMÁ-
RIOS EMBUTIDOS, QUINTAL AMPLO, 

AREA GOURMET COM CHURRAS-

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

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

LAVANDERIA, EDICULA COM 01 DOR-
MITORIO, SALA, COZINHA, GARAGEM 
PARA 02 CARROS. ACEITA PERMUTA  

NA CIDADE DE INDAIATUBA. 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 CARROS, 
EDÍCULA NOS FUNDOS ( SEMI MOBI-

LIADA). R$ 280.000,00

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

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

ÇO, 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 SER-

VIÇO, 01 VAGA R$ 340.000,000

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

LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, 
GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 370.000,00

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

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

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

DE JANTAR, SALA DE ESTAR AMPLA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 

CHURRASQUEIRA, CERCA ELETRI-
CA, AQUECEDOR SOLAR, GARAGEM

R$ 350.000,00

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

SALA, COZINHA, WC, CHURRASQUEI-
RA 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, COZINHA,02 

WC, EDÍCULA ABERTA, GARAGEM 
E QUINTAL. AREA DO TERRENO 

318M² AREA CONSTRUIDA 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, COZI-
NHA, GARAGEM.

R$ 450.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 

02 SALA, COZINHA, COPA,  ÁREA DE 
SERVIÇO,  03 WC, 05 VAGAS, PISCI-

NA, 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

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

R$ 190.000,000

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

WC, GARAGEM.
R$ 190.000,00

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

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

MINIO) + R$ 50,00 (IPTU)

CECAP – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

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

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, 
COZINHA, AREA DE SERVIÇO 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 COMEÇANDO 
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$ 230.000,00

CARDEAL – CA0001
CASA NOVA COM 03 DORMITÓRIOS, 

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

POR IMÓVEL DE MENOR VALOR EM 
INDAIATUBA )

JARDIM ELDORADO – CA0003
02 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

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

R$ 250.000,00
  

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –
CA03146

 CASA 02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA, 
QUINTAL, E 01 VAGA DE GARAGEM 

COBERTA. ACEITA FINANCIAMENTO. 
DOCUMENTAÇÃO OK.

R$ 250.000,00

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SALAS 
COMERCIAIS NO DISTRITO

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

CENTRO – SA0001
SALA COMERCIAL COM 40M°

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

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

R$ 900,00

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

CENTRO – SL00358
EXCELENTE SALÃO COMERCIAL 

COM 04 SALAS.
R$ 1.800,00

 BAIRRO COLIBRIS – SL00371
SALÃO COMERCIAL,  280 M² COM 04 
BANHEIROS R$ 3.500,00 ( INCLUSO 

IPTU)

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIARIOS, COZI-

NHA, ESCRITÓRIO E VAGA PARA 10 
CARROS

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

DISTRITO INDUSTRIAL-  VITÓRIA 
MARTINI GALPÃO COM MEZANINO, 
REFEITÓRIO, COZINHA, ESCRITÓ-

RIOS, WC, AREA FABRIL 368M².
R$ 6.200,00

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 

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

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

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 COSTA E SILVA – CA0000
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 
WC, LAVANDERIA, QUINTAL E GA-

RAGEM.
R$ 850,00 – IPTU INCLUSO

JARDIM MORADA DO SOL – CA02437
02 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA, COZINHA, WC ,AREA DE SER-

VIÇO,  VAGA PARA 02 CARROS.
R$ 1.000,00 + IPTU R$ 70,00

JARDIM MORADA DO SOL – CA03178
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, GARAGEM. R$ 1050,00 + IPTU 

R$ 50,00

JARDIM PAU PRETO – CA03167
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE , 
SALA, COZINHA, 02  WC, GARAGEM 

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, LAVANDERIA, 
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

CONDOMÍNIO MONTREAL – CC0000
03 SUITES,  SALA 02 AMBIENTES, 

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

168,00 + IPTU R$ 113,00

JARDIM PAU PRETO – CA0000
SOBRADO COM 04 DORMITÓRIOS, 
SENDO 03 SUITES,02 SALAS, COZI-

NHA PLANEJADA,
02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.800,00 + IPTU 

VILA NOVA – CA03088
CASA PARA FINALIDADE COMER-

CIAL, COM 05 QUARTOS, 04 BANHEI-
ROS, 03 SUITES, SALA, COZINHA, 

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 JO-

GOS, SAUNA, ADEGA, ESCRITÓRIO, E 

DOIS HOME THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES ORNAMEN-

TAIS, GARAGEM PARA 06 CARROS. 
TODOS OS AMBIENTES CLIMATIZA-

DOS 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 (CONDOMI-
NIO) + 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).

CECAP – AP00953
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, AREA DE SERVIÇO, 01 VAGA 

DE GARAGEM.R$ 1000,00 ( INCLUSO 
COND. E IPTU).

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA 
AMERICANA, VARANDA, WC, 02 VA-
GAS, .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 SER-
VIÇO, 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 

VAGASR$ 2.200,00 + R$ 530,00 (CON-
DOMINIO)

JARDIM POMPÉIA – AP0000 – EDIFÍ-
CIO PREMIUM RESIDENCIAL

03 DORMITÓRIOS, SENDO 02 SUITES, 
SALA 02 AMBIENTES, WC SOCIAL, 
COZINHA PLANEJADA, AREA DE 

SERVIÇO, 02 VAGAS DE GARAGEM. 
R$ 2.300,00  + IPTU R$ 146,00 + COND. 

R$ 382,00 

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE

03 DORMITÓRIOS , SENDO 02 SUITES 
COM CLOSET, 02 VAGAS 

DE GARAGEM.
R$ 2.990,00 + CONDOMÍNIO 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, BANHEIRO, 

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 COZI-

NHA 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)



B3Imóveis

AP00680 – APARTAMENTO – JD. MORUMBI– 2 dormitó-
rios, sala, cozinha com planejados, banheiro com armários, 
com 01 vaga de garagem. - Área 42,48m² - R$ 165.000,00.

CA03910 – CASA– JD. RES. NOVA VENEZA - 01 Dormi-
tório, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem. – 
Área construída 60m² - Terreno 125m² - R$ 190.000,00.

AP00600 – APARTAMENTO – JARDIM ALICE- 02 dormi-
tórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 
para 01 carro. - Área construída 52m² - R$ 192.000,00.

CA01238 – CASA – JD. MORADA DO SOL - Casa com 01 
Dormitório, Sala, Cozinha, banheiro, área de serviço. + edí-
cula com quartinho e 01 banheiro. Garagem coberta para 02 
carros. Próximo do Parque ecológico, Mercado Good Bom, 
comércios, etc... - Área construída 105m² - Terreno 125m² - 
R$ 235.000,00. 

CA03921– CASA – JD. DOS COLIBRIS 02 Dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 02 va-
gas. +Grande quintal nos fundos c/ possibilidade de amplia-
ção dos cômodos, 02 vagas cobertas. - Terreno 150 m² - R$ 
245.000,00.

CA03915 – CASA ESQUINA – SÃO JUDAS II (ELIAS 
FAUSTO) - 03 Dormitórios, sala de estar e TV, cozinha, 
banheiro, área de serviço e garagem 05 vagas cobertas. 
- Área construída 110m² - Terreno 200m² – R$ 250.000,00 
*Aceita permuta em residência em Indaiatuba/SP do 
mesmo valor.*

CA03968 – CASA– JD. NOVA INDAIÁ– 03 Dormitórios, sala, 
cozinha planejada, banheiro, área de serviço e garagem 04 
vagas. + edícula, área de luz e mini jardim. - Área construída 
156m² - Terreno250m² - R$ 375.000,00.

CA03842 – CASA – PARK REAL 03 dormitórios sendo 1 suí-
te, Sala, Cozinha Americana,1 banheiro, 2 vagas sendo uma 
coberta. Condomínio com Salão de festas, Quadra polies-
portiva, Playground, Portaria e segurança. - Área construída 
105m² - Terreno 150 m² - R$ 400.000,00.

CA03404– CASA – JD. RES. DONA LUCILLA - 03 suítes 
sendo 01 master c/ closet e 02 lavatórios, sala de estar e 
jantar com pé direito alto, cozinha americana c/ ilha e armá-
rios embutidos e mesa para refeição, espaço gourmet com 
churrasqueira c/ coifa de inox, e armário embutido, paisagis-
mo, 04 vagas. (preparado para aquecimento solar e ar condi-
cionado). Condomínio c/ infraestrutura subterrânea, salão de 
festas, quadra, piscina adulto, infantil, playground, minicampo 
de futebol, segurança 24 h. – R$ 920.000,00.

CA03873 – CASA – RESIDENCIAL DUAS MARIAS - 04 suí-
tes, sendo 01 master com closet, sala estar jantar c/ pé direi-
to alto, cozinha americana com ilha com planejados, espaço 
gourmet  com churrasqueira com coifa de inox, jardim de in-
verno, preparado para aquecimento solar, garagem 04 vagas. 
Condomínio com toda infraestrutura: Salão de festas, pisci-
na, playground, academia. - Área construída 220m² - Terreno 
360m² – R$ 1.250.000,00

IMÓVEIS PARA VENDA

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, edícula, churrasqueira e portão eletrônico  
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms,sala,coz,wc,salão comercial na 
frente,garagem descoberta para 4 carros.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st),sala,coz,wc,lavan-
deria,garagem coberta.
CA100 – VILA FURLAN – R$170 MIL - 1 dormitório, Sala de Estar, Cozi-
nha, Lavanderia, Wc, Piso Porcelanato
CA101 –  JD.REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozi-
nha, wc, lavanderia, garagem coberta para 3 carros, toda em piso frio. 
Possui edícula com 1 dormitório, cozinha e banheiro.
CA251 – JD.MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitório com suíte, sala, 
cozinha, dispensa, banheiro e lavanderia.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA253 –JD.SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios ,sala, cozi-
nha, banheiro e garagem para 2 carros.
CS328 – JD.REGENTE – R$335 MIL- 3 dorms ( 1st),sala 2 ambientes,-
coz americana,lavanderia,wc social,churrasqueira,garagem para 2 car-
ros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, chur-
rasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros
CA345 – CIDADE NOVA – R$480 MIL – 3dorms(1st com armários ),sa-
la,coz com armários,wc,lavanderia,dispensa,quintal,garagem
CA351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,coz,lavabo,lavan-
deria,garagem
CA367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3dorms (1st),sala,co-
z,wc,lavanderia 
CA400 – CECAP – R$500 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
2 banheiros, churrasqueira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com 
chácara.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL 2 dormitórios, sala, co-
zinha, wc, 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 ame-
ricana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área gourmet, 
piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito 
alto integrada com coz, lavabo, lavanderia, área gourmet,piscina,chur-
rasqueira,aquecedor solar,boiler 400l,garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 carros.

CA320 – JD.TROPICAL -  R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, co-
zinha, sala, 2 banheiros, churrasqueira, garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de 
estar com pé direito duplo e sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em 
todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.

APARTAMENTOS

AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavande-
ria, hall de entrada, lavanderia, garagem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$ 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$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),sala, coz plane-
jada, wc, garagem
AP515 – CIDADE NOVA – R$ 310MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozi-
nha, 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 – OPORTUNIDADE 
R$210 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.
TE25 – CONDOMINIO MANTOVA – R$165 MIL – 222m² – Terrenos na 
quadra F lote 35,36. Comprando os dois terrenos R$310 MIL

CHACARAS E SITIOS

SI909 – JD. TROPICAL – R$700 MIL – 2dorms,sala,coz,dispensa,casa 
de caseiro,churrasqueira,sauna,mina d’água,lago com peixe,pomar,caixa 
d’água com 20000 L,aprisco para ovelhas,estufas,captação água da chuva.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,coz,lavanderia,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 conju-
gada com coz,lavanderia,varanda,piscina,churrasqueira,forno de madei-
ra,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 vendendo 
outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

IC12 – JD.MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO E CASA - 2dorms,-
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, garagem 
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

APARTAMENTOS

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



B4 Imóveis

  

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
AP00051- SOLAR DOS SABIÁS- 02 dorms + depR$ 350.000,00 

CHÁCARAS

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep . c/ piscina .  
...................................................................................R$ 980.000,00
CH00038- LAGOS DE SHANADÚ-04 dorms + dep, lago e pomar .  
...................................................................................R$ 950.000,00
CH00030- PORTEIRA DE FERRO- 03 dorms c/ suíte + dep. c/ pis-
cina. ...........................................................................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
CH00044-VALE DAS LARANJEIRAS- 03 dorms c/ suíte master + 
dep c/ piscina.............................................................R$ 930.000,00

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
TE000163-JARDIM BRASIL 250M. ..........................R$ 150.000,00

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$ 2.300,00+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 

AP00059-PORTAL DAS FLORES- 2 dorms + dep 1 vaga. .............  
.....................................................................R$ 1.200,00 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$1.800,00 cond+iptu
AP00035-JARDIM REGENTE- 02 dorms, + dep+ 01 vaga. ............  
.....................................................................R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas ...  
.....................................................................R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00051-SOLAR DOS SABIÁS-02 dorms +dep ............................  
........................................................................R$ 600,00 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
SL00005-ARIO BARNABÉ-234MTS. ................. R$ 2.000,00+ iptu
SA00009-CENTRO-35MTS ................................... R$ 900,00+ iptu

GALPÕES

GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 585m- .........  
..............................................................................R$6.000,00+iptu.
GL00028-VITORIA MARTINI - A/T 1000m A/C 795m ......................  
..........................................................................R$  10.000,00+iptu.
GL00018-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

Salão Comercial ou Industrial
RUA ITALIA MANFREDINE , 159

Bairro: NUCLEO INDUSTRIAL ALERT  
“Condomínio com Portaria”

Cidade: SALTO UF: SP

Avaliação de mercado: 

R$ 3.607.880,00

Oferta mínima para analise 
2.273.250,00

Parcelamento c/ Sinal de R$ 649.500,00
e Saldo em 30 x R$ 54.125,00 correção IPCA 

Processo: 0010893-59.2014.5.15.0085

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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B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta

Caçamba Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual Dentista

Decoração



B9Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas

Pousada Produtos Naturais SalgadosMecânica

Manutenção Equip. eletrônicosJóias
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B13Serviços / Utilidades

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

ANALISTA DE SIGWEB – Superior comple-
to. Experiência na área de desenvolvimento 
e projetos de sistema. Conhecimentos na 
linguagem SQL.

ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR – Superior 
completo. CRC ativo. Residir em Indaiatuba. 
Experiência no sistema ERP Protheus – Mi-
crosiga. Excel intermediário. Conhecimentos 
em débito e crédito.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Experi-
ência em limpeza de piscinas, corte de grama 
e pequenos reparos. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos e aos finais de semana. 

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

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

CONSULTOR (A) COMERCIAL – Ensino 
médio completo. Pacote Office. Experiência 
em prospecção de clientes e negociação co-
mercial. Desejável experiência em agência de 
empregos ou terceirização de serviços. CNH 
categoria 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. Conhecimentos em Informática. 
Experiência em tarefas administrativas. Dispo-
nibilidade para trabalhar em escalas e turnos. 
CNH categoria B.

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

OPERADOR DE LASE - Leitura e Interpreta-
ção de desenho e metrologia. Experiência na 
função e em ajustagem das máquinas. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

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

OPERADOR DE TORNO CNC – Experiência 
na função. Metrologia e Leitura e Interpretação 
de desenho. 

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – Experiencia 
em manutenção elétrica e mecânica de má-
quinas injetoras. Para trabalhar em empresa 
na cidade de Monte Mor. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.

TÉCNICO DE PROCESSOS – Experiência na 
função em empresas do Ramo Plástico (Injeto-
ras). 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.

Ensino Fundamental incompleto
Auxiliar de corte - 2 vagas
Borracheiro (a) - 1 vaga
Caldeireiro (a) - 1 vaga
Costureiro (a) - 1 vaga
Pedreiro (a) - 2 vagas

Pintor (a) de obras - 1 vaga
Servente de obras - 1 vaga

Serralheiro (a) - 1 vaga

Ensino Fundamental completo
Apontador (a) de obras - 1 vaga

Atendente de lanchonete - 1 vaga
Auxiliar de cozinha - 1 vaga
Auxiliar de limpeza - 2 vagas

Auxiliar de linha de produção - 1 vaga
Chapista de lanchonete - 1 vaga
Cortador (a) de roupas - 1 vaga

Manicure - 1 vaga
Motorista carreteiro - 2 vagas

Montador (a) de estruturas metálicas - 1 vaga
Oficial de manutenção predial - 2 vagas

Oficial de serviços gerais - 1 vaga
Operador (a) de empilhadeira - 1 vaga

Passadeira de peças - 1 vaga
Padeiro (a) - 1 vaga
Pedreiro (a) - 1 vaga

Serralheiro (a) - 1 vaga
Soldador (a) - 1 vaga

Ensino Médio Incompleto
Açougueiro (a) - 1 vaga

Auxiliar de limpeza - 1 vaga
Ajudante de eletricista - 1 vaga

Ensino Médio completo
Arte finalistas - 1 vaga

Atendente de lanchonete - 2 vagas
Auxiliar administrativo - 1 vaga
Auxiliar de cozinha - 4 vagas
Auxiliar de padeiro - 1 vaga

Auxiliar de logística - 2 vagas
Bombeiro (a) civil - 1 vaga

Caldeireiro - 2 vagas
Cozinheiro - 2 vagas

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

Corretor (a) de imóveis - 1 vaga
Eletricista de manutenção industrial - 1 vaga

Encarregado de manutenção - 2 vagas
Marceneiro (a) - 1 vaga

Motorista de caminhão - 1 vaga
Oficial de serviços gerais - 1 vaga

Operador de empilhadeira - 2 vagas
Pintor (a) industrial - 1 vaga

Porteiro (a) - 1 vaga
Recepcionista - 1 vaga
Soldador (a) - 1 vaga

Ensino Técnico
Técnico (a) de segurança no trabalho - 1 vaga

Técnico (a) de enfermagem - 1 vaga
Auxiliar técnico (a) de refrigeração - 1 vaga

Ensino Superior incompleto
Analista de marketing - 1 vaga

Auxiliar de desenvolvimento infantil - 1 vaga

Ensino Superior completo
Professor (a) pré-escola - 1 vaga
Analista de sistema web - 1 vaga

Professor (a) ensino Fundamental - 1 vaga

Vagas PCD
Auxiliar de logística - 1 vaga

EMPREGOS



B14 Classificados

classificados

Vendo casa no Par-
que dos Indaias – 8 
cômodos, sendo 4 na 
parte superior, duas 
casas em mesmo ter-
reno Aceito terreno 
como parte do paga-
mento R$320.000,00 
ou financiamento. F.: 
(19) 99482-6697 / 
(19) 3875-3201 João. 
Tendo interesse ver 
fotos na OLX
Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, 
sala, lavabo, pisci-
na, churrasqueira, 
cozinha, banheiro, 
g a r a g e m  p r a  0 2 
carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R $ 6 8 9 . 0 0 0 , 0 0  F . 
3875-2215
Cond. Vista Verde 
( ITAICI)  CC00059 
- 3 dorm.com 01 sui-
te ,sala , cozinha, 
a.s, wc, garagem p/ 
02  au tos .  COND. 
214,00 + IPTU:90,00. 
A . T :  1 7 5 M ²   R $ 
520.000,00. F. 3875-
2215
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 Casa fren-
te – Sala, cozinha, 
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, 
S A L A  ,  C O Z I -
NHA(PLANEJADO), 
BANHEIRO, GARA-
GEM P/01 CARRO 

. COND:200,00 IN-
CLUSO AGUA. R$: 
1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 .  ( 1 9 ) 
3875-2215
Casas 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa ecônomica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos 
F.: (19) 98254 7703  / 
(19)3885-4500 CRE-
CI 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,pa-
ra  cons t ru tores  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, cozi-
nha, wc, lavanderia e 
garagem para 02 au-
tos em lote de 125m 
², de R$210.000,00, 
p o r  a p e n a s : 
R $ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 
o u  R $ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 
de entrada + 50 x 
R$2.100,00 F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294 corra
O f e r t a  i m p e r d í -
vel! Morada do Sol 
Rua: 85 - Casa de 

01 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, lavan-
deria, quintal e ga-
ragem para 02 autos 
em lote de 125m², 
de R$180.000,00, 
p o r  a p e n a s : 
R$130.000,00.  F.: 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra!
Oferta imperdível! 
Morada do Sol Rua: 
50 - Casa de 02 dor-
mitórios, sala, cozi-
nha Americana, wc, 
lavanderia, garagem 
para 02 autos + 02 
cômodos nos fundos, 
em lote de 125m ², 
de R$210.000,00, 
p o r  a p e n a s : 
R$180.000,00. Acei-
ta caminhão no negó-
cio até R$100.000,00 
F . :  99762-7997  / 
3935-3294 corra!
T r o c o :  c a s a  e m 
Sa l to  no  Jard im 
Laguna -  com 02 
dormitór ios sendo 
um suíte,  cozinha 
americana, garagem 
p a r a  d o i s  a u t o s , 
em lote de 180m2 
+ uma chácara de 
1000m2 no bair ro 
pedregulho em In-
daiatuba, por edícula 
em lote de 250m2 
ou casa de ½ lote 
até r$310.000,00. F.: 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra!
Pau Preto Comer-
cial - 3 dorms c/ + 
dep.  03 vagas de 
garagem. F. :  (19) 
97171-4929 
CA03910 – Casa– 
JD. Res. Nova Ve-
neza - 01 Dormitório, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, área de servi-
ço e garagem. – Área 
construída 60m² - 
Terreno 125m² - R$ 
190.000,00.
CA01238 – Casa – 
JD. Morada do Sol 
- Casa com 01 Dor-
mitório, Sala, Cozi-
nha, banheiro, área 
de serviço. + edícula 
com quartinho e 01 
banheiro. Garagem 
coberta para 02 car-
ros. Próximo do Par-
que ecológico, Mer-

cado Good Bom, co-
mércios, etc... - Área 
construída 105m² - 
Terreno 125m² - R$ 
235.000,00. 
CA03921– Casa – 
Jardim dos Col i -
bris - 02 Dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro,  área de 
serviço e garagem 
02 vagas. +Grande 
quintal nos fundos 
c/ possibilidade de 
ampliação dos cô-
modos, 02 vagas co-
bertas. - Terreno 150 
m² - R$ 245.000,00.
CA03915  –  Casa 
Esquina – São Ju-
das II (Elias Faus-
to) - 03 Dormitórios, 
sala de estar e TV, 
cozinha, banheiro, 
área de serv iço e 
garagem 05 vagas 
c o b e r t a s .  -  Á r e a 
construída 110m² - 
Terreno 200m² – R$ 
250.000,00 *Aceita 
permuta em residên-
cia em Indaiatuba/SP 
do mesmo valor.*
CA03968 – Casa– 
JD. Nova Indaiá– 
03 Dormitórios, sala, 
cozinha planejada, 
banheiro,  área de 
serviço e garagem 
04  vagas .  +  ed í -
cula, área de luz e 
mini jardim. - Área 
construída 156m² - 
Terreno250m² - R$ 
375.000,00.
CA03842 – Casa – 
Park Real - 03 dormi-
tórios sendo 1 suíte, 
Sala, Cozinha Ame-
r icana,1 banheiro, 
2 vagas sendo uma 
coberta. Condomínio 
com Salão de festas, 
Quadra poliesportiva, 
Playground, Portaria 
e segurança. - Área 
construída 105m² - 
Terreno 150 m² - R$ 
400.000,00.
C A 0 3 4 0 4 –  C a s a 
–  JD.  Res.  Dona 
Lucilla - 03 suítes 
sendo 01 master c/ 
closet e 02 lavató-
rios, sala de estar 
e jantar com pé di-
reito alto, cozinha 
americana c/ ilha e 

armários embutidos 
e mesa para refei-
ção, espaço gourmet 
com churrasqueira 
c/ coifa de inox, e 
armário embutido, 
paisagismo, 04 va-
gas. (preparado para 
aquecimento solar 
e ar condicionado). 
Condomínio c/ infra-
estrutura subterrâ-
nea, salão de festas, 
quadra, piscina adul-
to, infantil, playgrou-
nd, minicampo de fu-
tebol, segurança 24 
h. – R$ 920.000,00.
CA03873 – Casa – 
Residencial duas 
Marias - 04 suítes, 
sendo  01  mas te r 
com closet, sala es-
tar jantar c/ pé direito 
alto, cozinha ameri-
cana com ilha com 
planejados, espaço 
gourmet com chur-
rasqueira com coifa 
de inox, jardim de 
inverno, preparado 
para aquecimento 
solar, garagem 04 
vagas. Condomínio 
com toda infraestru-
tura: Salão de festas, 
piscina, playground, 
academia .  -  Área 
construída 220m² - 
Terreno 360m² – R$ 
1.250.000,00
Casa para venda em 
Condomínio Por-
tal das Acácias - 2 
dorm, sala, cozinha, 
área de serviço R$ 
350.000,00. Correto-
ra 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, 
escritório, piscina, 
c h u r r a s q u e i r a . 
R$  1 .200 .000 ,00 . 
C o r r e t o r a  S e l m a 
R i b e i r o  F . :  ( 1 9 ) 
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. Correto-
ra Selma Ribeiro F.: 
(19) 98346-2299
Venda Imperdível 
- Casa frente a 50 
metros da praça 
Bonachello Bairro: 
Costa e Silva, In-
daiatuba/SP. Casa 
com 03 vagas para 
carro, sendo 01 co-
berta, 03 dormitórios, 
guarda roupas em-
butidos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
lavanderia. Casa fun-

do edícula, 01 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banheiro. Com total 
de área construída 
165m². Terreno com 
228m², por apenas 
R$390.000,00. Dire-
to com proprietário. 
(OBS:  Só ter reno 
neste bairro está va-
lendo R$220.000,00) 
Fone: (19) 3875-4550
Vende-se casa em 
Cardeal - dois quar-
tos ,sa la ,  coz inha 
americana, garagem 
cober ta  eárea  de 
serviços A.T.125m² 
A . C .  9 9 m ² .  V a -
l o rR $210 .000 ,00 . 
Aceitacarro e Finan-
c iamento .F . :  (19 ) 
99124-2964

 
Apto condominio 
Spaz io  I l lumina-
re - com 55 metros 
quadrados, sendo 2 
quartos (1 suite) + 1 
banheiro,  sala e sala 
de jantar integrados, 
cozinha e area de 
serviço. Planejado 
na cozinha e  em um 
dos quartos. Quitado. 
Aceita financiamen-
to. Valor a vista R$ 
210 mil a vista sendo 
direto com proprietá-
rio. Estuda proposta 
com terreno. F.: (19) 
98941-5951
Ed. San Marino - 
Cidade Nova - In-
daiatuba - Vendo 
ou Alugo - Aptº: 3 
dorms. (sendo 1 sui-
te) com armários na 
suíte e em mais 1 
dorm. Sala para dois 
ambientes, varanda, 
cozinha espaçosa e 
com bastante armá-
rios, banheiro social, 
área de serviço com 
banheiro -  1 vaga 
de garagem. Tratar 
direto com proprietá-
rio Fone: (19) 3875-
3030
Edifício Bárbara - 
Apto com 1 dormitó-
rio piso porcelanato, 
blindex, com sanca 
na sa la,  armár ios 
planejados embutido 
nos cômodos, gara-
gem coberta para 1 
veículo.A 50 metros 
da UNIMAX. Aceita 
financiamento, direto 
com proprietário. F.: 
(19) 99268-4277
A p a r t a m e n t o  n o 
condomínio Portal 
das Flores- 3 dorm. 
cozinha planejada, 
área de lazer comple-

ta. Ótima localização 
R$260.000,00 Tratar 
com proprietário (19 
)99256-9976 / (19) 
99368-2711
AP00680 – Aparta-
mento – JD. Morum-
bi– 2 dormitór ios, 
sala, cozinha com 
planejados, banheiro 
com armários, com 
01 vaga de garagem. 
- Área 42,48m² - R$ 
165.000,00.
AP00600 – Apar-
tamento – Jardim 
Alice- 02 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro,  área de 
serviço e garagem 
para 01 carro. - Área 
construída 52m² - R$ 
192.000,00.

 
Edifício Soho - 03 
do rm i tó r i os .  Com 
suíte.  Área de la-
zer completa F.: (19) 
99721-0395

 
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 avaranda-
da, gramada,  pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
01 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade,  
diversas árvores fru-
tíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F.: 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio em Piedade-
-SP - 36.000m², 02 
casas, barracão, lago 
com peixes, telefone 
fixo, torre de internet 
a 500 metros da ro-
dovia, R$300.000,00 
ace i ta  imóve l  em 
Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Es-
tuda entrada + par-
celamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Chácara Terras de 
Itaici - 1000 metros 
300 A/C 02 suítes 
master c/ planejados. 
Área gourmet c/ chur-

rasqueira, piscina du-
cha e lavabo. F.: (19) 
99166-8272
Sitio venda Indaia-
tuba - 27.800 ME-
TROS. Com pequena 
casa. F.:(19) 99115-
8368
Elias Fausto - 7 AL-
QUEIRES ÓTIMA 
TOPOGRAFIA POR-
TEIRA FECHADA F.: 
(19) 99166-8272
Recanto das Flo-
res - Com lago, toda 
gramada, área gour-
met. Churrasqueira, 
campo de futebol, 
ce rcada .  F . :  (19 ) 
999115-8368
Chácara Itupeva em 
Condomínio -  03 
suítes, sala, cozinha 
Edícula c/ escritório 
e sala tv. Vagas p/ 2 
carros, churrasqueira 
e piscina. Água enca-
nada e poço F.: (19) 
97171-4929
Sítio na Bahia Ven-
da/Troca por imóvel 
em Indaiatuba - Com 
470.000m² equiva-
lente a 20,00 alquei-
re, 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 mu-
nicipio de Mutuipe, 
e a 70km da cidade 
de Valença região 
de belas praias do 
l i toral  baiano com 
aeroporto operando 
com voos da (Azul) 
aos sabados sain-
do de Viracopos em 
Campinas-SP. A pro-
priedade esta distri-
buída em pastagem, 
lavoura de cacau, ou-
tras e pequena mata. 
Energia passa den-
tro da propriedade. 
Casa sede nascente 
com água boa sendo 
preservada em três 
locais da proprieda-
de. Documento ITR 
OK.  Opções para 
plantação de feijão, 
m i l ho ,  mand ioca , 
café e outros. Isso 
em virtude da boa 
media de chuvas/ano 
na região e as nas-
centes existentes na 
propriedade. Contato 
F.:(19) 98288- 1728. 
WhatsApp.
V e n d o  C h á c a -
ra  -  1000 met ros 
R$80.000,00. Aceito 
carro como parte do 
pagamento F.: (19) 
99280-9180 / (19) 9 
9959-9756



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.PEDRO ALVES DA SIL-
VA com 85 anos, Casado 
(a) com MARIA NELI DE 
ALENCAR SILVA, Sendo 
Filho (a) de LUIZ ALVES 
DA SILVA e MARIA FRAN-
CISCA DE JESUS. Deixa 
Filho (s):MARIA ALVES, 
FRANCISCA, MARIA ELI-
ZABETE, IVONE, ELIETE 
(MAIORES), Falecido (a) 
em:23/10/2019, e Sepul-
tado (a) no CEMITÉRIO 
MUN.DE ASTORGA-PR 
aos 24/10/2019.

2.ISAURA BUSCARIOL 
ABELHA  com 85 anos, 
Viúvo (a) de JOSE ABE-
LHA FILHO, Sendo Filho 
(a) de JOSE BUSCARIOL 
e ADELINA ORILLA. Dei-
xa Filho (s): ADEMIR, 
EUNICE, ALDIR, MARIA, 
ALDO, DURCILEY, VERA, 
ANILDO (MAIORES). Fa-
lecido (a) em: 05/11/2019, 
e Sepultado (a) no CE-
MITÉRIO MUN. DE MO-
REIRA SALES-PR aos 
06/11/2019.

3.ROSÁRIO FRANCIS-
CO ELEUTÉRIO com 73 
anos, União Estável com 
VALENTINA RAMALHO 
DA SILVA, Sendo Filho 
(a) de LUIZ FRANCISCO 
ELEUTÉRIO e ANGELINA 
FRANCISCA ELEUTÉ-
RIO. Deixa Filho (s): VIL-
MA, VANILDA, WILSON, 
VALDINEIA, VANDERLEI, 
VALDINEI, Falecido (a) 

em: 06/11/2019, e Sepulta-
do (a) no CEMITÉRIO MUN. 
DE NOVO HORIZONTE-SP 
aos 07/11/2019. 

4.CELIA DALVA DE MO-
RAES CANIL com 62 anos 
, Casado (a) com EDSON 
FRANCISCO CANIL sen-
do filho(a) de ROQUE DE 
MORAES e ROSALINA 
LEME DO PRADO.deixa 
filho(s): MAX , ANDER-
SON , DANILO.( TODOS 
MAIORES), Falecido em: 
19/11/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
20/11/2019. 

5.ALEJANDRO DE LIMA 
ALVES com 0 anos , sen-
do filho(a) de ALDAIR NE-
VES ALVES e NELI MEI-
RELES DE LIMA SOUZA. 
Falecido em: 20/11/2019,  
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
21/11/2019. 

6.CECILIA NAREZZI 
CORRER com 85 anos , 
Era Viúvo(a) de OSWAL-
DO BEIJAMIN CORRER 
sendo filho(a) de LUIZ 
NAREZZI e MARIA RO-
SARIA MEDINA.deixa 
filho(s): ENY, ELI ,ENIO ( 
MAIORES ), Falecido em: 
20/11/2019, Velado(a) no 
CANDELARIA, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 21/11/2019. 

7.JULIA CANDIDA COSTA 
MARINHO com 86 anos , 
Era Viúvo(a) de JOÃO MA-
RINHO sendo filho(a) de 
AMELIO ALVES DA COSTA 
e NAZARETH CANDIDA 
DOS REIS.deixa filho(s): 
CARLOS, MARCIO, SONIA, 
NEUZA, MARIZA, CREU-
ZA, ANTONIO ( MAIORES 
), Falecido em: 21/11/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 21/11/2019. 

8.FRANCISCO DE SAL-
LES com 59 anos , Era 
Viúvo(a) de SONIA MARIA 
SILVA DE SALLES sendo 
filho(a) de JOSE DE FREI-
TAS e AUREA AMELIA FLO-
RINDA.deixa filho(s): ADE-
LINA, MARIA, ANGELA, 
ROSANGELA ( MAIORES 
), Falecido em: 21/11/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 22/11/2019. 

9.NEIDE SANTALUCIA 
FRANCHIM com 72 anos , 
Era Divorciado(a) de JOSÉ 
MARIA FRANCHIM sendo 
filho(a) de ALFREDO SAN-
TALUCIA e IDA MILANI 
SANTALUCIA.deixa filho(s): 
MAURICIO, PRISCILA ( 
MAIORES ), Falecido em: 
22/11/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 23/11/2019. 

10.FLAVIO EXEL com 76 
anos , Casado (a) com 
ROSA DIAS EXEL sendo 
filho(a) de WALDEMAR 
EXEL e ILDA LUS EXEL.
deixa filho(s): ELAINE 52, 
EDILSON 50, EDNEIA 45, 
Falecido em: 23/11/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 23/11/2019. 

11.WILSON RIBEIRO NE-
VES FILHO com 49 anos , 
Casado (a) com JULIANA 
CRISTINA PIRES RIBEIRO 
NEVES sendo filho(a) de 
WILSON RIBEIRO NEVES 
e ELISENE APARECIDA 
MELLA NEVES.deixa fi-
lho(s): JULIA 10, LUAN 09, 
Falecido em: 23/11/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 24/11/2019. 

12.SEBASTIANA FERREI-
RA DA SILVA com 98 anos 
, Era Viúvo(a) de JOÃO 
DA SILVA PAREIRA sendo 
filho(a) de JOÃO ROBER-
TO FERREIRA e MARIA 
AMELIA MENDES.deixa 
filho(s): RANDULFO , AU-
REA , JOACIR ( MAIORES), 
JOARES  (FAL ), Falecido 
em: 23/11/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
24/11/2019. 

13.CANDIDO DE LIMA MA-
FRA com 84 anos , Casado 
(a) com AMALIA DELFINA 
MAFRA sendo filho(a) de 
JOSE MAFRA DE JESUS 
e EDITE MARIA DE LIMA.
deixa filho(s): HELIO, CAN-
DIDO, WILZA, ELISAN-
GELA, EDITE, VANESSA, 
SANDRA, PATRICIA, RO-
SEMEIRE, VILMA ( DEIXA 
FILHOS TODOS MAIORES 
), Falecido em: 24/11/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
25/11/2019. 

14.AMELIA LEITE MIOS-
SO com 80 anos , Ca-
sado (a) com PEDRO 
MIOSSO sendo filho(a) 
de JOSE LEITE e JOANA 
GRANADA.deixa filho(s): 
WANDERLEI, WALDINEI, 
WALTERLEY, WAGNER ( 
MAIORES ), Falecido em: 

24/11/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 25/11/2019. 

15.ZÉLIA PAULINO 
PROTTI com 67 anos , Era 
Viúvo(a) de JOSE BENEDI-
TO PROTTI sendo filho(a) 
de FRANCISCO PAULINO 
DA SILVA e INES PANONT.
deixa filho(s): RITA, MAR-
CIA, ELIS ( MAIORES ), 
Falecido em: 24/11/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 25/11/2019. 

16.JOÃO FERREIRA 
LIMA com 100 anos , Ca-
sado (a) com NADIR DA 
SILVA LIMA sendo filho(a) 
de CIRIACO FERREIRA 
LEITE e INACIA FERREI-
RA LIMA. Deixa Filho (s): 
GILMAR, IZAILDA, DAG-

MAR, (MAIORES), NEW-
TON, IVANILDA, NEUMAR 
(FALECIDOS).  Falecido 
em: 25/11/2019, Velado(a) 
em  ANDRADINA SP, e se-
pultado(a) no MUNICIPAL 
DE ANDRADINA SP aos 
26/11/2019. 

17.ESPEDITO RUFINO 
DOS SANTOS com 81 
anos , Casado (a) com 
JOSEFA ALVES DOS 
SANTOS sendo filho(a) de 
RUFINO ANTONIO DOS 
SANTOS e MARIA JO-
SEFA DA CONCEIÇÃO.
deixa filho(s): GENISVAL , 
JOSENETE , MARIA JOSE 
, MARIA (MAIORES), LU-
ZIA (FAL), Falecido em: 
25/11/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
26/11/2019. 

18.ROSELI RUEDA MA-
ZETTO com 71 anos , Era 
Viúvo(a) de JOSE RO-
NALDO MAZETTO sen-
do filho(a) de MANOEL 
RUEDA e OFELIA BAL-
DIN RUEDA.deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 25/11/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 27/11/2019. 

19.BENEDITA ROSA 
GATTI com 78 anos , 
Casado (a) com GENTIL 
GATTI sendo filho(a) de 
JULIO GOES e BENE-
DITA DE SOUZA.deixa 
filho(s): DORIVAL, DEO-
NI, DONIZETI ( TODOS 
MAIORES ), Falecido em: 
26/11/2019, Velado(a) no 
CANDELARIA, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 27/11/2019.

 
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 
–  p l a n í s s i m o  – 
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
J a r d i m  B r a s i l  - 
250 metros F.: (19) 
99115-8368
Jardim California 
- 210 metros. Ótima 
topografia F.: (19) 
99721-0395
Condomínio Jardim 
Residencial  Lon-
don Park: Terreno 
com 300m² plano, 
ótima topografia. Va-
lor :  R$180.000,00 
mil contato c/ pro-
prietário Fone: (19) 
98288-1728 WhatsA-
pp / (19) 3875-2860
Vende-se terreno 
Vila Suiça - mura-
do 300m². Valor R$ 
225.000,00. Tratar 
com proprietário F.: 
(19) 98324-3243
L o t e  n o  C o n d . 
J d .  P i e m o n t e  - 
ó t i m a  t o p o g r a f i a 
e  l o c a l i z a ç ã o , 
c /  i n f r a e s t r u t u r a 
completa, próximo 
ao centro. Tel: 3875-
2 8 6 2 / w h a t s a p p : 
996738210
Vende-se 2 terre-
nos - Sendo 1 em 
Salto R$125.000,00 
e 1 em Indaiatuba 
R$135.000,00. Direto 
com proprietário F.: 
(19) 3875-0540

 
Aluga-se Salão co-
mercial – com 60m², 
todo com azulejos, 
02 banheiros, 02 en-
tradas, energia trifá-
sico na Rua: Alagoas 
nº90 – Cidade  Nova 
– Indaiatuba/SP. Ao 
lado do Centro Es-
portivo, do Merca-
do Pagmenos. Por 
apenas R$1.700,00, 
já incluso IPTU. Di-
reto com proprietário 
Fone: (19) 99714-
4113 /  (19) 3875-
4550

 
Brechó da Margot 
está liquidando tudo 
á partir de $1,00 a 
peça F.: (19) 3875-
1789
Vendo Prensa Cami-
seta/caneca - Pren-
sa plana 30x42 para 
sublimação de ca-
misetas, almofadas, 
mouse pad, azulejo, 
mais Prensa para 
Canecas. R$ 900. F.: 
(19)98125-2939
Vendo berço - ber-
ço americano com 
colchão, jogo de len-
çol, mosquiteiro. R$ 
200.F.: (19)98125-
2939
V e n d o  B i c i c l e t a 
Scoot. De R$2.000,00 
por R$800,00.  F.: 
(19) 3935-6985
V e n d o  M á q u i n a 
de costura Indus-
tr ial  Kingtex Valor 
R$600,00 F. :  (19) 
3834-7739  /  (19 ) 
99750-8856
Vendo Máquina de 
chinelo R$2.000,00 
F.: (19) 98233-3923
Vendo Pedras legiti-
mas vindas de Cris-

ta l ina,  semi- jó ias, 
pulseiras, brincos, 
colares, anéis regula-
veis, pedras avulsas 
inclusive terapêuti-
cas. Ametista, olho 
de tigre, hematita, 
turmalina, agata etc. 
f.: (64)T
Vendo Bateria Musi-
cal Seminova cor: vi-
nho, marca: PEACE, 
8 peças (completa) 
Valor R$1.000,00 F.: 
(19) 3016-1685
Vendo roupas usa-
das à partir de R$1,99 
F.: (19) 3935-1633
Vendo portão de fer-
ro 1,80 X 3 F.: (19) 
3935-1633
Vendo 1 porta de vi-
dro de correr de 1,60 
F.: (19) 3935-1633
Vendo TV 14 polega-
das de tubo F.: (19) 
3935-1633
Vendo teclado CAS-
SIO novo na caixa F.: 
(19) 3935-1633
Vendo  máquina de 
recarregar cartucho 
F.: (19) 3935-1633
Aceito doações de 
motores velhos, ferro 
e ferragens (gela-
deiras, máquina de 
lavar e fogão velho) 
Latas de (tintas, cer-
vejas e refrigeran-
tes), computadores, 
impressoras velhas. 
Retiramos no local 
Fone.: (19) 99193-
2917 WhatsApp
Liquidação DVD’s 
R$0,50 cada Fone:  
( 1 9 )  9 9 1 9 3 - 2 9 1 7 
WhatsApp
Vendo uma bassia 
para banheiro (Gelo) 
R$10,00 nova  Fone: 
( 1 9 )  9 9 1 9 3 - 2 9 1 7 
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
V e n d o  T r i c i c l o 
( A d u l t o )  V a l o r : 
R$1.500,00. Acei-
to Proposta F.: (19) 
99280-9180 /  (19) 
9959-9756

 
V e n d o  u m  F i e s -
t a  -  C o m p l e t o , 
28.000Km. Original 
carro ficou 12 anos 
g u a r d a d o .  Ú n i c o 
dono.  Tra tar  (19) 
98728-2491
Ford Ka - 1.0 Se-
dan, cor: prata úni-
co dono. Valor R$ 
39.000,00 F.: (19) 
99612-7897
Vendo Etios Pla-
tinum - Ano: 2018; 
C o r :  p r a t a .  C o m 
17.000 Km. Com-
pleto,  automát ico, 
couro, multi mídia, 
liga leve, piloto, ga-
rantia de fábrica e 
documentação Ok 
e revisado. F.: (19) 
99771-4156 t ratar 
com Sérgio

 
Reparo de fontes 
em geral  e aulas 
particulares de ele-
trônica em geral 
(prática & teoria) – 
Profº Riccó • Reparo 
de fontes em geral 
de: portões, cercas, 
pc’s, notebooks, no-
breaks, tv’s, apare-
lhos de som, xbox, 
etc. • Aulas de eletrô-
nica (prática teoria): 
R$60,00/Hora (19) 
98714-0111
Z é l i a  L i n g e r i e  - 
moda masculina e fe-
minina. Atendimento 
personalizado: para 
sua  comod idade , 
compre em sua resi-
dência ou na sua em-
presa. Contato: Zélia 
WhatsApp ou celu-
lar:19-98831-0292
Ofereço-me  como 
pedreiro encanador, 
reformas em gerais 
e pequenos repa-
ros na construção 
civil.Tratar com João. 
F.: (19) 98329-8580 
WhatsApp
Ofereço-me para 
prestar serviços de 
pedreiro, encanador, 
jardineiro e eletricis-
ta. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841

Ofereço-me  como 
diarista e passadeira 
Contato Vania. F.: 
(19) 99595-3390
Ofereço-me  como 
passadeira e faxinei-
ra atendo a domicilio 
F.: (19) 99448-0082 
Val
Ofereço-me como 
M a n i c u r e  e  P e -
d i cu re  pé  e  mão 
R$25,00 sobrancelha 
R $ 1 0 , 0 0 .  A t e n d o 
tambem a domicilio 
F.: (19) 99369-5615
Ofereço-me como 
faxineira ou diarista. 
Falar c/ Adilene F.: 
(19) 99950-6251
Ofereço-me como 
passadeira F.: (19) 
99595-9448
Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos. 
Falar com Erika F.: 
(19) 3875-7624

EDITAL DE CITAÇÃO     

O  Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Campinas/SP, na forma do 
Direito Canônico, vem proceder a CITAÇÃO do Sr. ODERCIO APARE-
CIDO PIRAN JUNIOR , parte demandada no Processo de NULIDADE 
MATRIMONIAL movido perante a Igreja Católica Apostólica Romana 
por MIRELLA FERNANDES DE CAMPOS, uma vez que se encontra em lugar in-
certo e não sabido. Esclarece que os autos do presente processo se 
encontram à sua disposição para vistas na sede deste Tribunal, à Rua 
Irmã Serafina, no. 88, Bosque, Campinas/SP, com o prazo improrro-
gável de 15 (quinze) dias a contar desta publicação, para, querendo, 
apresentar CONTESTAÇÃO. Para que chegue ao seu conhecimento 
e V. Sa. não possa alegar ignorância, foi expedido o presente EDITAL 
que será publicado na forma da Lei Canônica. 
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