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Comunidade autista é foco de 
aplicativo idealizado na cidade

Prefeitura e Fundações entram 
em recesso; confira plantões

Sicoob UniMais 
inaugura no 
dia 23 no bairro 
Cidade Nova
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Star Wars: A Ascensão Skywalker 
TOPÁZIO CINEMAS

A Jacitara, incorporadora com atuação na Região Metropolitana de Campinas (RMC), anunciou um novo restaurante do McDonald’s e a 
construção de uma unidade do hotel Ibis Budget, do Grupo Accor, em frente ao Parque Ecológico, principal cartão postal da cidade. P. A5

Rodovia SP-75 receberá 263 mil veículos

Jacitara anuncia projeto icônico
Expectativa é para o Natal, segundo AB Colinas; para o Ano Novo, são esperados 202 mil 

Cerca de 263 mil 
veículos devem movi-
mentar a Rodovia SP-
075, que liga Itu a Cam-
pinas, neste feriado de 
Natal, segundo a AB 
Colinas, concessionária 
do Programa de Con-
cessões Rodoviárias do 
Estado de São Paulo. 
Para o Ano Novo, em 
torno de 202 mil veí-
culos são aguardados. 

Funcionários do Topázio Cinemas e espectadores na pré-estreia do novo filme da franquia, que 
encerra com chave de ouro a saga da Família Skywalker nas telonas, iniciada em novembro de 1977. 

Estaremos em 
recesso de 20/12 a 
05/01. Não deixe 
de acompanhar 
todas as notícias 
em nosso portal: 
w w w . m a i s e x -
pressao.com.br
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DIVULGAÇÃO
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Guarda Civil 
intensifica 
Operação Natal 
nesta reta final

Exercícios 
proporcionam 
qualidade de 
vida para todos



Editorial
O melhor ainda está por vir... 

Artigos

Enfim, chegamos à última edição deste Mais 
Expressão em 2019. Foram (quase) 365 dias de 
muita informação e prestação de serviços em um 
mercado cada vez mais disputado e em constante 
transformação. Por aqui, nossos esforços consistem 
em buscar sempre o melhor para leitores, clientes, 
parceiros e colaboradores. Seja por meio do jornal 
impresso ou de novos produtos audiovisuais. 

O ano que se vai foi de constante aprendizado, 
não apenas para chegarmos a uma linha editorial 
interessante a todos os públicos, mas também para 
que pudéssemos compreender o que a grande maioria 
quando o assunto é ‘consumir’ informação. Oferecer 
notícias de forma descontraída, porém com credi-
bilidade, é um grande desafio. Falando nisso, 2020 
reserva muitas outras surpresas e novidades. 

Já temos um novo estúdio, que ficará ainda 
melhor nos próximos dias, e novos produtos estão 
sendo elaborados, para se juntar àqueles que já con-
quistaram um público fiel. Aos poucos, esta empresa 
jornalística também vai encontrando novos capítulos 
em uma história que já tem 30 anos de conquistas. 

A você, nosso muito obrigado. Esperamos que 
possamos continuar nos encontrando todas as sex-
tas-feiras, nos melhores pontos de Indaiatuba. Mas 
se bater a saudade, é só acessar nossas redes sociais, 
portal e YouTube. O melhor ainda está por vir... 
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 Conhecer o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. A frase, creditada a Heródoto, encaixa-se perfeitamente em uma elaboração mais crítica dos alicerces da 
educação no país.  O embrião do ensino no Brasil data de 1549 e tinha por foco a catequização conduzida pelos primeiros jesuítas que desembarcaram na Bahia. Com uma estreita 
relação com o governo português e estruturada pela Igreja Católica, as primeiras escolas eram improvisadas: para os alunos indígenas, as aulas eram ministradas nas missões; 
para os filhos dos colonos, em colégios. Sem formação específica e com objetivo doutrinário, os sacerdotes-professores adotavam o teatro e a poesia como estratégia pedagógica e 
instrumento de transmissão da doutrina católica – valores morais, cultura europeia e disseminação da Língua Portuguesa. Em 1759, quando os padres foram expulsos do país e de 
Portugal pelo Marquês de Pombal, houve o início de uma reforma na educação com o objetivo de modernizar o reino de Dom José I. Em substituição aos religiosos, professores 
públicos (régios): laicos que foram contemplados com títulos de nobreza. Nessa origem, está o nosso modelo de ensino.

Pouco mais de dois séculos depois, a tecnologia começou a dar as caras na educação brasileira. Assim como nos Estados Unidos, no Brasil foi o ensino superior quem primeiro 
contou com os benefícios dos então potentes processadores de dados. O debate sobre uso de computadores no processo de ensino-aprendizagem foi protagonizado pela Universi-
dade Federal de São Carlos (SP) que discutia, em 1971, como usar a nova tecnologia para o ensino de Física. Disseminando-se em outras faculdades, logo a questão chegou até a 
educação básica por meio de políticas públicas. Em 1989, o governo federal criou o Programa Nacional de Informática na Educação (Proninfe), predecessor do famoso Programa 
Nacional de Tecnologia Educacional (Prinfo), de 1997.

Essa movimentação em favor da inclusão das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no ambiente de aprendizagem foi coerente com o momento: na década de 
1990 que houve a massificação dos computadores, que passaram a dominar o cotidiano. De lá para cá, a forma de ver, se comunicar e interagir com o mundo, virtual e físico, é 
outro. Se demorou menos de três décadas para que essa revolução acontecesse, como é possível prever o que mais vem por aí?

Diante da herança secular, da origem do sistema educacional brasileiro, das iniciativas de cinco décadas de debates sobre o uso das TIC na educação e da arraigada crença 
de que “somos o país do futuro”, como trazer a educação do futuro para o presente? Para responder à questão, cabe fazer outros questionamentos bastante críticos. A primeira 
pergunta que devemos responder – pais, educadores e toda a comunidade escolar – é qual formação queremos garantir para os jovens. Se queremos promover os desenvolvimentos 
necessários à realização pessoal, à cidadania ativa, à inclusão social e ao emprego, precisamos pensar nas demandas do futuro que já estão presentes. Peço desculpas pelo trocadilho.

A cada momento, nos deparamos com novas tecnologias e novas profissões; estamos falando de inteligência artificial, biotecnologia e realidade virtual...só para começar. 
Apesar das incertezas, a tendência é clara e teremos cada vez menos ocupações que exigem competências meramente técnicas. Hoje, o mercado de trabalho nos cobra competên-
cias que não estão sendo estimuladas no modelo passivo de aprendizagem – que envolve colaboração, pensamento crítico, comunicação e criatividade, entre outras habilidades.

Para trazer a educação do futuro para o presente, devemos trabalhar para educar uma nova geração de brasileiros autônomos, críticos, inovadores, capazes de se reinventarem diante 
das novas demandas e das rápidas transformações mundiais. E isso passa pelo uso da tecnologia dentro da sala de aula, mas dentro de um contexto de intencionalidade pedagógica. 
Não podemos correr o risco de ensinar conteúdos que ficarão obsoletos; buscamos ensinar o aluno a aprender cada vez mais. Óbvio que temos o desafio de contextualizar esse uso e 
auxiliar os jovens a lidar com os desafios e oportunidades apresentados pelo mundo digital. Mediar esse conhecimento digital é uma tarefa que a comunidade escolar deve assumir.

 Na minha análise, para trazer a educação do futuro para o presente temos que desmistificar a noção de que a tecnologia desumaniza; ao contrário, ela possibilita que o pro-
fessor foque no que realmente importa, porque traz tempo, dados e possibilidades de personalização. Além disso, pode habilitar aprendizagens ativas e significativas. O fato é que 
as escolas têm sentido o peso do tempo. O desafio educacional proposto pelo século XXI tem sido pautado pela urgência de formar cidadãos preparados para lidar com complexi-
dades de um contexto no qual a tecnologia avança de maneira exponencial. E, cabe aqui, destacar que o Colégio Avance está sendo pioneiro, em Tangará da Serra, nesse processo 
inovador. Neste cenário e diante da impossibilidade de prevermos as profissões que surgirão na próxima década – 85% das profissões que teremos em 2030 não existem hoje, de 
acordo com a Dell Technologies –, educadores e pais vivenciam a demanda de formar indivíduos críticos e colaborativos, capazes de compreender o ambiente local, regional e até 
internacional para criar formas para impactar positivamente a sociedade.

A tecnologia já revolucionou diversos setores. Da agricultura à medicina são muitos os exemplos no qual o suporte digital abre novas oportunidades, potencializando benefícios 
e otimizando rotinas. O setor educacional, entretanto, apresenta-se como um contraste à tendência. Justamente no segmento que lida com uma geração que já nasceu conectada, 
a tecnologia tende a ser deixada do lado de fora da sala de aula. Quando pensamos que os primeiros debates sobre uso de tecnologia no ensino são da década de 1970 – e as pri-
meiras políticas públicas do final dos anos 1980 –, temos a dimensão do peso do tempo que as escolas carregam e há quanto estamos negligenciando o que para outros países já é 
um debate superado e colocado em prática. Em visita recente da equipe da Geekie a escolas da Nova Zelândia e Austrália – acompanhando educadores de 30 estabelecimentos de 
ensino integrantes da Rede de Escolas Associadas da UNESCO (Organizações das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) – vimos que a proposta de formar cidadãos 
para o século XXI com apoio da tecnologia já permeia o sistema educacional há alguns anos. Neste contraponto, se considerarmos também a herança secular de nossa educação, 
a dimensão da falta de preparo das nossas escolas para as demandas atuais fica ainda maior; está presa, inclusive, a um passado que precisa sair da essência da escola e se limitar 
às páginas dos conteúdos de história.

Despertar no aluno o gosto por aprender continuamente e desenvolver uma grande capacidade de adaptação são habilidades que estão no cerne de profissões que ainda nem 
existem. Levantamento da Fundação Instituto de Administração (FIA) – que aponta as 45 profissões do futuro – traz atividades como advogado especialista em proteção de dados; 
analista de Big Data; analista de comunicação com máquinas; analista de ética; atendente virtual de pacientes; cientista de dados; conselheiro de tecnologia na área da saúde; 
consultor (agricultura urbana, de entretenimento pessoal, espiritual, financeiro de criptomoeda); corretor de seguros de dados; curador de dados pessoais; designer instrucional; 
designer de realidade aumentada; detetive de dados; diretor de cloud computing; diretor de user experience (UX); engenheiro de energias renováveis;  gestor de Edge Computing; 
e gestor de inteligência artificial para smartcities. Esses são apenas poucos exemplos de profissões que nossos jovens vão exercer. E para as quais devemos, pais e educadores, 
prepará-los. Sentiu o peso da responsabilidade?

Como mestre em Educação e com a experiência que adquiri em sete anos de atuação da Geekie – mais de 12 milhões de alunos –, entendo que a maneira de pensar e processar 
conhecimento é fundamentalmente diferente para crianças e jovens que nasceram expostos a um volume imenso e constante de informação. E isso interfere diretamente nas estra-
tégias de aprendizagem que precisam ser desenhadas. Para estudantes no século XXI, a interação, a motivação e a linguagem possibilitada pelo digital – e o envolvimento ativo 
com o conteúdo – são muito importantes na construção do conhecimento. No Brasil, para trazer a educação do futuro para o presente, temos que ter coragem, sobretudo os pais, 
para reconhecer que enquanto a inovação tem sido tratada pelas corporações privadas como uma questão estratégica, permanece como uma agenda política marginal na maioria 
dos sistemas educacionais. Para mudar esse cenário é preciso transformar a escola e o mindset de pais e educadores. 

| Claudio Sassaki é mestre em Educação pela Stanford University e cofundador da Geekie, empresa referência em educação com apoio de inovação no Brasil e no mundo. 

No Brasil, como trazer a educação do futuro para o presente?

Mais um fim de ano.
Vamos comemorar.
Simpatias, vamos realizar.
Foi um ano de muito mi mi mi.
E mesmo assim, ano que vem estaremos por aqui.
Hora das compras, panetones, tudo é sempre igual.
Toma cuidado com o cartão para em janeiro não se 

dar mal.
E mantendo a tradição desejo a você, querido leitor, 

um Feliz Natal.
Ano novo, vida nova; assim todos falam, o mundo 

fala, a televisão fala, as pessoas falam.
Que seja um ano de promessas cumpridas e cheio de 

coisas coloridas.
Que 2020 possamos ouvir mais:
- Oi, 20ver.

- Oi, 20abraçar
Beijo do bobo e feliz tudo pra 

todos!

FELIZ TUDO PRA TODOS

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

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

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

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

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

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

Durante esta semana, o Mais Expressão flagrou a fachada do Centro de Operações e Inteligência (COI) da Guarda Civil de Indaia-
tuba devidamente ‘caracterizada’ para o Natal. Esta foi a primeira vez em sua história que o prédio ganhou adornos natalinos. 
Além de servir como base para o videomonitoramento de nossa cidade, virou também mais um cartão postal para Indaiatuba!

JME

Imagem da Semana
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Expectativa é para o Natal, segundo AB Colinas; para o Ano Novo, são esperados 202 mil 

Cerca de 263 mil 
veículos devem movi-
mentar a Rodovia SP-
075, que liga Itu a Cam-
pinas, neste feriado de 
Natal, segundo a AB 
Colinas, concessionária 
do Programa de Con-
cessões Rodoviárias do 
Estado de São Paulo. 
Para o Ano Novo, em 
torno de 202 mil veí-
culos são aguardados. 

O movimento mais 
i n t e n s o  n a  S P - 0 7 5 
(Rodovias Archimedes 
Lammoglia, Prefeito 
Hélio Steffen, Enge-
nheiro Ermênio de Oli-
veira Penteado e Santos 
Dumont) deve ter início 
nesta sexta-feira (20), a 
partir das 18h. O mes-
mo acontece na pró-
xima sexta-feira (27). 
Na ida do feriado de 
Natal, a concessionária 
orienta os motoristas a 
evitarem a rodovia no 
dia 23, das 18h às 0h. 
Na volta, no dia 25, o 
mesmo acontece das 
18h às 22h. 

No feriado de Ano 
Novo, a orientação para 
os motoristas é evitar 
o horário das 18h à 0h 
para seguir viagem. Na 
volta, dia 1º de janeiro, 
a maior concentração 
de veículos é esperada 
entre 16h e 22h. 

O usuário terá à dis-
posição, nas sete bases 
operacionais distribuí-
das pelos trechos de res-
ponsabilidade da con-
cessionária, uma frota 
composta por Unidades 

de Resgate, Veículos de 
Inspeção e Supervisão 
de Tráfego, Guinchos 
Leves e Pesados, Cami-
nhão Boiadeiro e outros. 
Além disso, toda esta 
estrutura se junta às 27 
câmeras de monitora-
mento, 565 unidades de 
Call Box (telefones de 
emergência instalados 
a cada quilômetro) e 29 
painéis eletrônicos de 
mensagens existentes 
em toda a malha con-
cedida.

A concess ionár ia 
também tem à disposi-
ção do usuário a Central 
de Atendimento no tele-
fone 0800-7035080. O 
serviço é gratuito e fun-
ciona 24 horas por dia. 
Por meio dele, o usuá-
rio obtém informações 
sobre localizações de 
municípios, condições 
do tráfego e climáticas 
nos trechos da conces-
sionária, obras em anda-
mento, localização das 
bases operacionais e da 

SP-075 receberá 263 mil veículos
ELIANDRO FIGUEIRA

xxx

tenso a partir do meio-
-dia desta sexta-feira 
(20), devido ao feriado 
de Natal. A estimativa 
da Artesp (Agência de 
Transporte do Estado 
de São Paulo) é de que 
mais de 2,5 milhões 
de veículos deixem a 
Grande São Paulo com 
destino ao Interior e Li-
toral Paulista. O maior 
movimento na saída 
para o fer iado deve 
ocorrer na sexta-feira, 
das 12h até as 21h, e no 
sábado das 6h às 18h. 

Também nessa sex-
ta-feira tem início nas 
principais rodovias pau-
listas Operação Verão + 
Seguro 2019/2020 para 
minimizar os impactos 
do intenso fluxo de ve-
ículos que ocorre nessa 
época do ano. Até feve-
reiro, quando a operação 
será encerrada, as con-
cessionárias de rodovias 
intensificam o monitora-
mento das pistas, assim 
como a operação e os 
serviços de atendimento 
médico e mecânico para 
acompanhar o aumento 
do tráfego.

Movimento mais intenso na rodovia deve ter início hoje (20), a partir das 18h, e também na próxima sexta (27), no mesmo horário

Polícia Militar Rodovi-
ária e informações sobre 
serviços de utilidade 
pública. Além disso, o 
usuário pode acessar 
o site da AB Colinas 
(www.abcolinas.com.
br) e conferir em tempo 
real, no mapa interativo, 
a situação do trânsito e 
as interdições de pistas.

Verão + Seguro
As rodovias paulis-

tas sob concessão de-
vem ter tráfego mais in-



A4 | cidade

Serviços essenciais serão mantidos em sistema de plantão até 1º de janeiro, conforme Decreto Municipal

Prefeitura e autarquias entram em recesso
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Parque da Criança fecha nos dias 25 e 1º e terá manutenção parcial nos dias 26 e 2 de janeiro

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC-PMI

A Prefeitura de In-
daiatuba, autar-
quias e fundações 

entrarão em recesso a partir 
do meio-dia desta sex-
ta-feira (20), retomando 
as atividades normais no 
dia 2 de janeiro de 2020 
(quinta-feira), conforme 
Decreto Municipal 13.476, 
de 2018. Os serviços es-
senciais, como unidades 
de pronto atendimento de 
saúde, patrulhamentos da 
guarda municipal e coleta 
de lixo serão mantidos em 
sistema de plantão.

A Secretaria Munici-
pal de Saúde manterá em 
funcionamento a UPA-
-24h (Unidade de Pronto 
Atendimento) do Jardim 
Morada do Sol, reforçado 
pelo Pronto Atendimento 
do Haoc (Hospital Augus-
to de Oliveira Camargo). 
O plantão odontológico, 
que também é realizado 
na UPA-24h, será mantido 
dos dias 21 a 23 de dezem-
bro e 26 a 30 de dezembro, 
das 7h às 16h. No dia 24 

mal (aos sábados, das 
8h às 14h; e aos domin-
gos, das 8h às 12h).

O expediente no Pou-
patempo também sofrerá 
mudanças. A unidade esta-
rá fechada entre os dias 23 e 
25 de dezembro e nos dias 
30 e 31 de dezembro e 1º de 
janeiro. O atendimento será 
retomado dia 2 de janeiro.

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) fa-
rão o atendimento emer-
gencial da população pelo 
telefone 0800-7722195. 
Os serviços operacionais 
da Guarda Civil, ligada à 
Secretaria de Segurança 
Pública, manterão o plan-
tão normal. O telefone da 
Guarda para emergência 
é 153, da Polícia Militar 
é 190, do Corpo de Bom-
beiros, 193 e da Central 
de Ambulâncias 192.

Lazer
O Parque do Mirim, 

construído no entorno da 
barragem do Rio Capivari 
Mirim, manterá o funcio-
namento nos dias 24 e 31 
de dezembro até o meio-dia 

e ficará fechado apenas nos 
dias de Natal e Ano Novo. 
Já o Museu da Água estará 
fechado entre os dias 23 e 
25 de dezembro e 30 de 
dezembro a 1º de janeiro.

O Parque da Criança 
ficará totalmente fechado, 
incluindo as partes secas, 
nos dias 25 de dezembro e 
1º de janeiro. Nos dias 26 
de dezembro e 2 de janeiro 
o Parque abre, mas a parte 
molhada estará em manu-
tenção. Nos demais dias, 
funcionará normalmente.

A Fundação Pró-Me-
mória, incluindo o Mu-
seu do Casarão Cultural 
Pau Preto, o Bosque e a 
Casa da Memória, acom-
panha o calendário da 
Prefeitura, com o encer-
ramento das atividades 
no dia 20 de dezembro, 
ao neio-dia, e o retorno 
no dia 2 de janeiro. O 
Bosque do Saber, ligado 
à Secretaria de Educa-
ção, estará aberto para 
visitação dias 21 e 22 
de dezembro, das 9h às 
16h30. Após esse perío-
do, reabre para visitação 
dia 11 de janeiro.

de dezembro, véspera de 
Natal, o plantão será das 
7h às 12h. Nos dias 25 e 
31 de dezembro e 1º de 
janeiro de 2020 não haverá 
plantão de odontologia. 
Pela primeira vez, a farmá-
cia do Jardim Morada do 
Sol ficará aberta durante o 
recesso nos dias 23, 26, 27 
e 30, das 8h às 17h.

Na Secretaria de Ur-
banismo e do Meio Am-
biente serão mantidos os 
serviços em sistema de 
plantão. A coleta de lixo 
será suspensa apenas nos 
feriados de 25 de dezem-
bro e 1º de janeiro. Nas 
vésperas de Natal e Ano 

Novo (24 e 31 de dezem-
bro) a coleta será inicia-
da mais cedo, a diurna às 
6h30 e a noturna às 16h. 
Por não haver coleta de 
lixo nos feriados, a cole-
ta também será iniciada 
mais cedo nos dias 27 de 
dezembro e 3 de janeiro, 
nos mesmos horários 
citados acima.

A Secretaria de Obras 
e Vias Públicas retoma o 
expediente no dia 2, mas 
as equipes de elétrica e 
trânsito continuam traba-
lhando. As equipes de as-
falto e obras trabalharão 
em sistema de plantão. O 
Centro de Reabilitação 

Animal e Zoonoses estará 
fechado apenas nos dias 
24, 25 e 31 de dezembro 
e 1º de janeiro.

Nos dias 21 e 22, as 
Estações da Guarda Civil 
e da Prefeitura do Projeto 
Ecobike funcionarão das 
8h às 18h. No dia 23 e dos 
dias 26 a 30 de dezembro, 
o horário de funciona-
mento será das 8h às 17h.

O Ponto Verde – 
Feira da Agricultura 
Familiar estará fechado 
apenas nas quartas-fei-
ras, dias 25 de dezem-
bro e 1º de janeiro. Aos 
sábados e domingos, o 
atendimento será nor-
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Nova unidade do McDonald’s e do ibis budget, do Grupo Accor, ficarão em frente ao Parque Ecológico

De forma pioneira, 
as maiores redes 
de hotéis e de 

alimentação do mundo 
atuarão juntas em uma 
mesma área em Indaia-
tuba. A Jacitara, incorpo-
radora com vasta atuação 
na Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), 
anunciou em entrevista 
coletiva à imprensa nesta 
sexta-feira, dia 13, um 
novo restaurante do Mc-
Donald’s e a construção 
de uma unidade do hotel 
ibis budget, do Grupo 
Accor, em frente ao Par-
que Ecológico, principal 
cartão postal da cidade.

O investimento total 
neste novo projeto é de 
mais de R$ 50 milhões, 
com geração de 130 em-
pregos. O complexo, que 
promete movimentar o 
turismo e a economia de 
Indaiatuba, ficará em um 
terreno de 2.508,82m2, 
ao lado do Parque Mall 
e em frente ao Parque 
Ecológico, área nobre de 
Indaiatuba. 

Para o presidente da 
Jacitara, Josué Eraldo da 
Silva, este será mais um 
marco para a empresa na 
cidade. “Esta é mais uma 
parte da gigantesca con-
tribuição da Jacitara no 
desenvolvimento de In-
daiatuba. Em 2014, tive-
mos participação deter-
minante na instalação da 
John Deere e da Hitachi, 
com um investimento de 
mais de US$ 180 milhões 
e geração de centenas de 
empregos”, lembra. 

O diretor executi-
vo da Jacitara, Marcelo 
Cervieri Fogaça, avalia 
que os novos empreen-
dimentos, mais uma vez, 
influenciarão a economia 
do município como um 
todo, bem como a rotina 
dos moradores da região. 
“Já temos o Parque Mall, 
inaugurado há 5 anos, um 
centro que agrega servi-
ços importantes para a 
população e gastronomia, 
e já está consolidado na 
cidade. Agora, com este 
novo projeto, este certa-
mente será um dos ende-
reços mais valorizados de 
Indaiatuba”, declara.  

Novidades

O restaurante está em 
fase final de construção 
e tem previsão de inau-
guração para o dia 23 
de dezembro. Ao todo, 
a franquia gerará 60 em-
pregos diretos. A locali-
zação privilegiada foi um 
dos pontos determinantes 
para escolha da área para 
esta nova unidade do 
McDonald’s. “Tanto o 
McDonald’s quanto o 
franqueado atuam juntos 
na escolha de novas opor-
tunidades de negócios. O 
processo para escolher 
o ponto ideal para uma 
franquia exige um estudo 
detalhado de alguns fa-
tores: localização, influ-

ência da concorrência na 
região, custo e facilidade 
de acesso”, declara a rede 
de fast food. 

Já o hotel terá o con-
ceito Nest, da marca ibis 
budget, com 122 quartos. 
De acordo com Paulo 
Caputo, da Atrio Hotel 
Management, investidora 
do hotel, este será um 
produto 

moderno, desenvol-
vido para os novos via-
jantes, tanto de negócios 
como de turismo, que de-
sejam um produto descon-
traído, conectado e com 
ótimo custo-benefício. 

A localização do em-
preendimento também 

está entre os pontos cha-
ves para a expansão da 
rede de hotéis, que tem 
77 unidades somente no 
Estado de São Paulo. 
O critério para a esco-
lha de Indaiatuba foi o 
crescimento da região, 
tanto do polo industrial 
de Indaiatuba, bem como 
a expansão do Aeroporto 
de Viracopos, que vai 
se beneficiar do cresci-
mento do tráfego aéreo, 
que ocorrerá de forma 
intensa em todas as regi-
ões. “Além disto, a zona 
primária do hotel é ex-
celente, próxima ao sho-
pping e a uma belíssima 
área verde. A integração 

Jacitara anuncia projeto icônico que reunirá 
gastronomia e hotelaria em Indaiatuba
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entre o hotel e a loja do 
McDonald´s também irá 
gerar um ambiente pro-
pício para a interação 
e com espaços de lazer 
e co-working”, aponta 
Paulo Caputo. 

O início das opera-
ções do hotel está pre-
visto para o segundo se-
mestre de 2021, com a 
geração de 25 empregos 
diretos e 45 indiretos. A 
previsão é de que o hotel 
tenha ocupação acima de 
70% a partir do terceiro 
ano de operação. 

Sobre a Jacitara   
Fundada em 2003 em 

Indaiatuba, interior de 

São Paulo, a Jacitara con-
solidou-se como a maior 
incorporadora de imóveis 
da região e tem projetos 
diversificados para vários 
segmentos de mercado. 
Atua em loteamentos, 
condomínios residen-
ciais verticais e horizon-
tais, empreendimentos 
industriais, comerciais e 
shoppings. 

Em 2019, a empresa 
foi eleita a 28ª maior 
construtora do Brasil no 
Ranking ITC da Cons-
trução Civil, que home-
nageia as 100 maiores 
empresas do segmento.

Sobre Accor
Accor é um grupo 

líder de hospitalidade 
aumentada que oferece 
experiências únicas e 
significativas em 4.900 
hotéis, resorts e residên-
cias em 110 países. O 
Grupo vem adquirindo 
experiência em hospitali-
dade há mais de 50 anos, 
resultando em um por-
tfólio incomparável de 
marcas, do luxo à econô-
mica, apoiado por um dos 
programas de fidelidade 
mais atraentes do mundo. 
Além de acomodações, 
Accor permite novas for-
mas de viver, trabalhar e 
aproveitar com marcas 
de Alimentos & Bebidas, 
vida noturna, bem-estar e 
marcas coworking. 

** PROJETO EM 
NÚMEROS **

Metragem da área: 
*Ibis Budget (5.124,83 
m² de área construída) 
*McDonald’s (408,23 
m² de área construída) 
Área total do terreno 
(2.508,82m²)

Investimento total: 
Mais de R$ 50 milhões 

Geração de 
empregos:
*Ibis Budget (25 em-
pregos diretos e 45 
indiretos) 
* McDonald’s (60 em-
pregos diretos)

Data inauguração:
Restaurante: dezem-
bro de 2019
Hotel: segundo semes-
tre de 2021

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO



A6 | 

Sicoob UniMais 
chega a Indaiatuba

INAUGURAÇÃO

POR TATIANE DIAS

Disciplinas semelhantes podem ser cortadas de semestre letivo 

Formandos da Fiec podem 
eliminar grade na UniMAX

A parceria entre 
UniMAX - Cen-
tro Universitário 

Max Planck de Indaiatu-
ba, Prefeitura Municipal 
de Indaiatuba e Fiec (Fun-
dação Indaiatubana de 
Educação e Cultura) trou-
xe mais um benefício aos 
estudantes da instituição 
de ensino técnico profis-
sionalizante: os formados 
nos cursos técnicos de 
Administração, Gastro-
nomia e Logística podem 
ter até um semestre letivo 
completo aproveitado nos 
cursos superiores corres-
pondentes. Isso significa 
que o ex-aluno não pre-
cisa cursar as disciplinas 
que forem semelhantes à 
da graduação.

Com validação do 
MEC (Ministério da Edu-
cação), o programa Qua-
lificação Continuada con-
sidera a matriz curricular 
equivalente aos cursos 
superiores de Adminis-
tração, Gastronomia e 
Logística concluídos em 
2019. Já aos que con-
cluíram o curso em anos 
anteriores devem trazer 
o histórico para análise.

A parceria também 
se estende aos demais 

cursos oferecidos pela 
UniMAX, que poderão 
ter diversas disciplinas 
eliminadas durante todo o 
período da graduação de 
acordo com a avaliação 
da grade curricular do 
ensino técnico.

Vestibular
Para aproveitar a opor-

tunidade, o interessado 
deve se inscrever no Ves-
tibular Continuado. Com 
o objetivo de agilizar o 
ingresso, é importante 

que o candidato leve os 
seguintes documentos: 
certificado e histórico es-
colar da Fiec; certificado 
de conclusão e histórico 
escolar de Ensino Médio 
ou equivalente; Certidão 
de nascimento ou Casa-
mento; RG; CPF; compro-
vante de residência; título 
de eleitor (para maiores 
de 18 anos) e carteira de 
reservista (para candidatos 
do sexo masculino).

A partir deste novo 
benefício, os egressos 

da Fiec podem obter até 
52% de desconto no to-
tal do curso. A parceria 
possibilita, ainda, menor 
tempo de integralização. 
Os descontos não contem-
plam os cursos de Educa-
ção Física, Enfermagem, 
Gastronomia e Medicina.

A UniMAX fica na 
Avenida 9 de dezem-
bro, 460, Jardim Pe-
droso. Mais informa-
ções pelo telefone (19) 
3885-9900 ou no www.
faculdademax.edu.br.

O Sicoob UniMais 
Centro Leste Paulista 
es tá  no mercado f i -
nanceiro há 23 anos e 
faz parte do Sistema 
Sicoob, a maior insti-
tuição financeira coo-
perativa do país, regu-
lamentada e fiscalizada 
pelo Banco Central do 
Brasil. Com estrutura 
completa, a cooperativa 
inicia suas atividades 
em Indaiatuba na próxi-
ma segunda-feira (23) 
e irá atender Pessoas 
Físicas e Jurídicas.

Presente em quatro 
cidades do estado: Rio 
Claro, São Carlos, Jun-
diaí e agora Indaiatuba, 
a Sicoob UniMais pos-
sui mais de 7.500 coo-
perados e R$ 248 mi-
lhões em ativos. Com 
um modelo de negócio 
próximo e moderno, os 
cooperados têm asses-

soria financeira, con-
dições diferenciadas 
em produtos e serviços, 
melhores taxas e ainda 
participa da distribui-
ção dos resultados da 
cooperativa, que sem-
pre  foram pos i t ivos 
desde sua fundação, 
em 1996.

Para maior comodi-
dade, além dos canais de 
autoatendimento (cai-
xas eletrônicos, APP 
e internet banking), a 
nova agência terá ho-
rário de atendimento 
estendido, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 
15h. Faça parte!

A Sicoob UniMais 
fica na Avenida Pre-
sidente Vargas, 947, 
Cidade Nova I. Mais 
informações pelo tele-
fone (19) 3835-9500 ou 
no site www.sicoobuni-
mais.com.br.

DIVULGAÇÃO
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Moradora de Indaiatuba, mãe de garota com Síndrome de Asperger, idealizou o Rede Azul
Comunidade autista é foco de aplicativo

Indaiatuba e toda Re-
gião Metropolitana de 
Campinas contam com 

uma inovação voltada a 
pessoas com TEA (Trans-
torno do Espectro Autista): 
o aplicativo Rede Azul, que 
reúne um amplo catálogo 
de estabelecimentos, ins-
tituições de ensino e pro-
fissionais relevantes para 
essa comunidade. O app é 
uma iniciativa colaborati-
va que permite a pessoas 
envolvidas com a causa 
realizarem indicações e 
avaliarem opções ofere-
cidas dentro da aplicação.

Desde que sua filha, 
Alícia Nicol Marques, foi 
diagnosticada com Síndro-
me de Asperger, um dos 
Transtornos do Espectro 
Autista, Elaine Marques 
viu-se em meio a muitos 
obstáculos. Além da difi-
culdade de realizar o diag-
nóstico, tornaram-se tarefas 
complexas a busca por 
tratamentos, medicamentos 
e até ensino adequado para 
Alícia. “Eu fico indignada 
com as dificuldades que 

tenho para atender as ne-
cessidades de tratamento e 
qualidade de vida da minha 
filha. Percebi que não po-
dia ficar parada, tinha que 
agir. Por isso, comecei 
a estudar como poderia 
criar o aplicativo e ir atrás 
das pessoas que me ajuda-
riam nisso”, conta Eliane, 
CEO do Rede Azul.

De início, o aplicati-
vo abrangerá cidades da 
RMC, além de Salto, Itu e 
Elias Fausto. A intenção, 
contudo, é expandi-lo gra-
dativamente até funcionar 
em todo território nacio-
nal. Por enquanto, será 
disponibilizado em versão 
piloto, na Play Store, em 
etapas. Na primeira, será 
permitida a entrada de 300 
usuários comuns, sendo 
que os 100 primeiros serão 
colaboradores, ou seja, 
vão inserir indicações de 
serviços, profissionais e 
espaços já utilizados por 
eles, que serão denomina-
dos Pontos Azuis, locais 
adequados para pessoas 
com TEA. Na segunda eta-
pa, o aplicativo será aberto 
para mil usuários, em todo 
País, que também poderão 

começar a indicar os Pon-
tos Azuis e avaliá-los.

Inclusão
Estima-se que existam 

cerca de dois milhões de 
brasileiros que possuam al-
gum nível do TEA. Mesmo 
com esse número relevan-
te, ainda existem dificulda-
des para que essas pessoas 
levem uma vida de quali-
dade. Alícia, por exemplo, 
levou seis anos para ser 
diagnosticada. “Tenho a 
minha própria maneira de 
realizar algumas atividades 
e, muitas vezes, tenho difi-
culdade em explicar isso”, 
afirma a adolescente de 17 
anos. “Algumas tarefas eu 
não consigo fazer. No dia 
a dia, eu me sinto diferente 
de outras pessoas em vários 
aspectos, por exemplo, na 
forma de pensar, de falar e 
de focar em certos temas”.

A Síndrome de As-
perger é o nível mais leve 
do espectro autista e ao 
possuí-la, a pessoa pode 
desenvolver um interesse 
restrito por certo tema, 
chamado de hiperfoco. “O 
hiperfoco da Alícia são jo-
gos, mais especificamente 

DA REDAÇÃO
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do console Nintendo DS. 
A partir disso, ela se inte-
ressou pela cultura japo-
nesa e atualmente gosta 
de desenhar e ler mangás, 
além de cantar em japonês. 
Porém, é um trabalho con-
tínuo. Temos que seguir 
estimulando o crescimento 
de repertório dela e habi-
tuá-la a conversar sobre 
outros assuntos, até para 
que ela possa se socializar 
melhor”, afirma Elaine.

Alícia acredita que o 
Rede Azul fará diferença 
na vida de pessoas que 
possuem TEA. “Acredito 
que o aplicativo vai ajudar 
bastante. Com as informa-
ções já acessíveis, elas po-
derão saber o que faz bem 
para uma pessoa com TEA, 
encontrando serviços apro-
priados e até oportunidades 
de emprego”, comenta.

A versão piloto do 
aplicativo está disponí-
vel desde quinta-feira 
(19), inicialmente para 
dispositivos Android. O 
Rede Azul tem apoio da 
Agência Blues Propagan-
da que criou toda identi-
dade visual do aplicativo 
e assessoria jurídica da 
Law.Sa Advocacia e é 
desenvolvido pela agên-
cia Firefish, com apoio de 
um investidor-anjo. 
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Secretário analisa conquistas de 2019
Marquinhos destacou os excelentes resultados alcançados nos Jogos Abertos e Regionais

Marco Antonio 
Moraes, o Mar-
quinhos, secre-

tário municipal de Espor-
tes, deu entrevista ao Mais 
Expressão e analisou os 
resultados alcançados em 
2019, com destaque para 
os Jogos Abertos e Re-
gionais, onde a delegação 
local sagrou-se bicampeã, 
na cidade de Americana, 
conquistando 241 meda-
lhas, sendo 145 ouros, 64 
pratas e 32 bronzes.

Nos Jogos Abertos de 
Marília, a delegação local 
somou 98 pontos e con-
quistou um total de 124 
medalhas, sendo 81 de 
ouro, 35 de prata e nove 
de bronze. “Fruto de muito 
trabalho, de uma secre-
taria que faz uma gestão 
compartilhada e que tem 
um grande coordenador, o 
Rafael de Oliveira. Quem 
ganha é o esporte e a po-
pulação de Indaiatuba”, 
acrescenta Marquinhos.

De acordo com o se-

cretário, Indaiatuba che-
gou perto de ficar entre as 
seis melhores do Estado. 
“Ficaríamos em sexto 
lugar, mas como empa-
tamos em números de 
pontos e medalhas com 
outra cidade, terminamos 
em 15º, sendo a primeira 
da Região Metropolitana 
de Campinas”, explica.

Marquinhos assumiu a 
pasta em 2016 e identifi-
cou a necessidade de mais 
ginásios poliesportivos e 
piscinas, completando a 
estrutura já oferecida aos 
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Falado em competi-
ções, a expectativa para 
2020 é alta. “Vemos um 
crescimento muito gran-
de em diversas modali-
dades e vamos continuar 
investindo ainda mais no 
alto rendimento”, desta-
ca o secretário. Os dois 
projetos recebem mais 
de quatro mil alunos, nú-
mero que deve aumentar. 
“Com essas obras em 
andamento, a expectativa 
para 2020 é aumentar o 
número de inscritos”.

A cidade deve perder 
alguns atletas de destaque 
em 2020, quando serão 
disputados os Jogos Olím-
picos e Paraolímpicos em 
Tóquio, no Japão. “Temos 
uma base muito forte e 
acredito que eles possam 
suprir a ausência desses 
atletas para que tenha-
mos ótimos resultados nas 
competições em 2020”.

Lidi e Aifa
A Lidi (Liga Regional 

Desportiva Indaiatubana) e 
a Aifa (Associação Indaia-
tubana de Futebol Amador) 

também foram tema da 
entrevista. “Assim que as-
sumi a Secretaria, o Gaspar 
pediu que eu tentasse o en-
tendimento com as ligas”, 
revela. “Isso foi possível 
devido aos presidentes 
destas entidades, o Nelson 
Calegare, da Aifa, Rogerio 
Pontara, da Lidi, o Eliseu 
Marques, do Primavera, 
entre outros diretores”. 

O maior desafio, desta-
ca Marquinhos, foram os 
embates políticos e a insa-
tisfação dos dirigentes das 
equipes de futebol e fut-
sal. “Sozinho a gente não 
consegue nada, então tive 
um apoio muito grande da 
liderança do esporte para 
que houvesse essa união”, 
aponta, lembrando que 
estas conversas levaram 
ao retorno da Supercopa 
Vila Avaí, que tem início 
no dia 12 de janeiro. “O 
retorno da Supercopa Vila 
Avaí era um grande de-
sejo meu, pois fazia parte 
do calendário oficial da 
cidade. Contamos com o 
apoio da Lidi e da Asso-
ciação da Vila Avaí”. 

ELIANDRO FIGUEIRA RICPMI

atletas. “Indaiatuba vem 
crescendo a cada ano e 
temos um prefeito que 
gosta e incentiva o esporte. 
Pensamos no futuro da 
nossa cidade, com mais 
atividades de lazer”.

Em 2019 foram fei-
tos diversos investimen-
tos e estão em andamen-
to quatro grandes obras: 
os núcleos esportivos da 
Cecap (Vila Brigadeiro 
Faria Lima), do Jardim 
Carlos Aldrovandi e do 
Parque Campo Bonito. 
Nas três, são investidos 

R$ 13,7 milhões.

Juventude Esportiva
O Projeto Juventude 

Esportiva é uma continua-
ção do Projeto Esporte Ci-
dadão, voltado para jovens 
de 6 a 14 anos. “Percebe-
mos que havia um vácuo 
entre o Esporte Cidadão e 
o competitivo. Então de-
cidimos ampliar o projeto 
para jovens de 15 a 20 
anos, preparando-os para 
que possam representar a 
cidade em competições”, 
explica Marquinhos.



OCORRÊNCIA
Mulher invade loja de calçados 
no centro e agride proprietária

Guarda intensifica Operação Natal
Operação teve início no começo de dezembro e patrulhamento preventivo será reforçado nas áreas comerciais
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FLAGRANTE
Traficante é preso no Tancredo Neves

Na última sexta (14), 
a Guarda Civil realizava 
patrulhamento, quando 
no cruzamento das Ruas 
João Dotta com José Car-
los Wolf, viram um ho-
mem pegando algo de um 
buraco em um muro.

A equipe resolveu 
abordá-lo e encontrou  
cinco microtubos cheios 
de cocaína com o homem. 

Ao averiguar o muro, os 
agentes localizaram mais 
23 pedras de crack.

Ele recebeu voz de 
prisão pelo crime de 
tráfico de drogas, e no 
momento em que seria 
colocado na viatura, um 
segundo indivíduo che-
gou no local, proferindo 
ofensas e chutando a 
viatura. Foi necessário 

Na manhã de terça-
-feira, dia 17, uma mulher 
invadiu uma loja de cal-
çados na Rua 24 de Maio, 
na Vila Vitória, e levou 
vários itens. De acordo 
com a proprietária da loja, 
a invasora é ex-esposa 
de seu marido e chegou 

agredindo-a, dizendo que 
quebraria tudo, uma vez 
que tinha direitos naquele 
estabelecimento. 

A dona da loja saiu 
para que a confusão não se 
agravasse. Quando retor-
nou, viu a autora retirando 
várias caixas de sua loja e 

Desde o dia 1º 
de dezembro, a 
Guarda Civil in-

tensificou o patrulhamen-
to nas regiões comerciais 
de Indaiatuba. A Opera-
ção Natal visa promover 
mais segurança para a 
população aproveitar o 
atendimento de horário 

estendido dos comércios.
As equipes do moni-

toramento urbano e via-
turas de plantão também 
intensificam o trabalho 
para que as famílias 
possam fazer suas com-
pras e passeios de Natal 
com tranquilidade.

O secretário de Se-
gurança Pública, Sandro 
Bezerra Lima, reforça 

que a Operação Natal 
não prejudica o patrulha-
mento de outras regiões 
e explica como funciona 
a ação de prevenção. “O 
Geac (Grupo Especial 
de Analise Criminal) 
desenvolveu um plano 
de patrulhamento que 
colocou na rua os 32 
guardas recém-forma-
dos. As equipes da Romi 

(Rondas Ostensivas com 
Motos de Indaiatuba) 
estão focadas nas áreas 
comerciais, onde o trân-
sito é intenso e com as 
motos é possível um des-
locamento mais ágil, se 
necessário. Já as viaturas 
do GAP estão percorren-
do as regiões com grande 
circulação e apoiando as 
viaturas setoriais”.

colocando em seu carro. 
A vítima tentou impedir a 
ação, mas não conseguiu.

A vítima então trancou 
a loja para que a autora 
não retirasse mais nada. 
Após a chegada de seu 
marido, que chamou sua 
filha, a autora se retirou.

apoio de outras viaturas 
para conter o segundo 
indivíduo e conduzir 
todos até a delegacia.

Após tomar ciência do 
caso, o delegado ratificou 
a voz de prisão contra 
A.L.O. pelo crime de trá-
fico de drogas. Seu amigo 
e defensor foi qualificado 
em um boletim de ocor-
rência e liberado.
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Prática regular de exercícios físicos proporciona qualidade de vida para todas as idades
Atividade física: remédio comprovado

Já diz o ditado que 
quando o assunto é 
cuidar da saúde, nunca 

é tarde para começar. Bus-
car novos hábitos de vida, 
investir em uma alimenta-
ção mais equilibrada e ade-
rir à atividade física regular 
são atitudes que podem sim 
ser incorporadas ao dia a 
dia, independente da idade. 

Os benefícios da prática 
regular de exercício físico 
vão muito além do que seus 
praticantes podem ima-
ginar. Mais do que tratar, 
prevenção é o principal, e o 
melhor, o rejuvenescimen-
to ainda vem no pacote.

Isso é comprovado 
pela American College of 
Sports Medicine, que lan-
çou a campanha ‘Exercise 
is Medicine’, que revela: 
os exercícios proporcio-
nam tantos benefícios que 
podemos considerá-los 
‘polipílula’, pois auxiliam 

a saúde aumentando a dis-
posição para execução das 
tarefas diárias, reduzindo 
fatores de risco para doen-
ças cardiovasculares, como 
hipertensão, obesidade e 
dislipidemia, além de in-
fluenciar no humor.

De acordo com o Mi-
nistério do Esporte, o se-
dentarismo está presente 
entre 45,9% da população 
brasileira. O que mais im-
pressiona é que a grande 
maioria tem consciência 
dos riscos da vida seden-

tária. Os motivos para não 
realização variam desde a 
falta de tempo até o simples 
fato de não gostar ou de 
não se identificar com as 
academias convencionais.

O American College of 
Sports Medicine e a Ame-
rican Heart Association, 
entidades especializadas em 
saúde do coração e medici-
na esportiva, recomendam 
a prática de atividade física 
aeróbica de moderada inten-
sidade (caminhada, andar 
de bicicleta, nadar) por no 

JME

mínimo 30 minutos, cinco 
vezes por semana. Essas 
atividades devem ser com-
plementadas por exercícios 
que mantenham ou aumen-
tem a força muscular, como 
musculação ou pilates, pelo 
menos duas vezes por sema-
na. Parece muito, não é? São 
poucas horas que mudam 
uma vida toda.

Academia 40+
Foi pensando em tudo 

isso que surgiu a Academia 
40+, que desde maio de 

2013 vem conquistando seu 
espaço e proporcionando 
qualidade de vida para todas 
as idades e ambos os sexos. 

A Academia 40+ ofe-
rece dois tipos de moda-
lidade: a musculação em 
circuito de revezamento, e 
o Pilates, que é uma ativi-
dade focada com até dois 
alunos e acompanha por 
fisioterapeutas.

Na 40+ tudo foi pen-
sado para seu público es-
pecífico e as diferenças 
para as academias comuns 
vão desde a estrutura até o 
atendimento. “As mudan-
ças começam pela música 
ambiente, que é muito mais 
calma e baixa, diferente 
do estilo agitado das aca-
demias tradicionais. Outra 
diferença é no horário das 
aulas, diferente do comum, 
onde o aluno pode ir o 
dia que quiser, por quanto 
tempo quiser”, explica a 
proprietária Lina Amstal-
den. “São aulas de uma 
hora cada, onde o aluno 

tem o compromisso de vir 
sempre nos mesmos horá-
rios, respeitando os dias de 
descanso”, enfatiza.

Aos médicos cabem 
medidas simples, como a 
abordagem a cada consulta 
e a prescrição do exercício 
em receituário, conscienti-
zando o seu paciente de que 
o exercício deve ser enca-
rado como um tratamento.

Aos indivíduos cabe 
a conscientização de que 
pequenas mudanças no dia 
a dia podem determinar a 
saúde que se pretende estar 
com o passar dos anos: 
várias pílulas para tratar 
doenças ou uma polipílula 
capaz de evitá-las? Vamos 
começar 2020 diferente?

Agende uma aula ex-
perimental e faça parte 
de nossa família 40+. A 
academia fica na Ave-
nida Conceição, 2.536, 
Vila Maria, na marginal 
do Parque Ecológico. 
Mais informações pelo 
telefone (19) 3392-4819.

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br
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Espetáculo relata nascimento de Jesus utilizando a linguagem de cordel

Polo Shopping Indaiatuba
apresenta Auto de Natal

O Polo Shopping 
Indaiatuba apre-
senta neste sá-

bado (21), pelo segundo 
ano, o Auto de Natal - Um 
Cordel Natalino, espetá-
culo que une teatro e mú-
sica para contar a história 
do nascimento de Jesus, 
símbolo no Natal para 
os cristãos. A inspiração 
da peça vem dos cordéis 
nordestinos e da cultura 
popular. Os textos são 
de Chicó Ferreira, Gisele 
Campos, Flávio Cardoso 
e Marli Lopes. A peça 
será encenada em dois 
horários: às 18h e às 20h, 
na Praça Central, com 
participação gratuita.

No palco, oito atores 
utilizam a linguagem de 
cordel, com cantigas e 
danças folclóricas que re-
metem à alegria do povo, 
para contar a história do 
nascimento de Jesus, de 
forma acessível a todos. 
De forma divertida, são 
narrados importantes 
momentos da história 
do nascimento, como a 
peregrinação de Maria e 
a trajetória dos três Reis 
Magos, que são os gran-
des narradores da história.

“O nosso principal 
objetivo é resgatar o Natal 
da família, onde o amor 
sempre prevalece, resga-
tando a história de Cristo, 
contada há mais de dois 
mil anos”, destaca o pro-
dutor cultural, Alessandro 
Franco. O espetáculo é o 
último evento do projeto 
Especial de Natal do Polo 
Shopping Indaiatuba, que 
trouxe diversas atrações 
culturais gratuitas espe-

Peça será encenada em dois horários, às 18h e 20h, na praça central do empreendimento

cialmente planejadas para 
o período natalino.

“Queremos que o 
Natal dos nossos clien-
tes seja, acima de tudo, 
uma experiência praze-
rosa, por isso, trouxe-
mos diversas manifesta-
ções artísticas para cele-
brar a data, como coral, 
orquestra, teatro e show 
natalino, criando um cli-
ma muito festivo dentro 
do Shopping”, destaca a 
gerente de marketing do 
Polo Shopping Indaiatu-
ba, Andréa Fernandes.

Horóscopo de 20/12 a 26/12
Por Alex Costa Guimarães

O ariano terá ainda algumas semanas vivendo essa fase de 
transformação intensa, é bom aproveitar para mudar postu-
ras, hábitos, formas de agir, certas atitudes que atrapalham 
sua vida tem agora a oportunidade de serem renovadas. 

Seus ganhos e gastos estão relacionados com suas amizades ou com seus 
projetos para o futuro.

O taurino estará mais focado em sua vida profissional. 
Alguns buscam novos rumos, outros sofrem uma maior 
pressão para desenvolver o trabalho que já fazem. Pode 
parecer contraditório, mas o momento pede expansão em 
sua vida, e as situações tendem a ocorrer nesse sentido, daí 
o nativo sentirá desejos de tirar férias, viajar, ir para locais 
distantes e ficará mais intuitivo.

O geminiano enfrenta forte energia de mudança interior. 
Os acontecimentos de sua vida nesse momento pedem que 
renove muito de sua estrutura pessoal: sua mente (forma de 
falar, como expressar o que sente, etc), os valores e ideias 
alheias que afetam sua forma de ser, o trabalho que tem, 

como encara as situações cotidianas, etc. Tudo isso será alvo de reformas 
íntimas.

O canceriano continua enfrentando a energias que o forçam 
a encontrar a maturidade emocional diante de situações in-
ovadoras e desafiantes. Sua forma de batalhar pela vida irá 
precisar do apoio de uma sociedade, ou seus valores pes-
soais serão confrontados com os valores das pessoas de seu 
cotidiano. Sua forma de pensar também enfrenta esse mesmo processo.

O leonino tem grandes atuações e reformas em seu tra-
balho, suas possibilidades de progresso vem desse setor 
em sua vida. A saúde pode até vir a se ressentir devido as 
tensões diárias. O importante é o que o nativo aprenda a 
lidar com os desafios que o trabalho estará impondo em sua 

vida por estes dias. Dentro de casa pode sentir muita irritação.

O virginiano estará muito mais introspectivo do que antes, embora deseje 
buscar alegria, prazeres, porém de uma forma mais contida, 
sem multidões a sua volta. Seus maiores prazeres nesse mo-
mento virão do quanto conseguir se ver por dentro, pois uma 
nova busca de revitalização em sua vida virá dos encontros 
que tiver nessa busca.

O libriano sente agora desejos de se divertir, de ter relacionamentos afeti-
vo-sexuais, de se soltar nos prazeres, sentirá desejos de 
vivenciar seus sentimentos de forma mais intensa, impul-
siva, e fugaz, mas ao mesmo tempo quer ser criativo, quer 
criar algo para que possa se orgulhar e que possa dizer 
que criou. Excelente momento para fazer cursos que trag-
am suas raízes a tona e avalie suas estruturas. 

O escorpiano corre o risco de se envolver com pessoas dominadoras e um 
pouco desajustadas nesse período, mas sua mente estará 
em reformas e sua maneira de lidar com sua profissão, a 
ideia que tem sobre sua forma de batalhar pela vida, os 
ganhos que espera que venha dos outros, suas amizades, e 
seus projetos para o futuro, tudo isso estará sendo avaliado 
para as mudanças necessárias.

Sagitário precisa ter calma, embora tenha acabado seu in-
ferno astral, o momento ainda pede calma em sua maneira 
de agir, menos agitação, e suas atitudes devem ser um pou-
co mais calmas. É um momento interessante pois muitos 
conhecimentos caem em suas mãos e isso o fará questionar 

sobre seus valores pessoais em seu dia-a-dia.

Semana pesada e difícil para o capricorniano, pois será ex-
igido uma leveza e um certo jogo de cintura para os fatos em 
sua vida, mas as coisas podem ser mais leves do que ele pos-
sa vir a sentir. É importante entender como as situações estão 
andando em seu cotidiano e buscar o entendimento delas.

O aquariano está em seu inferno astral e isso pede algumas alterações em 
suas ações diárias. As dificuldades forçarão o nativo a buscar melhorias 
em sua vida principalmente em sua saúde. Apesar de não gostar de prisões 

e imposições alheias, o nativo tem prisões mentais que o 
impede de ampliar sua visão. Essa rigidez será quebrada 
(em boa parte por estas semanas) permitindo maior liber-
dade de vida.

O pisciano vive uma fase onde os amigos, os planos, os sonhos e suas 
preocupações com seu futuro povoam sua mente. Agora é hora de libertar 
sua forma de trabalhar e sua vida profissional pode precisar 
de um bom planejamento. Hora de libertar-se de fatos do 
passado, libertar sua família e seu cônjuge de seus conceitos, 
e perder um pouco mais de tempo planejando mesmo seu 
futuro. Onde quer estar daqui a uns cinco anos?
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Horário especial
Para atender a deman-

da extra de clientes pre-
vista para o último final 
de semana antes do Natal, 
as lojas do shopping fun-
cionam em horário dife-
renciado. Hoje (20), ama-
nhã (21) e segunda-feira 
(23), o empreendimento 
abre das 10h às 23h. 

No domingo (22), o 
horário será estendido 
das 10h às 22h. Na véspe-
ra de Natal, dia 24, as lojas 
abrem das 9h às 17h30, e 
na véspera do Ano Novo, 

DIVULGAÇÃO

dia 31, das 10h às 16h. 
O Polo Shopping estará 
fechado no Natal (25) e 
Ano Novo (dia 1º).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse de Diretoria da Associação ADVI ASSOCIA-

ÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE INDAIATUBA - EM FASE DE ORGANIZAÇÃO, convoca a todos 
os membros fundadores para a Assembléia Geral Ordinária de Fundação, a realizar-se no dia 06 de Janeiro de 
2020, às 19h00min, no seguinte local: Rua Tuiuti, 504 Centro – Indaiatuba/SP, com a seguinte ordem do dia:

a) discussão e aprovação do Estatuto Social;
b) aprovação dos documentos inerentes à sua constituição;
c) eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal;
d) assuntos de interesse geral.
Contando com a presença e participação de todos os convocados, agradece mos.

Indaiatuba, 19 de Dezembro de 2019
Osvaldo Jesus de Moraes Junior

Presidente 

Auto de Natal –  
Um Cordel Natalino

Data: sábado (21)
Horário: 18h e 20h
Local: Polo Sho-
pping Indaiatuba 
Endereço: Alameda 
Filtros Mann, 670, 
Jardim Tropical
Participação gratuita
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Agradecemos o prestigio neste ano que se finda, desejando 
a todos os clientes e amigos um Feliz Natal e um 

2020 de realizações, sucesso, paz e muita sáude

Flávio Azuaga

Mauro do Nascimento

Rafael Monteiro e Isabela de Almeida

Alexandra da Silva Affonso 
e Maria das Graças Affonso

Bruna Gonçalves e Mateus Moreto
Dra. Sueli Midori Oshiro e Dra. Ana 
Lúcia Cipoli Pedroso

Adriana e Alexandre Antoniou

Marcos e Adelaide de Oliveira

Jeane, Vânia e Nilce
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Coluna do Chef – Simetria Restaurante

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

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

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

ANDRÉ CHACHÁ

A Mundo Vende está participando do Mercado de Natal que 
acontece no Polo Shopping de quinta a domingo até dia 23/12. 
Vá conferir todas as novidades e aproveitar mais essa opção 
para presentear neste Natal

xx

Denise Serafim 
com um l indo 
modelo da A Nova 
Loja.Confira vc 
também a coleção 
para festas de 
final de ano que 
está um arraso

Leonardo, Sonia, Telma, José Antonio finalizando mais 
um treino super dinamico na Academia 40+

A Consultoria Factor Humano apoiou o 2º Jantar Italiano 
realizado pela Sociedade Italiana de Indaiatuba no 
Indaiatuba Clube. Com Joice Teixeira - Factor Humano 
- Carla Mamfrim - CMP Consultoria - Jacqueline Rose 
Bazergi- Assessora do Dr. Chiaparine e Jhonny Cavalaro 
– Conjur Assessoria Contábil & Jurídica.

Papai Noel recebeu muitas criancas na Festa de Natal do Clube 9

Dicas para ceia de Natal e Réveillon
Festas de final do ano são sempre um banquete, com pratos 

tradicionais, como as famosas uvas passas, odiadas por muitos e 
amadas por outros, ou aquela farofa que recheia o peru, que não 
pode faltar, a lentilha para dar sorte, enfim, tem muita fartura. 
E pensando nessa época, vou sugerir dois cardápios para quem 
ainda está em dúvida do que preparar. Confira:

Ceia de Natal 
Entradas: Quiche de espinafre e bacon, servida com salada 

de alface americana ao molho de mostarda e mel ou Cestinha de 
salpicão com frango defumado, cenoura e alho poró.

Prato Principal:  Risoto Cogumelos e queijo boursin; Gratin 
de batata; Peru assado com redução de balsâmico; servido com 
geleia de figo Rami ou o Tortelli de mozarela ao sugo.

Sobremesa: Pain Perdu com sorvete de pistache ou Taças de 
mousse de chocolate.

Ceia de Réveillon
Entradas: Salada de grão de bico, com pimentão, cebola roxa 

e bacalhau ou o Bouquet de verdes ao vinagre de mel, aceto e 
maracujá.

Prato principal: Arroz cremoso de abobora e queijo de cabra; 
Vagem com brócolis, ervilha torta e abobrinha ao azeite trufado; 
Salmão grelhado, servido com manteiga de limão siciliano ou 
Fettuccini salteado com tomate cereja, cogumelos e camarão ao 
aroma de gergelim.

Sobremesa: Mini tartelette de frutas da estação ou Pudim de 
leite condensado.

Aproveitem as sugestões e um feliz final do ano!
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No dia 16/12, a Nova Opção Turismo, recebeu amigos 
e clientes em um delicioso coquetel, para comemorar 
seu aniversário de 25 anos. muita gente, como eu que já 
utilizaram e ainda utilizam os serviços da operadora  de 
viagens, que segue firme no mercado, em meio a crise, 
conseguindo com galhardia se manter a frente neste mercado 
competitivo ao extremo. Parabéns Nova Opção, parabéns as 
dedicadas funcionária, e parabéns a Família Canalli!

No Inicio da noite do dia 15/12, aconteceu no Polo Shopping 
Indaiatuba, o show da Banda Rubber Soul Beatles com 
o show “Beatles Christmas”. Esta Banda, é considerada 
uma das melhores banda cover do quarteto de Liverpool, 
no Brasil, e realmente o show foi muito, mas muito bom, 
diversão garantida para a enorme plateia presente ao 
shopping, que com muitos momentos divertidos, momentos 
emocionantes, e dançantes, agitou a galera e muito. 
Parabéns ao Polo Shopping, e um parabéns mais que 
especial a diretoria do Polo, em nome de Andrea Fernandes, 
a Gerente de Marketing do shopping, e seus colaboradores, 
que estão realizando um excelente trabalho a frente de 
todas a boas novidades do Polo.< /span>   

A Jacitara, anunciou em entrevista coletiva à imprensa um 
novo restaurante do McDonald’s e a construção de uma 
unidade do hotel ibis budget, do Grupo Accor, em frente 
ao Parque Ecológico, principal cartão postal da cidade. O 
investimento total neste novo projeto é de mais de R$ 50 
milhões, com geração de 130 empregos. O complexo, que 
promete movimentar o turismo e a economia de Indaiatuba, 
ficará em um terreno de 2.508,82m2, ao lado do Parque Mall 
e em frente ao Parque Ecológico, área nobre de Indaiatuba.

Dia 14/12, foi dia de teatro infantil no Polo Shopping 
Indaiatuba, com a peça, ¨O Natal de Pinóquio ¨, a gurizada 
curtiu e muito, é só ver as fotos, foi em dois horários, a 
primeira secão as 15 h. e a segunda as 17h. muito divertido, 
e lindo de ver a interação da criançada. Parabéns ao polo 
Shopping, e parabéns a Cia. ArteManhas.

No Polo Shopping de Indaiatuba, está acontecendo a Expo 
Mercado  de Natal, sempre de quinta a domingo até as 10 
horas da noite. Muito artesanato, barracas com produtos 
exotéricos, frutaria, cerveja artesanal, muitas guloseimas, 
perfumaria, musica ao vivo, e muito mais, Vale uma visita.

No dia 14/12, A OAB Indaiatuba, realizou No Sítio Berti, 
uma confraternização para seus associados advogados e 
afins, presentes a diretoria da OAB, imprensa, convidados, 
familiares e amigos, todos pra desfrutarem de um delicioso 
Porco no Rolete, além de frango na brasa, e costela na 
brasa também. tudo muito divertido, uma união da classe, 
com muita alegria e muita comida e bebida boa, além de 
um sorteio de vários brindes, mais uma vez, Parabéns a 
Presidente Viviane Matavelli e sua diretoria, e um parabéns 
especial a querida Tête, pela exc elente organização.

A equipe do Tornados Rugby de Indaiatuba, de reuniu, no 
dia 15/12, na Brandon House, para sua confraternização de 
final de ano. muita bebida boa, e muita, mas muita comida 
irlandesa boa, e muito companheirismo dos atletas do time 
e suas famílias, e amigos. Parabéns aos organizadores, e 
Parabéns Tornados por mais um ano, de muitas emoções! 
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Em coletiva no Parque Mall no dia 13/12 a Jacitara anuncia projeto icônico que reunirá gastronomia 
e hotelaria em Indaiatuba. Nova unidade do McDonald’s e do ibis budget, do Grupo Accor, ficarão 
em frente ao Parque Ecológico. Parabéns o Mais Expressão deseja muito sucesso. Na foto Paulo 
Caputo, Marcelo Fogaça, Josué Eraldo da Silva, Claudio Costa e Romulo Silva

Nilza Fatima, participou do Programa Expressão no Ar, que 
acontece todas as segundas-feiras, a partir das 20h, no 
Facebook do Jornal Mais Expressão, comentou marcando 
3 amigos, compartilhou a live e foi a ganhadora da Pizza 
da Torrelaguna. Parabéns, Nilza. Participe você também!

A Cerimonialista Ivanilde Reis, Douglas e Marcelo no 
lançamento da Campanha de Natal da Cherry Calçados.  
Presenteie e presenteie-se, é gostoso e faz bem!

No dia 6, aconteceu na Câmara Municipal a Sessão Solene 
para de entrega de Títulos Honoríficos. Parabenizamos 
Heleno da Silva Luiz Júnior, da UNIMAX, pelo título de 
“Cidadão Benemérito Dr. Caio da Costa Sampaio”.

No ultimo dia 17 inaugurou 
o Sicredi Indaiatuba, uma 
Inst i tu ição f inanceira 
cooperativa com 117 anos, 
cerca 1.700 agências no 
Brasil e 2.600 empregos 
diretos. Parabéns, o Mais 
Expressão deseja muito 
sucesso! Na foto, Elio 
Kawasa Júnior, dir de 
operações; Alex Fabiano 
Duarte, dir executivo; Maura 
Carrara, presidente e Elder 
de Oliveira, dir de negócios 
da cooperativa Sicredi 
Nossa Terra PR/SP e equipe 
Sicredi Indaiatuba
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B2 Imóveis

DOIS AMBIENTES, PÉ DIREITO DE 6M 
DE ALTURA, JARDIM EMBAIXO DA 

ESCADA. SALA DE JANTAR, COZINHA 
AMPLA, ILHA GRANDE NO CENTRO E 
COOKTOP E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, 

QUINTAL AMPLO, AREA GOURMET 
COM CHURRASQUEIRA, FORNO PIZ-

ZA, FOGÃO DE LENHA, VARANDA NAS 
PORTAS DOS QUARTOS E NA FRENTE 

DA COZINHA. GARAGEM COBERTA 
PARA 02 CARROS E DESCOBERTA 

PARA 04 CARROS.
R$ 1.100.000,00

CIDADE NOVA I – CA00000
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZI-
NHA, WC , QUINTAL, EDÍCULA, GARA-

GEM 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, JACU-
ZZI, ACADEMIA, SALÃO DE JOGOS, 

SAUNA, ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 
HOME THEATER. PISCINA COM DUAS 
CASCATAS, PEIXES ORNAMENTAIS, 

GARAGEM PARA 06 CARROS. TODOS 
OS AMBIENTES CLIMATIZADOS E COM 

SOM. R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – CH00334
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
02 SALAS, COZINHA, 03 WC, LAVAN-
DERIA, AREA GOURMET COM CHUR-
RASQUEIRA. R$ 750.000,00 ( ACEITA 
PERMUTA )  LOCAÇÃO R$ 3.500,00 + 

R$ 105,00 DE IPTU

SÍTIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRESA

 AREA TOTAL 34.717,37 M²
R$ 650.000,00

VENDA TERRENOS 

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

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

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. SEGURANÇA E 
PORTEIRO 24 HORAS, INFRAESTRU-

TURA  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 - DISTRI-
TO 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 
00754

TERRENO 400 M²
R$ 339.000,00

CENTRO- INDAIATUBA- TE00022
TERRENO COMERCIAL LOCALIZAÇÃO 
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 

CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

JARDIM OLINDA – CA03028
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA 02 AMBIENTES, COZINHAPLANE-
JADA, QUINTAL, GARAGEM PARA 02 
CARROS. DORMITÓRIOS, COZINHA, 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

JARDIM MORADA DO SOL – CA03177
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC , QUINTAL. R$ 450.000,00  ( ACEITA 
PERMUTA IMÓVEL DE MENOR VALOR )

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 03 BA-
NHEIROS, SALA DE ESTAR, SALA DE 
JANTAR, COPA, COZINHA, CHURRAS-

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

R$ 477.000,00

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

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

ÁREA DE SERVIÇO.
R$ 540.000,00

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

ÇO,  03 WC, 04 VAGAS
R$ 550.000,00

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

AMPLA SUITE COM BANHEIRA, COPA, 
COZINHA, AMPLA SALA, 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, GA-
RAGEM COBERTA PARA 02 CARROS 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, LAVAN-
DERIA, EDÍCULA COM 01 QUARTO, 

COZINHA E WC, AREA GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA. R$ 650.000,00 

( ACEITA PERMUTA EM TERRENO NO 
PARQUE REAL OU IMÓVEL DE MENOR 

VALOR )

JARDIM SÃO PAULO – CA03155
03 SUITES ( SENDO 01 MASTER 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 CARROS. 300M² DE TERRENO 
180 M² DE CONSTRUÇÃO.

R$ 665.000,00

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

R$ 680.000,00

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

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

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

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 DORMI-

TÓRIO,SALA, COZINHA,  ESTRUTURA 
PARA PISCINA. R$ 900.000,00 – ( ACEI-

TA  PERMUTA ATÉ 50% DO VALOR)

CASA COND. PORTAL DE ITAICI – 
CC00097  03 DORMITÓRIOS SENDO 

02 SUITES, SALA 02 AMBIENTES, 
LAVABO, COZINHA, GARAGEM ÁREA 

DE LAZER COM PISCINA.
R$ 980.000,00

CIDADE NOVA – CA03169
03 DORMITÓTIOS,SALA, COPA, CO-
ZINHA, 02 WC,QUINTAL, EDÍCULA, 

GARAGEM.
AREA DO TERRENO 420M²

R$ 980.000,00

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

SENDO UMA COM CLOSET GRANDE 
E AR CONDICIONADO, WC SOCIAL, 
SALA DE TV, SALA DE ESTAR COM 

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

DOCUMENTAÇÃO OK.
R$ 250.000,00

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

BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO.
EDÍCULA COM  01 DORMITÓRIO, SALA. 

GARAGEM PARA 02 CARROS
R$ 260.000,00

SANTA RITA – CIDADE TATUI – 
CA03149

03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA, COZINHA, 02 WC, LAVANDERIA, 
EDICULA COM 01 DORMITORIO, SALA, 

COZINHA, GARAGEM PARA 02 CAR-
ROS. 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 SERVIÇO, 

GARAGEM COBERTA
R$ 285.000,00

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

CARROS.
R$ 320.000,00

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

WC, ÁREA GOURMET, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 01 VAGA

R$ 340.000,000

JARDIM COLONIAL – CA0000
02 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 

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

TA PERMUTA EM APARTAMENTO ) 
R$ 360.000,00

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

LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, 
GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 370.000,00

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

02 SALAS, COZINHA, WC, ÁREA 
GOURMET

R$ 385.000,000

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 ELETRICA, 
AQUECEDOR SOLAR, GARAGEM

R$ 350.000,00

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

SALA, COZINHA, WC, CHURRAS-
QUEIRA

R$ 420.000,000

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

SALA, COZINHA, WC, ÁREA GOURMET. 
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 FREN-
TE, 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, GARAGEM. CASA DE FUNDOS, 01 
DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, QUIN-

TAL. TERRENO 352M²
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, PRÓXIMO 

AO HAOC. R$ 430.000,00

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

NADO 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, PISCINA, 

CHURRASQUEIRA.
R$ 450.000,00

JARDIM MONTE VERDE – CA03158
SOBRADO COM 02 CASAS:  CASA 

PISO SUPERIOR, 02 SUITES, SALA, CO-
ZINHA,AREA DE SERVIÇO, WC. CASA 

PISO INFERIOR : 02 SUITES, SALA, 
COZINHA, AREA DE SERVIÇO,WC,02 
VAGAS DE GARAGEM. ÁGUA E LUZ 

INDIVIDUAL. CASA PROXIMO AO PAR-
QUE ECOLOGICO ACEITA PERMUTA 

POR TERRENO.
R$ 450.000,00

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 (CONDOMI-

NIO) + R$ 54,00 (IPTU)

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

R$ 190.000,000

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

WC, GARAGEM.
R$ 190.000,00

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

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

NIO) + R$ 50,00 (IPTU)

CECAP – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

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

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, 

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

DE GARAGEM. 
R$ 210.000,00

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

R$ 240.000,000 

CENTRO – AP00951
01 DORMITÓRIO, SACADA, SALA, 

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

RIOS PLANEJADOS.
R$ 240.000,00 

PARQUE   SÃO  LOURENÇO – AP00946
APARTAMENTO TODO PLANEJADO  , 
02 DORMITORIOS, SALA 02 AMBIEN-

TES,COZINHA, AREA DE SERVIÇO,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 AMBIENTES, 

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

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

COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO 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

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, 

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SALAS 

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

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

R$ 1.100,00

CAMPO BONITO – SL0000
SALA COMERCIAL DE 102M²
R$ 1.400,00 + IPTU R$ 107,00

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, ESCRITÓRIOS, 
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 FUN-

DOS R$ 450,00 

JARDIM PAULISTA – CA0000
01 DORMITORIO, SALA, COZINHA, WC, 
GARAGEM. R$ 750,00 ( IPTU INCLUSO )

JARDIM MORADA DO SOL – CA03183
PISO SUPERIOR - 01 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, 
SEM GARAGEM. R$ 750,00 

( IPTU INCLUSO )

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 GARAGEM.

R$ 850,00 – IPTU INCLUSO

JARDIM MORADA DO SOL – CA02437
02 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA, WC ,AREA DE SERVI-
ÇO,  VAGA PARA 02 CARROS.

R$ 1.000,00 + IPTU R$ 70,00

VILA COSTA E SILVA – CA03182
03 DORMITORIOS, SENDO UMA SUITE, 
SALA, COPA, COZINHA, 02 WC, 03 VA-
GAS DE GARAGEM. TERRENO 250M².

R$ 1.500,00 ( IPTU INCLUSO )

BELA VISTA – CC00103
03 DORMITORIOS.SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA, 02 WC, 02 VAGAS DE 
GARAGEM, LAZER COMPLETO.

R$ 1.800,00 + COND. R$ 388,00 + IPTU 
R$ 111,70

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. EDÍCU-

LA 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, COZINHA 
PLANEJADA, 02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.800,00 + IPTU 

VILA NOVA – CA03088
CASA PARA FINALIDADE COMERCIAL, 

COM 05 QUARTOS, 04 BANHEIROS, 
03 SUITES, SALA, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO, GARAGEM PARA 02 CAR-

ROS. 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, JACU-
ZZI, ACADEMIA, SALÃO DE JOGOS, 

SAUNA, ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 
HOME THEATER. PISCINA COM DUAS 
CASCATAS, PEIXES ORNAMENTAIS, 

GARAGEM PARA 06 CARROS. TODOS 
OS AMBIENTES CLIMATIZADOS E COM 

SOM. R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 01 

VAGA. R$ 900,00 + 240,00  CONDOMI-
NIO + IPTU R$ 54,00

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS

R$ 1.000,00 + R$ 420,00 (CONDOMINIO) 
+ 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 SANTIAGO – AP00955
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA, 02 WC, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO, AREA GOURMET, COM  

CHURRASQUEIRA, GARAGEM PAR 
02 CARROS. R$ 1.100,00 + COND. R$ 

348,00 + IPTU R$ 106, 53.

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA 

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

E IPTU).

JARDIM TROPICAL – AP0000 – EDIFI-
CIO 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 DORMI-

TÓRIO, 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 SERVI-
ÇO, 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

CENTRO – EDIFICIO PIAZZA  DI  FIORE 
– AP0000 03 DORMITORIOS, SENDO 
01 SUITE, 02 WC, 02 VAGAS DE GA-

RAGEM
R$ 2.100,00 ( INCLUSO COND. E IPTU)

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

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

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

JARDIM POMPÉIA – AP0000 – EDIFÍCIO 
PREMIUM RESIDENCIAL

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

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

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

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE

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

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

VENDA APARTAMENTOS  

JARDIM MORUMBI – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-

NHA, WC , 01 VAGA DE GARAGEM. 
R$132.000,00 ( ACEITA  FINANCIA-

MENTO)

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

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

(CONDOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEIRO, 

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

355,00 + IPTU R$ 55,00

CENTRO – AP00956
02 DORMITÓRIOS, COM GUARDA 

ROUPA EMBUTIDOS, SALA, COZINHA 
,WC, AREA DE SERVIÇO.

SEM  GARAGEM.
R$ 150.000,00



B3Imóveis

AP00567 – APARTAMENTO – MONTE VERDE - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha planejada, 
banheiro c/ box e gabinete, área de serviço e gara-
gem 02 vagas. R$ 1.000,00 + Condomínio e IPTU.

 AP00726 – APARTAMENTO – JARDIM SAN-
TIAGO- 03 Dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozi-
nha planejada, banheiro e garagem 02 vagas. - R$ 
1.400,00+Condomínio.+IPTU.

CA03533 – CASA (Piso Superior) – JD PAULISTA- 
01 dormitório, sala, cozinha, banheiro, área de servi-
ço.  R$600,00+IPTU.

CA03889 – CASA – JD OLIVEIRA CAMARGO - 02 
Dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço. 
Garagem 02 vagas.  R$650,00+IPTU.

CA03026 – CASA – JARDIM PAULISTA II - 01 dor-
mitório, WC, área de serviço, cozinha, garagem para 
01 carro (Entrada independente, garagem para 02 
carros é dividida com a casa do fundo, água e luz 
individual). – R$700,00 + IPTU

CA03926 – CASA – JARDIM HUBERT - 02 dormitó-
rios (sendo 01 suíte), WC, sala, sala de jantar, cozinha, 
lavanderia, garagem 01 vaga. – R$ 1.150,00+IPTU.
CA03533 – APARTAMENTO (Piso Superior) – JD 
MORADA DO SOL - 02 suítes com box, sala, cozinha 
planejada, área de serviço e garagem. R$1.200,00+IP-
TU
CA03514 – CASA – JARDIM CALIFÓRNIA - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço e garagem 02 vagas. – R$ 1.300,00+IPTU.
CA02496 – CASA (Esquina) – PQ. DAS NAÇÕES 
- 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, copa, cozinha, 
WC, área de serviço, quintal e garagem para 03 car-
ros. R$ 1.300,00 + IPTU.
CA02623 – CASA – JD PAULISTA II - 02 dormitórios, 
sala, wc, área de serviço, cozinha, garagem para 02 
carros.- R$1.200,00+IPTU.
CA03918 – CASA – CIDADE JARDIM - 02 Dormitó-
rios sendo 01 suíte, sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço, área gourmet com churrasqueira no piso su-
perior e garagem 02 vagas. – R$ 1.500,00+IPTU.

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, 
edícula, churrasqueira e portão eletrônico  
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms,sala,coz,wc,salão comercial na frente,ga-
ragem descoberta para 4 carros.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st),sala,coz,wc,lavanderia,ga-
ragem coberta.
CA100 – VILA FURLAN – R$170 MIL - 1 dormitório, Sala de Estar, Cozinha, 
Lavanderia, Wc, Piso Porcelanato. De R$180 MIL por R$170 MIL
CA101 –  JD.REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem coberta para 3 carros, toda em piso frio. Possui edícula com 
1 dormitório, cozinha e banheiro.
CA251 – JD.MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitório com suíte, sala, cozinha, 
dispensa, banheiro e lavanderia.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA253 –JD.SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios ,sala, cozinha, ba-
nheiro e garagem para 2 carros.
CS328 – JD.REGENTE – R$335 MIL- 3 dorms ( 1st),sala 2 ambientes,coz ame-
ricana,lavanderia,wc social,churrasqueira,garagem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 
suíte, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão 
eletrônico e garagem coberta para 2 carros
CA345 – CIDADE NOVA – R$480 MIL – 3dorms(1st com armários ),sala,coz com 
armários,wc,lavanderia,dispensa,quintal,garagem
CA351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,coz,lavabo,lavanderia,-
garagem
CA367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3dorms (1st),sala,coz,wc,lavan-
deria 
CA400 – CECAP – R$500 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 ba-
nheiros, churrasqueira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha 
planejada, banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. 
Aceita permuta com casa em condomínio ou apartamento. 

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL 2 dormitórios, sala, cozinha, 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 americana, lavande-
ria, 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 integra-
da com coz, lavabo, lavanderia, área gourmet,piscina,churrasqueira,aquecedor 
solar,boiler 400l,garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA320 – JD.TROPICAL -  R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, 
sala, 2 banheiros, 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 cô-
modos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA304 – JD.BRÉSCIA –R$560 MIL – Sobrado com 3 dormitórios e sacadas am-
plas, sendo 2 suítes e 1 suíte com closet, sala de TV, sala de jantar, cozinha com 

ilha, dispensa, depósito diversos, lavabo, lavanderia e garagem para 4 carros sendo 
2 cobertas. Possui área gourmet integrada com cozinha e área de serviço, piscina, 
banheiro social externo, aquecedor solar, quintal com gramado e canteiro.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte, todos os dormitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 ba-
nheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasqueira e pia, cobertura com vidros 
temperado, e garagem para 2 carros.

APARTAMENTOS

AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall de 
entrada, lavanderia, garagem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$ 360 MIL – 3dorms (1st0,sala de estar e 
jantar,coz,lavandeia,2wc,todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 
carros.
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),sala, coz planejada, wc, 
garagem
AP515 – CIDADE NOVA – R$ 300MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 
banheiros , sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e 
garagem coberta para 2 carros.

TERRENOS    

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APARTIR DE 300M² A PAR-
TIR 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 casei-
ro,churrasqueira,sauna,mina d’água,lago com peixe,pomar,caixa d’água com 20000 
L,aprisco para ovelhas,estufas,captação água da chuva.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,coz,lavanderia,varanda,wc so-
cial,piscina 3,5 x 7,fogão e forno a lenha,pomar,gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet,sala de estar e 
jantar,varanda,coz planejada,lavanderia,wc de empregada,sacada,piscina,churras-
queira,fogão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sala,coz e wc,pomar,cerca elétrica,-
mezanino com porta balcão,sacada.

CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sala de estar conjugada 
com coz,lavanderia,varanda,piscina,churrasqueira,forno de madeira,todo grama-
dp,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 comodos,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,co-
z,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$750,00 – dorm, sala, coz, copa, wc, sem garagem
CENTRO – R$ 770,00 2 dorms, sala, coz, wc, sem garagem 
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, garagem coberta 
para 2 carros e quartinho nos fundos.
JD. MORADA DO SOL – R$1500,00 – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia 
coberta, 2 banheiros e garagem coberta para 2 carros.

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. 
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha, 
banheiro social, banheiro de empregada e garagem.
NÚCLEO HABITACIONAL FARIA LIMA – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro e garagem.
CENTRO – R$1500,00 – 3 dormitórios com armários embutidos, sendo 1 suí-
te, sala 2 ambientes, cozinha com armário embutido, varanda e garagem para 
2 carros.

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 in-
verno, 1 wc.
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DEPOIS R$1980,00 – área 
de saúde já funcionando, piso porcelanato, ar -condicionado, pia, espaço para 
esterilização, salas com wc privativo. Incluso : secretária, água, luz, telefone, iptu. 
Fácil estacionamento.
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.

TERRENOS

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



B4 Imóveis

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OFERTA IMPERDÍVELL!!!! MORADA DO SOL RUA-84. 
CASA DE 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, LA-
VANDERIA E GARAGEM PARA 02 AUTOS EM LOTE DE 
125M ² , DE R$210.000,00, POR APENAS: R$180.000,00. 
OU R$75.000,00 DE ENTRADA + 90 X R$1.650,00 F=99762-
7997/3935-3294 CORRA!

OFERTA IMPERDÍVELL!!!! MORADA DO SOL RUA - 50. 
CASA DE 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA AMERICANA, 
WC, LAVANDERIA, GARAGEM PARA 02 AUTOS + 02 CÔMO-
DOS NOS FUNDOS, EM LOTE DE 125M², DE R$210.000,00, 
POR APENAS: R$195.000,00. ACEITA CAMINHÃO NO NE-
GÓCIO ATÉ R$100.000,00 F=99762-7997/3935-3294 CORRA!

TROCO: CASA EM SALTO NO JARDIM LAGUNA COM 02 
DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, COZINHA AMERICANA, 
GARAGEM PARA DOIS AUTOS, EM LOTE DE 180M2 + UMA 
CHÁCARA DE 1000M2 NO BAIRRO PEDREGULHO EM IN-
DAIATUBA, POR EDICULA EM LOTE DE 250M2 OU CASA 
DE ½ LOTE ATÉ R$310.000,00 .  F=99762-7997/3935-3294 
CORRA!

MORADA DOS SOL-RUA-81 02 DORMITÓRIOS (01 SUITE) 
SALA/COZINHA AMERICANA-ABRIGO NOS FUNDOS E 
GARAGEM PARA 02 AUTOS- DE 270.000,00 POR APENAS 

R$220.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO. CORRA! F=99762-
7997/3935-3294.

SÍTIOS VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DORMITÓ-
RIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, GRAMADA,  POMAR, 
ÁREA DE CULTURA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES 
COM PEIXES ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  
DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍFERAS, PLAY GROUD,A 12 KM 
DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL EM INDAIA-
TUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA ENTRADA 
+ PARCELAMENTO. F=19-99762-7997/3935-3294

SÍTIO EM PIEDADE SP, 36.000M², 02 CASAS, BARRACÃO, 
LAGO COM PEIXES, TELEFONE FIXO, TORRE DE INTERNET 
A 500 METROS DA RODOVIA, R$300.000,00 ACEITA IMÓVEL 
EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA 
ENTRADA + PARCELAMENTO. F=19-99762-7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE

PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 150M2 
– ESCRITURADO. F=19-99762-7997/3935-3294

CONDOMINIO LONDOM PARK- LOTE DE 300M2 POR APE-
NAS R$180.000,00  - F=19-99762-7997/3935-3294

      

VENDAS

CASAS

CA00224-VILA FURLAN-1 dorms + dep ...............................R$ 180.000,00
CA00212-JD ADRINA- 2 dorms + dep  2 vagas. ...................R$ 270.000,00
CA00144-JD VALENÇA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ....R$ 320.000,00
CA00216- PAU PRETO- 3 dorms + dep 3 vagas ...................R$ 370.000,00
CA00136- MONTE VERDE-3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas .R$ 480.000,00
CA00224- JD REGINA- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ....R$ 650.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00120- MORADAS DE ITAICI- 02 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ............  
...................................................................................................R$ 380.000,00
CA00220- PARK REAL- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ......R$ 425.000,00
CA00227-VILAGE CARIBE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas .......................  
...................................................................................................R$ 480.000,00
CA00027-VILAGIO DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ...................  
...................................................................................................R$ 480.000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .....................  
...................................................................................................R$ 740.000,00
CA00201-DONA LUCILA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ..R$ 890.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suite + dep 2 vags. ....R$ 950.000,00

APARTAMENTO

AP00060- SOLAR DOS GIRASSOIS-2dorms + dep 1 vagaR$ 202.000,00
AP00061- ESPAZIO ILUMINARI- 3 dorms + dep 1 vaga. .....R$ 250.000,00
AP00058- SKY TOWER- 1 dorm c/ suite + dep 1 vaga  ........R$ 420.000,00
AP00057-THE PARK VIEW- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas  ......................  
...................................................................................................R$ 605.000,00 

CHÁCARAS

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep . c/ piscina . .............  
...................................................................................................R$ 980.000,00
CH00021-PORTEIRA DE FERRO- 02 dorms c/ suíte + dep 02 vagas .........  
...................................................................................................R$ 450.000,00                                                
CH00040-TERRAS DE ITAICI-02 dorms c/ suíte + dep 05 vagas. ...............  
....................................................................................................R$700.000,00  
CH00029-ITUPEVA- 2000m c/ 03 dorms c/ suíte +dep. c/ piscina ................  
...................................................................................................R$ 670.000,00
CH00036-ELIAS FAUSTO- 03 dorms + dep c/ piscina . .....R$ 680.000,00
CH00038-LAGOS DE SHANADÚ- 4 dorms c/ 2 suítes+ dep c/ piscina. .... 
................................................................................................R$ 950.000,00 

TERRENOS

TE000147-JARDIM SANTORINI-758M. .............................R$ 600.000,00
TE000146-JARDINS DI ROMA-404M. ................................R$ 280.000,00
TE000163-JARDIM BRASIL 250M. ....................................R$ 150.000,00

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

APARTAMENTOS

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.

ESTAREMOS EM RECESSO DO DIA 21 DE DEZEMBRO A 05 DE JANEIRO
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AP04613 - VILA SFEIR - AU 
80,40m² - 03 dormitórios (sendo 
01 suíte), WC social, sala ampla 
dois ambientes, varanda gourmet 
aberta (sem a churrasqueira), co-
zinha, lavanderia, garagem para 
02 carros cobertos. OBS.: Prepara-
ção para ar condicionado na sala 
e nos dormitórios. ÁREA COMUM 
DO CONDOMÍNIO: Salão de Fes-
tas. R$ 1.600,00 + cond. + IPTU.

CA08502 - CHÁCARAS AREAL- AT. 
250 m² AC. 190 m² - casa térrea 
com 3 dormitórios (1 suíte com 
closet e hidro), WC social, meza-
nino, sala para 2 ambientes com 
pé direito alto, cozinha com ar-
mários e mesa de apoio em pe-

dra, lavanderia planejada, quin-
tal com churrasqueira, casa de 
boneca e lindo paisagismo e gara-
gem para até 3 autos coberta com 
armário. R$ 2.500,00 + IPTU

CA08610 - JARDIM REGINA - 
AT.250m² AC.130m² - 02 dormi-
tórios (1 suíte), 02 salas, cozinha, 
wc social, lavanderia, churras-
queira e garagem para dois autos. 
R$1.600,00 incluso IPTU.

CA08604 - PARQUE DAS NAÇÕES 
- AT. 200 m² AC.100 m² - 2 dormi-
tórios sendo (1 suíte), sala, cozinha, 
wc social, lavanderia e garagem 
para 2 autos coberta. R$ 1.200,00 
(incluso IPTU)

LOCAÇÃO

AP04642 - VARANDAS DO BOS-
QUE - AU. 78,76 m² - 02 dor-
mitórios, WC social, sala para 2 
ambientes, cozinha planejada, la-
vanderia, varanda, garagem para 
01 auto descoberta. **Aparta-
mento com piso em porcelana-
to**. R$ 1250,00 + COND + IPTU.

AP04658 - RESIDENCIAL VICTO-
RIA - AU. 85,62 m² - 03 dormi-
tórios (01 suíte), sala, cozinha, 
lavanderia, sendo cozinha, ba-
nheiro e dormitórios com armá-
rios, área de lazer com piscina, 
churrasqueira, salão de festas, 
playground e quadra poliesporti-
va. R$ 1.400,00 + Cond. + IPTU.

CA08615 - ALTO DE ITAICI - AT. 352 m² AC.193 m² - 03 suítes, sala e cozinha 
em conceito aberto, escritório, 02 vagas de garagem, churrasqueira, piscina, 
cozinha com cooktop, coifa, forno elétrico e armários, moveis planejados no 
quarto principal, condomínio com mini campo, quadra poliesportiva, quadra 
de tênis, piscina e salão de festas. R$ 855.000,00.

SLOO965- CENTRO-AT.250 m².AC.270 m²- Excelente salão com, 04 Wcs, cozinha 
com armários, piso superior escritório. R$ 8.000,00 + IPTU.

AP04633 - EXCELENTE APARTAMENTO SEMI MOBILIADO EM CONDOMÍNIO FE-
CHADO COM PORTARIA - ROCCAPORENA - AU 46 m² - 01 dormitórios com pla-
nejado, WC social, sala, varanda, cozinha planejada alem de fogão + microondas, 
lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 1.300,00 + COND. + IPTU.

CA04382 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150m², AC 105m² - 03 dormitórios 
(01 suíte), WC social, sala, cozinha planejada, lavanderia, churrasqueira, 
garagem para 02 autos. R$ 2.200,00 + COND. + IPTU

CA08616 - RESIDENCIAL PARK REAL - CASA TÉRREA - 03 Dormitórios (01 Suíte), 
WC Social, Sala 02 Ambientes (Estar e Jantar), Cozinha Americana c/Bancada e 
Mesa Balcão em Granito Branco Siena, Lavanderia, Área Gourmet C/ Churrasquei-
ra e Pia, Aquecedor Solar Instalado, Preparado p/ Ar Condicionado nos 03 Dor-
mitórios e Sala e Garagem Coberta p/ 02 Autos. Fino acabamento, materiais de 
qualidade, acabamento de primeira e projeto inteligente. R$ 450.000,00.

AP03130 - RESIDENCIAL VICTÓRIA - AU 64m² - Excelente apartamento mobi-
liado com 02 dormitórios, WC social, sala ampla dois ambientes, cozinha pla-
nejada, lavanderia, garagem para 01 auto.**Condomínio com infraestrutura 
de lazer completa** R$ 250.000,00
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta

Caçamba Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual Dentista

Decoração
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas

Pousada Produtos Naturais SalgadosMecânica

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

ANALISTA DE TRANSPORTES – Experi-
ência em programação de veículos e frotas. 
Contratação de terceiros e agregados. De-
sejável Superior completo ou cursando em 
Logística. Residir em Indaiatuba.

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

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Desejá-
vel Superior completo ou cursando. Pacote 
Office. Experiência em emissão de Notas 
Fiscal, noções de RH. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Ex-
periência 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 conhe-
cimento em licitação pública. CNH categoria 
B. Irá dirigir os carros da empresa na Região 
de Campinas. Pacote Office.

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. 

INSPETOR OPERACIONAL – Para traba-
lhar liderando equipe de Porteiros. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em Infor-
mática. Experiência em tarefas adminis-
trativas. Disponibilidade para trabalhar em 
escalas e turnos. CNH categoria B. corretiva 
em sistema de Climatização. 

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

OPERADOR DE DOBRADEIRA CNC – Ex-
periência na função. Leitura e Interpretação 
de desenho e metrologia. Experiência na 
função e em ajustagem das máquinas. Re-
sidir em Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR DE TORNO CNC – Experiência 
na função. Metrologia e Leitura e Interpreta-
ção 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 
(Injetoras). Empresa de Monte Mor. Dispo-
nibilidade 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.

Ensino fundamental 
incompleto

Ajudante de obras - 2 vagas
Salário de R$ 1.515,00

Exige experiência de 6 meses

Eletricista - 1 vaga
Salário de R$ 1.845,00

Exige experiência de 6 meses

Encanador (a) - 1 vaga
Salário de R$ 1.845,00

Exige experiência de 6 meses

Marceneiro (a) - 1 vaga
Salário a combinar

Exige experiência de 6 meses

Motorista carreteiro (a) 
- 1 vaga

Salário de R$ 2.100,00
Exige experiência de 6 meses

Pedreiro (a) - 1 vaga
Salário a combinar

Exige experiência de 6 meses

Porteiro (a) - 1 vaga
Salário a combinar

Exige experiência de 6 meses

Ensino fundamental 
completo

Açougueiro (a) - 1 vaga
Salário de R$ 1.550,00

Exige experiência de 6 meses

Apontador (a) de obras
 - 1 vaga

Salário de R$ 1.600,00
Exige experiência de 6 meses

Auxiliar de cozinha - 1 vaga
Salário de R$ 1.309,00

Exige experiência de 6 meses

Auxiliar de limpeza - 1 vaga
Salário de R$ 1.160,00

Exige experiência de 6 meses

Confeiteiro (a) - 1 vaga
Salário de R$ 1.550,00

Exige experiência de 6 meses

Cortador (a) de roupas
 - 1 vaga

Salário a combinar
Exige experiência de 6 meses

Cozinheiro (a) - 1 vaga
Salário de R$ 1.550,00

Exige experiência de 6 meses

Jardineiro (a) - 1 vaga
Salário de R$ 1.400,00

Exige experiência de 6 meses

Motorista carreteiro (a) 
- 1 vaga

Salário a combinar
Exige experiência de 6 meses

Oficial de manutenção 
predial - 1 vaga

Salário a combinar
Exige experiência de 6 meses

Passador/passadeira de 
peças - 1 vaga

Salário a combinar
Exige experiência de 6 meses

Pedreiro (a) - 1 vaga
Salário a combinar

Exige experiência de 6 meses

Prensista - 1 vaga
Salário a combinar

Exige experiência de 6 meses

Serralheiro (a) - 1 vaga
Salário R$ 1.996,33

Exige experiência de 6 meses

Soldador (a) - 1 vaga
Salário a combinar

Exige experiência de 6 meses

Vigia - 1 vaga
Salário de R$ 1.349,00

Exige experiência de 6 meses

Ensino médio completo

Auxiliar de contabilidade 
- 1 vaga

Salário de R$ 1.518,00
Exige experiência de 6 meses

EMPREGOS

Auxiliar de cozinha - 1 vaga
Salário a combinar

Não exige experiência

Auxiliar de escritório - 
1 vaga

Salário de R$ 1.200,00
Exige experiência de 6 meses

Auxiliar de cozinha - 1 vaga
Salário a combinar

Exige experiência de 6 meses

Auxiliar de padeiro - 1 vaga
Salário a combinar

Exige experiência de 6 meses

Chefe de cozinha - 1 vaga
Salário de R$ 1.380,00

Exige experiência de 6 meses

Controlador (a) de entrada e 
saída - 1 vaga

Salário de R$ 1.348,00
Exige experiência de 6 meses

Corretor (a) de imóveis
 - 2 vagas

Salário a combinar
Exige experiência de 6 meses

Fresador (a) - 1 vaga
Salário a combinar

Exige experiência de 6 meses

Gerente de bar e lanchonete 
- 1 vaga

Salário de R$ 1.550,00
Exige experiência de 6 meses

Marceneiro (a) - 1 vaga
Salário a combinar

Exige experiência de 6 meses

Operador (a) de telemarke-
ting ativo - 1 vaga

Salário de R$ 1.016,00
Não exige experiência

Pintor (a) industrial - 1 vaga
Salário a combinar

Exige experiência de 6 meses

Supervisor (a) de telemarke-
ting e atendimento - 1 vaga

Salário de R$ 1.300,00
Exige experiência de 6 meses

Supervisor (a) de 
telemarketing - 1 vaga

Salário a combinar
Exige experiência de 6 meses

Vendedor (a) - 1 vaga
Salário a combinar

Exige experiência de 6 meses

Ensino técnico

Auxiliar de enfermagem
 - 2 vagas

Salário a combinar
Não exige experiência

Técnico (a) em nutrição -
 1 vaga

Salário de R$ 2.000,00
Exige experiência de 6 meses

Técnico (a) de enfermagem 
- 2 vagas

Salário a combinar
Exige experiência de 6 meses

Ensino superior completo

Analista de sistema web - 
1 vaga

Salário a combinar
Exige experiência de 6 meses

Enfermeiro (a) - 2 vagas
Salário a combinar

Exige experiência de 6 meses

Fisioterapeuta - 2 vagas
Salário a combinar

Exige experiência de 6 meses

Vagas PCD

Técnico (a) em segurança 
do trabalho - 1 vaga
Salário a combinar

Exige experiência de 6 meses

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

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

Vaga -  Mecânico de Autos 
com experiência

Enviar curricúlo para:
topindaiatuba@gmail.com
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classificados
Vendo casa no Par-
que dos Indaias – 8 
cômodos, sendo 4 na 
parte superior, duas ca-
sas em mesmo terre-
no Aceito terreno como 
parte do pagamento 
R$320.000,00 ou finan-
ciamento. F.: (19) 99482-
6697 / (19) 3875-3201 
João. Tendo interesse 
ver fotos na OLX
C ondomín io  V is ta 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, ba-
nheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde (ITAI-
CI) CC00059 - 3 dorm.
com 01 suite ,sala , cozi-
nha, a.s, wc, garagem p/ 
02 autos. COND. 214,00 
+  IPTU:90 ,00 .  A .T : 
175M²  R$ 520.000,00. 
F. 3875-2215

Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, cozi-
nha, 01 dormitório, Wc. 
Casa fundos – 01 dor-
mitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-
2215
J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02 DORM, 
SALA , COZINHA(PLA-
NEJADO),  BANHEI-
RO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno e 
da construção – consulte-
-nos F.: (19) 98254 7703  
/ (19)3885-4500 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Jd. dos Imperios R$380 
MIL  - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL - (19) 98136-
7331 
Casa  com 3 dorms 
( 1st) no Pq. Indaia – 

R$280 mil (19) 98254 
7703 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  At : 
2700m²,para construto-
res é possível, desmem-
brar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - (19) 98254 
7703 CRECI 74.
Oferta imperdível! Mo-
rada do sol Rua: 84 - 
Casa de 02 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavan-
deria e garagem para 02 
autos em lote de 125m 
², de R$210.000,00, por 
apenas: R$180.000,00 
ou R$75.000,00 de en-
trada + 50 x R$2.100,00 
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra
Ofer ta  imperdíve l ! 
Morada do Sol Rua: 
85 - Casa de 01 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia, quintal e 
garagem para 02 autos 
em lote de 125m², de 
R$180.000,00, por ape-
nas: R$130.000,00.  F.: 
(19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
Oferta imperdível! Mo-
rada do Sol Rua: 50 
- Casa de 02 dormitó-
rios, sala, cozinha Ame-
ricana, wc, lavanderia, 
garagem para 02 autos 
+ 02 cômodos nos fun-
dos, em lote de 125m 
², de R$210.000,00, por 
apenas: R$180.000,00. 
Aceita caminhão no ne-
gócio até R$100.000,00 
F.: 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
Troco: casa em Salto 
no Jardim Laguna - com 
02 dormitórios sendo 

um suíte, cozinha ame-
ricana, garagem para 
dois autos, em lote de 
180m2 + uma chácara 
de 1000m2 no bairro pe-
dregulho em Indaiatuba, 
por edícula em lote de 
250m2 ou casa de ½ lote 
até r$310.000,00. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294 
corra!
CA03910 – Casa– JD. 
Res. Nova Veneza - 01 
Dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem. – Área cons-
truída 60m² - Terreno 
125m² - R$ 190.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
CA01238 – Casa – JD. 
Morada do Sol - Casa 
com 01 Dormitório, Sala, 
Cozinha, banheiro, área 
de serviço. + edícula com 
quartinho e 01 banheiro. 
Garagem coberta para 02 
carros. Próximo do Par-
que ecológico, Mercado 
Good Bom, comércios, 
etc... - Área construída 
105m² - Terreno 125m² - 
R$ 235.000,00.  F.: (19) 
3935-1413
CA03921– Casa – Jar-
dim dos Colibris - 02 
Dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, área de 
serviço e garagem 02 
vagas. +Grande quintal 
nos fundos c/ possibili-
dade de ampliação dos 
cômodos, 02 vagas co-
bertas. - Terreno 150 m² 
- R$ 245.000,00.  F.: (19) 
3935-1413
CA03915 – Casa Es-
quina – São Judas II 
(Elias Fausto) - 03 Dor-
mitórios, sala de estar e 
TV, cozinha, banheiro, 

área de serviço e gara-
gem 05 vagas cobertas. 
- Área construída 110m² 
- Terreno 200m² – R$ 
250.000,00 *Aceita per-
muta em residência em 
Indaiatuba/SP do mesmo 
valor.  F.: (19) 3935-1413
CA03968 – Casa– JD. 
Nova Indaiá– 03 Dor-
mitórios, sala, cozinha 
planejada, banheiro, área 
de serviço e garagem 
04 vagas. + edícula, 
área de luz e mini jar-
dim. - Área construída 
156m² - Terreno250m² 
- R$ 375.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CA03842 – Casa – Park 
Real - 03 dormitórios 
sendo 1 suíte, Sala, Co-
zinha Americana,1 ba-
nheiro, 2 vagas sendo 
uma coberta. Condomí-
nio com Salão de festas, 
Quadra poliesportiva, 
Playground, Portaria e 
segurança. - Área cons-
truída 105m² - Terreno 
150 m² - R$ 400.000,00.  
F.: (19) 3935-1413
CA03404– Casa – JD. 
Res. Dona Lucilla - 03 
suítes sendo 01 master 
c/ closet e 02 lavatórios, 
sala de estar e jantar 
com pé direito alto, co-
zinha americana c/ ilha 
e armários embutidos 
e mesa para refeição, 
espaço gourmet com 
churrasqueira c/ coifa de 
inox, e armário embutido, 
paisagismo, 04 vagas. 
(preparado para aqueci-
mento solar e ar condicio-
nado). Condomínio c/ in-
fraestrutura subterrânea, 
salão de festas, quadra, 
piscina adulto, infantil, 
playground, minicampo 
de futebol, segurança 24 
h. – R$ 920.000,00. F.: 
(19) 3935-1413
CA03873 – Casa – Resi-
dencial duas Marias - 04 
suítes, sendo 01 master 
com closet, sala estar 
jantar c/ pé direito alto, 
cozinha americana com 
ilha com planejados, es-
paço gourmet com chur-
rasqueira com coifa de 
inox, jardim de inverno, 
preparado para aqueci-
mento solar, garagem 
04 vagas. Condomínio 
com toda infraestrutura: 
Salão de festas, piscina, 
playground, academia. - 
Área construída 220m² 
- Terreno 360m² – R$ 
1.250.000,00

Vendo casa Vila Furlan 
- de R$180 mil por R$170 
mil. Reformada, laje, piso 
porcelanato, 1 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço coberta, 
quintal, garagem para 
motos. Muro com conser-
tina F.: (19) 99700-0944
Vendo casa Jd. Lau-
ro Bueno - 2 quartos, 
sala, cozinha, 2 banhei-
ros e garagem para 2 
carros. Doc: Ok. Valor: 
R$205.000,00 Aceito tro-
ca F.: (19) 3016-1685 / 
(19) 98772-5790

 
Alto padrão Maria Dul-
ce - casa com 4 suítes 
espaço gourmet pisci-
na aquecida minicampo 
de futebol R$ 6000,00 
+ cond e iptu F.: (19) 
98333-5694

 
Apartamento no con-
domínio Portal das 
Flores- 3 dorm. cozinha 
planejada, área de lazer 
completa. Ótima loca-
lização R$260.000,00 
Tratar com proprietário 
(19 )99256-9976 / (19) 
99368-2711
Vendo apto R$200 mil 
Spazio Illuminari - con-
dom com infraestrutura de 
lazer completa, portaria 24 
horas, ótima localização, 
apto 2 quartos, sala 2 am-

bientes, cozinha planejada, 
com piso de madeira, san-
ca com iluminação indireta, 
2º andar vista privilegiada e 
condomínio R$203, IPTU 
$61. Aceito permuta com 
terreno de menor valor e 
financiamento. Direto com 
proprietário F.: (19) 99925-
0150 Marcia. Rua: Bene-
dito Gonçalves de Araújo, 
25 – bloco 10 ap 303 
AP00680 – Apartamento 
– JD. Morumbi– 2 dormi-
tórios, sala, cozinha com 
planejados, banheiro com 
armários, com 01 vaga de 
garagem. - Área 42,48m² 
- R$ 165.000,00. F.: (19) 
3935-1413
AP00600 – Apartamen-
to – Jardim Alice- 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem para 01 carro. 
- Área construída 52m² 
- R$ 192.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Apartamento vendo ou 
troco Guarujá - 02 dor-
mitórios, Sala, wc social 
e cozinha01 vaga Prédio 
com piscina.800 metros da 
praia! F.: (19) 99166-8272
APTO JD. SEVILHA - No-
vinho, 87m²- Ed. Taurus 
Valor: R$ 250 Mil F.: (19) 
97141-2379

 
Edifício Soho - 03 dormi-
tórios c/ suítec/ armários 
planejados, cozinha e la-
vanderia com planejados 
sacada e ar condiciona-
do Área de lazer com-
pletaR$1.700,00 + iptu e 
cond. F.: (19) 99721-0395

 
Sitio Estrada Mato Den-
tro  - Valor: R$ 2.500. 
000,00 F.: (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Sítio em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dor-
mitórios, 02 wcs , toda ava-
randada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 01 tanques 

com peixes abastecido 
com água por gravidade,  
diversas árvores frutífe-
ras, play groud, a 12 km 
do centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcela-
mento. F.: (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, barra-
cão, lago com peixes, tele-
fone fixo, torre de internet 
a 500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Venda sítio Elias Faus-
to - 20.000 metros R$ 
300.000,00 F.: (19) 99166-
8272
Venda sitio Indaiatu-
ba - 27.800 metros com 
pequena casa. F.: (19) 
99115-8368
Elias Fausto - 7   Alqueires 
ótima topografia porteira 
fechada F.: (19) 99166-
8272
Recanto das Flores - 
Com lago, toda gramada, 
área gourmet Churrasquei-
ra, campo de futebol, cer-
cada. F.: (19) 999115-8368
Venda chácara Itupeva 
em condomínio - 03 suí-
tes, sala, cozinha Edícula 
c/ escritório e sala tv, vagas 
p/ 2 carros, churrasqueira e 
piscina, água encanada e 
poço. F.: (19) 97171-4929
Chára Fogueteiro - 2 
suítes, sala, cozinha, 
toda cercada. Entra-
da de R$250.000,00 e 
R$60.000,00 a combinar. 
Valor total R$320.000,00 
F.: (19) 3875-3201 / (19) 
99482-6697

 
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150m2 – R$1060,00p/ 
m2 -escriturado. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Jardim Alice (único lote 
na rua) 125m2 – planís-
simo – R$1030,00 p/ m2 
– F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.JOVELINA ROSA DA SIL-
VA com 81 anos, Casado (a) 
, Sendo Filho (a) de ROSA 
MARIA DA CONCEIÇÃO. 
Deixou 6 Filhos. Falecido 
(a) em: 03/11/2019, e Sepul-
tado (a) no CEM.PUBLICO 
DO POVOADO SÃO JOSE 
MUN.DE DELMIRO GOU-
VEIA-AL aos 04/11/2019.

2.LEONIZIA ALVES DA SIL-
VA com 98 anos, Viúvo (a), 
Sendo Filho (a) de ACYLINO 
ALVES DE FRANÇA e AN-
GELA CLEMENTINO RÊGO. 
Deixa Filho (s). Falecido (a) 
em: 08/11/2019, e Sepultado 
(a) no CEMITERIO MUN.
CURAÇÁ-BA aos 09/11/2019.

3.HELENA BATISTA DE 
ALBUQUERQUE com 84 
anos, Viúvo(a) de MANOEL 
ROMÃO DO NASCIMENTO, 
Sendo Filho (a) de MIGUEL 
BATISTA DE ALBUQUER-
QUE e de LAURA VIANA 
TORRES. Deixa 8 Filhos. Fa-
lecido (a) em: 09/11/2019, e 
Sepultado (a) no CEMITÉIO 
PARQUE DA SAUDADE, 
IGUATU-CE aos 10/11/2019.

4.GERALDA BORGES 
EMILIANO com 90 anos, 
Viúvo (a) de FERNANDO 

EMILIANO, Sendo Filho (a) 
de BENEDITO BORGES e 
de EVA RIBEIRO. Deixa Fi-
lho (s): MARIA APARECIDA, 
LORIVALDO, GENI, FÁTIMA, 
CÉLIA, WILSON, RUBENS, 
AILTON, MILTON (MAIORES), 
JULHO (FAL). Falecido (a) em: 
12/11/2019, e Sepultado (a) 
no CEMITÉRIO DE TERRA 
BOA–PR aos 13/11/2019.

5.MARIA DE SOUZA BRAGA 
com 91 anos, Viúvo (a), Sendo 
Filho (a) de MANUEL DAVI DE 
SOUZA e de FRANCISCA GO-
MES DE MELO. Deixa Filho 
(s). Falecido em: 14/11/2019, e 
Sepultado (a) no CEMITÉRIO 
PÚBLICO LOCAL DE ITAPA-
JE-CE aos 15/11/2019.

6.FRANCISCA PEREIRA 
DOS REZES com 89 anos, 
Separado (a) de JOSE DOS 
SANTOS, Sendo Filho (a) de 
JOAQUIM PEREIRA DOS 
REZES e de MARIA PEREIRA 
DOS REZES. Deixa Filho (s): 
LUIZA, JOÃO, LUIZ, ESTELI-
NA (MAIORES). Falecido (a) 
em: 22/11/2019, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO DE UMU-
ARAMA-PR aos 23/11/2019.

7.ELEUSINA LINS E SILVA 
com 100 anos, Casado (a) 

com LUIZ TEIXEIRA DA SIL-
VA, Sendo Filho (a) de RO-
ZENDO SEVERO LINS e de 
MARIA LINS DOS ANJOS. 
Deixou Filhos. Falecido (a) em: 
28/11/2019 , e Sepultado (a) no 
CEMITÉRIO DE CACHOEIRA 
DANTAS-PALMEIRINA-PE 
aos 29/11/2019.

8.ANTONIO BICUDO com 86 
anos , Era Viúvo(a) de LEO-
NOR GOTTARDO BICUDO 
sendo filho(a) de BENTO 
BICUDO e ETELVINA GAL-
DINO. deixa filho(s): CONCEI-
ÇÃO 62, PEDRO 57, SILVANA 
53, Falecido em: 10/12/2019, 
Velado(a) no CANDELARIA, e 
sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 11/12/2019. 

9.ROBINSON DE AGUIAR 
DOS SANTOS com 36 anos 
, Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOSÉ MIGUEL DOS SAN-
TOS e MARIVAN DE AGUIAR 
GOMES. deixa filho(s): IN-
GRID VITORIA 11, Falecido 
em: 10/12/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 11/12/2019. 

10.JOSÉ CORRÊA com 76 
anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JOÃO CORRÊA 

e BENEDITA ALVES. deixa 
filho(s): NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 11/12/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 11/12/2019. 

11.LUCIA HELENA IVO com 
63 anos , Casado (a) com 
WANDERLEI IVO sendo fi-
lho(a) de VERGINIO PEREIRA 
DE LIMA e BENEDITA SA-
LES DE LIMA. deixa filho(s): 
LUCILENE , WANDERNEI 
( MAIORES), Falecido em: 
11/12/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 12/12/2019. 

12.EZEQUIEL FELSKE com 
60 anos , Casado (a) com MEI-
RE MARTINS FELSKE sendo 
filho(a) de ARNOLDO FELSKE 
e ALEXANDRINA COTTAFA-
VA FELSKE. deixa filho(s): 
ALEX, ALINE, ANDERSON, 
ANDRE ( MAIORES ), Faleci-
do em: 11/12/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 12/12/2019. 

13.ANTONIO CARLOS OLI-
VEIRA VENTURA DE ALMEI-
DA com 68 anos , Vivia em 
União Estável com MIRIAM 

BISPO DA SILVA, sendo fi-
lho(a) de HILDEBRANDO 
VENTURA GONÇALVES DE 
ALMEIDA e WANDA OLIVEI-
RA VENTURA DE ALMEIDA. 
deixa filho(s): ALINE, JULIA-
NA, VICTOR (MAIORES), 
Falecido em: 12/12/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 13/12/2019. 

14.JOSE ANTONIO com 87 
anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de FRANCISCO AN-
TONIO e JOAQUINA MARIA 
ALVES. deixa filho(s): NAO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 
12/12/2019, Velado(a) no HEL-
VETIA, e sepultado(a) no HEL-
VETIA aos 13/12/2019. 

15.JEZONITA ARAUJO ZE-
FERINO com 78 anos , Era 
Viúvo(a) de JOSE ZEFERINO 
SOBRINHO sendo filho(a) 
de SEBASTIAO LEOPOL-
DINO DE ARAUJO e MARIA 
CARMELITA DE BARROS 
ARAUJO. deixa filho(s): JO-
SELITA,GENIVALDO,GIL-
DETE,JOAO BATISTA,JOSE 
AILTO ( MAIORES), Falecido 
em: 12/12/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/12/2019. 

16.DALVA ESTER AVANSI 
LEITE com 74 anos , Era Vi-
úvo(a) de DALVINO LEITE 
sendo filho(a) de LUIZ AVANSI 
FILHO e DOMINGAS LUCIA-
NETI AVANSI. deixa filho(s): 
DALVINO 43, Falecido em: 
12/12/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/12/2019. 

17.ANICELINO JOSE DA 
SILVA com 81 anos , Casado 
(a) com ALVANDIRA MARIA 
LANÇA DA SILVA sendo fi-
lho(a) de URBINO JOSE DA 
SILVA e ANA FRANCISCA DA 
SILVA. deixa filho(s): URBI-
NO , CARLOS , NEUVELICE 
( MAIORES ), Falecido em: 
13/12/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 13/12/2019. 

18.FREDERICO HENRI-
QUE CLEMENTE com 64 
anos , Era Divorciado(a) de 
EMILIANA DE LOURDES 
ANASTACIO sendo filho(a) de 
ALCÍBIO JERONYMO CLE-
MENTE e SUZANA STEIN 
CLEMENTE. deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS, Faleci-
do em: 13/12/2019, Velado(a) 
no CANDELARIA, e sepulta-

do(a) no CANDELARIA aos 
13/12/2019. 

19.JORGE CORREIA SAN-
TOS com 83 anos , Casado (a) 
com ERNESTINA MOTA SAN-
TOS sendo filho(a) de   MARIA 
BERNARDA DE JESUS. deixa 
filho(s): ZULEIDE (MAIOR), 
Falecido em: 13/12/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 13/12/2019. 

20.SANDRO DANIEL CA-
ROTTI com 46 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
DOMINGOS CARLOS CA-
ROTTI e MARIZA MARTINS 
CAROTTI. deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 
13/12/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA aos 
14/12/2019. 

21.TADASHI TUMOTO com 
86 anos , Casado (a) com 
NEUSA APARECIDA TUMO-
TO sendo filho(a) de ETU-
TARO TUMOTO e KIO TU-
MOTO. deixa filho(s): JOHN 
60, JANET ( FAL ), Falecido 
em: 14/12/2019, Velado(a) 
no CANDELARIA, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
15/12/2019. 

22.SUELINO DA SILVA DE 
MIRANDA com 50 anos , 
Vivia em União Estável com 
MARCIA SUZANA LIMA 
SANTOS, sendo filho(a) de 
ELPIDIO BARBOSA DE MI-
RANDA e IRENE DA SILVA 
DE MIRANDA. deixa filho(s): 
GABRIEL 11, Falecido em: 
14/12/2019, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
15/12/2019. 

23.AMALIA RODINI com 86 
anos , Casado (a) com HEI-
TOR RODINI JUNIOR sendo 
filho(a) de JOSE MAZZOCO 
e AMABILE  ZANGIROLAMI. 
deixa filho(s): REGINA 61, 
Falecido em: 14/12/2019, 
Velado(a) no CEMITERIO 
DA LAPA  SP, e sepultado(a) 
no CEMITERIO DA LAPA  
SP aos 15/12/2019. 

24.MAURICIO PAIOLA com 
67 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de FIORIGI 
PAIOLA e MARIA MATIAS 
PAIOLA. deixa filho(s): JOY-
CE 36, FELIPE 33, Falecido 
em: 16/12/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 17/12/2019. 

C o n d o m í n i o  L o n -
don Park -  lo te  de 
300m2 po r  apenas 
R$180.000,00 F.:(19) 
99762-7997 /  3935-
3294
Venda Terreno Jardim 
Brasil - 250 metros F.: 
(19) 99115-8368
V e n d e - s e  e m  P o -
rangaba-SP - No km 
162, da rodovia Cas-
telo Branco. Terreno 
1.040m² em um lotea-
mento com toda infra-
estrutura totalmente 
construído na cidade. 
Irineu F.: (19) 99290-
2079 / (19) 3935-6376
Vendo terreno JD. 
Bom Viver (Terra Mag-
na) – Lote de 360m² 
cond .  R$303  IPTU 
R$117 Valor R$215 mil. 
Direto com o proprietá-
rio F.: (19) 99925-0150 
Marcia.
Terreno Portal das 
Acácias - Lote com 
melhorias, casa ergui-
da e coberta com 1 suí-
te, 1 quarto, banheiro, 
sala e cozinha e área 
de serviço externa em 
faze de acabamento. 
Contato com proprietá-
rio F.: (19) 99308-0817
V e n d e - s e  t e r r e n o 
Vila Suiça - Próximo 
ao Parque Ecológico, 
murado 300m². Valor 
R$225.000,00. Tratar 
com proprietário. Acei-
to carro como parte 
do pagamento F.:(19) 
98324-3243

 
Alugo Salão Comer-
cial Distrito Jóia - me-
tragem total 1080m². 

Na parte inferior Cozi-
nha, escritório banheiro 
mascul ino,  feminino 
e para deficiente par-
te superior duas salas 
com ar condicionado e 
banheiro. Na frente ga-
ragem para 12 carros. 
Valor R$ 6.000,00 F.: 
(19) 99612-7897

 
Brechó da Margot está 
liquidando tudo á partir 
de $1,00 a peça F.: (19) 
3875-1789
Vendo Prensa Cami-
seta/caneca - Prensa 

plana 30x42 para su-
blimação de camisetas, 
almofadas, mouse pad, 
azulejo, mais Prensa 
para Canecas. R$ 900. 
F.: (19)98125-2939
Vendo berço - berço 
amer icano com col -
chão, jogo de lençol, 
mosquiteiro. R$ 200.F.: 
(19)98125-2939
Vendo Bicicleta Scoot. 
De  R$2 .000 ,00  po r 
R$800,00.   F . :  (19) 
3935-6985
Vendo - Carrinho de 
bebe  Bur igo to  sem 
bebe  con fo r t o  com 
ninho Preto e Cinza 
F.:(19) 98301-6220 Li-
dia

Vendo Triciclo (Adulto) 
F.: (19) 99280-9180 / 
(19) 9959-9756
Vendo Teclado Cassio 
CTK 1200 - 99 Ritmos, 
entrada para caixa de 
son, microfone s/ fio. 
Long Bank controller, 
novo na caixa. Preço 
de loja R$968,00 Vendo 
550,00 F.: (19) 98728-
2491 / (19) 99158-5475
Vendo - Bateria mu-
s ica l ,  marca Peace 
cor: vinho semi nova 
R$1.000,00 F. :  (19) 
3 0 1 6 - 1 6 8 5  /  ( 1 9 ) 
98772-5790

 
Vendo um Fiesta - 
Completo, 28.000Km. 
Original carro ficou 12 
anos guardado. Úni-
co dono. Tratar (19) 
98728-2491
Vendo Etios Platinum 
- Ano: 2018; Cor: pra-
ta. Com 17.000 Km. 
Completo, automático, 
couro, multi mídia, liga 
leve, piloto, garantia de 
fábrica e documentação 
Ok e revisado. F.: (19) 
99771-4156 tratar com 
Sérgio
Ford Ka -   Sedan - 
2018, cor: prata, único 
dono. Impecável. Va-

lor à baixo da tabela 
R$38.000,00 F.: (19) 
99612-7897

 
Reparo de fontes em 
geral e aulas particu-
lares de eletrônica em 
geral (prática & teoria) 
– Profº Riccó • Reparo 
de fontes em geral de: 
portões, cercas, pc’s, 
notebooks, nobreaks, 
tv’s, aparelhos de som, 
xbox, etc. • Aulas de 
eletrônica (prática teo-
ria): R$60,00/Hora (19) 
98714-0111
Zélia Lingerie - moda 
masculina e feminina. 
Atendimento persona-
l izado: para sua co-

modidade, compre em 
sua residência ou na 
sua empresa. Conta-
to: Zélia WhatsApp ou 
celular:19-98831-0292
Ofereço-me como pe-
dreiro, jardineiro, en-
canador e eletricista 
F . :  (19 )99776-6841 
WhatsApp
O f e r e ç o - m e  c o m o 
pedreiro encanador, 
reformas em gerais e 
pequenos reparos na 
construção civi l .Tra-
tar com João. F.: (19) 
98329-8580 WhatsApp
Ofereço-me para pres-
tar serviços de pedreiro, 
encanador, jardineiro e 
eletricista. Falar com 
Odair F.: (19) 99776-
6841
O f e r e ç o - m e  c o m o 
diarista e passadeira 

Contato Vania. F.: (19) 
99595-3390
Ofereço-me como pas-
sadeira e faxineira aten-
do a domicilio F.: (19) 
99448-0082 Val
O f e r e ç o - m e  c o m o 
Manicure e  Pedicu-
re pé e mão R$25,00 
sobrancelha R$10,00. 
Atendo tambem a do-
micilio F.: (19) 99369-
5615
Ofereço-me como faxi-
neira ou diarista. Fa-
lar c/ Adilene F.: (19) 
99950-6251
Ofereço-me como pas-
sadeira F.: (19) 99595-
9448
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos. Falar 
com Erika F.: (19) 3875-
7624
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Pe. Paulo Crozera atua há 38 anos no ministério; Data da posse ainda não foi definida

Arquidiocese de Campinas nomeia 
novo pároco para Igreja Candelária

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

A Arquidiocese de 
Campinas transfe-
riu o padre Paulo 

Crozera, de 64 anos, para a 
Igreja Matriz Nossa Senho-
ra da Candelária, em Indaia-
tuba. Ele estava desde 2012 
na Paróquia São Joaquim e 
Sant’Ana, em Campinas, 
e substituirá o padre Mar-
celo Previatelli, vítima de 
um câncer aos 50 anos. A 
nomeação foi publicada na 
última segunda-feira (16). 

Segundo o assessor de 
comunicação da Arqui-
diocese, Pe. Antônio Ro-
drigues Alves, ainda não 
há data oficial para que o 
pároco assuma a Igreja Ma-
triz. “O responsável pelo 
agendamento é o bispo e a 
data ainda não foi marcada, 
mas acredito que seja no 
final de janeiro e início de 
fevereiro”, disse. “Porém 
apesar da posse oficial ain-

da não ter ocorrido, o Pe. 
Paulo Crozera já pode rea-
lizar celebrações na Matriz 
de Indaiatuba”, completa.

Para o Pe. Paulo Croze-
ra, assumir a mais antiga e 
importante igreja da cidade 
será um desafio. “Não es-
perava, neste momento, a 

minha nomeação, mas vou 
assumir com absoluta con-
fiança em Deus. Estou indo 
com o coração aberto e 
confiante”, enfatiza. “Esti-
ve poucas vezes em Indaia-
tuba, na Igreja Candelária, 
e quero primeiramente 
conhecer a comunidade e 

me colocar à disposição 
das pessoas necessitadas 
do nosso ministério”.

Pe. Paulo também 
disse que pretende dar 
continuidade aos proje-
tos em andamento. “A 
paróquia tem sua história 
e quero colaborar dando 

continuidade com minhas 
qualidades e contribuir 
para que tudo aconteça da 
melhor forma possível”.

Com a aproximação 
do Natal, o pároco deixa 
sua mensagem para os 
indaiatubanos. “Desejo 
que celebrem o Natal com 

espírito de acolhimento 
para aquele que está para 
chegar, que é Deus pre-
sente em nossa vida. Não 
estamos desamparados 
em nossa vida, pois Deus 
está conosco. Sejamos e 
nos tornemos pessoas com 
esperança e amor”, finaliza. 

ELIANDRO FIGUEIRA
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Histórico
Padre Paulo Crozera nasceu no dia 18 de no-

vembro de 1955, em Jaú (SP). Cursou Filosofia no 
Seminário Diocesano de São Carlos e Teologia na 
PUC-Campinas. Fez Bacharelado no ITESP (Insti-
tuto Teológico São Paulo) em São Paulo e Mestrado 
em Teologia Dogmática no Pontifício Ateneo Santo 
Anselmo, em Roma, Itália, de 1984 a 1986.

Foi ordenado Presbítero no dia 8 de janeiro de 
1982, na Igreja Santa Luzia, Jardim Campos Elíse-
os, em Campinas, por Dom Gilberto Pereira Lopes.

Padre Paulo Crozera foi o primeiro Pároco 
da Paróquia São José Operário, de Campinas. 
Também foi Pároco das Paróquias Santa Isabel, 
em Barão Geraldo, Santo Tomás de Aquino e 
também Coordenador da Pastoral Universitária 
e Pároco da Paróquia Sant´Ana, de Sumaré. Foi 
também Administrador Paroquial da Paróquia 
São Cristóvão, de Valinhos (SP).

Dentre as suas mais importantes funções na 
igreja, Padre Paulo foi Vigário Episcopal da Re-
gião Norte, Assessor Arquidiocesano da Pastoral 
da Juventude, Representante do Presbitério Junto 
à Comissão Regional do Clero, Assessor da CNBB 
no Setor de Vocações e Ministérios e Vigário Epis-
copal para Formação e Ministério dos Diáconos 
Permanentes e da Pastoral Presbiteral.

Com a posse de Dom Bruno Gamberini, foi 
nomeado Coordenador da Pastoral Presbiteral e 
Diáconos Permanentes e membro da Comissão 
Arquidiocesana para o Ministério do Diaconato 
Permanente – ITEPAL, na cidade de Bogotá, na 
Colômbia.

Em 9 de novembro de 2012, com a criação da 
Paróquia São Joaquim e Sant’Ana, desmembrada 
da Paróquia Santa Luzia, foi nomeado como pri-
meiro Pároco, assumindo a Paróquia no dia de sua 
instalação, 11 de novembro, onde continua até os 
dias de hoje.
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Aprenda receitas com ingredientes naturais e deixe sua confraternização mais saudável

Ceia de Natal saudável e saborosa

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

E o Natal está che-
gando e com ele 
vem o bom ve-

lhinho, os presentes, as 
confraternizações, as 
reuniões em família e 
claro a ceia. Tradicio-
nalmente ela é bem farta 
com diversas opções de 
salgados e doces, mas 
sabia que é possível ter 
uma alimentação sau-
dável e saborosa apenas 
escolhendo os ingre-
dientes certos para o 
preparo dos alimentos?

De acordo com a nu-
tricionista e professora 
da UniMAX, Ana Cé-
lia Aguiar, acompanhar 
o prato principal com 
frutas, purês à base de 
tubérculos (batata doce), 
sementes (pinhão) ou 
castanhas (como a portu-
guesa) é uma boa pedida. 
“Uma das dicas é não sair 
muito da alimentação ha-
bitual, buscando colocar 
tudo o que vai comer no 

prato ao invés de beliscar 
e perder o controle sobre 
o que ingeriu”, orienta.

E controlar a alimen-
tação nesta época do ano 
não é nada fácil, porém 
é importante saber o que 
deve ingerir e a quantida-

de para manter a saúde em 
dia e também não levar 
um susto com a balança! 
“Sempre dê preferências 
as saladas, mas evite os 
molhos muito gordurosos. 
Para a sobremesa, prefira 
as que forem a base de 

frutas naturais”, disse a 
nutricionista. “Em relação 
às bebidas, atenção ao ál-
cool que, entre outros pro-
blemas, engorda e muito! 
Preferir vinho seco ajuda 
e intercalar com água é 
uma boa”, completa.

E para quem abusou 
a nutricionista dá dicas 
de alimentos que ajudam 
na digestão. “Vinagre de 
maçã, abacaxi, erva aro-
máticas, bebidas fermen-
tadas como kombucha, 
chá verde, suco de limão 

são alimentos que ajuda-
ram e muito”, orienta.

O coração agradece
Pessoas com antece-

dentes de doenças car-
diovasculares e/ou com 
fatores de risco, como 
obesidade, colesterol/
triglicérides, diabetes, 
tabagismo, estresse e 
hipertensão, devem ado-
tar cuidados redobrados, 
pois esses problemas 
podem agravar-se com 
a quebra da rotina ali-
mentar e de hábitos, é o 
que alerta a Sociedade de 
Cardiologia do Estado de 
São Paulo (Socesp).

Passado o Natal, a 
proximidade com a festa 
da virada do ano amplia 
ainda mais a necessida-
de de alerta. Isso por-
que o uso excessivo de 
bebida alcoólica pode 
causar arritmia cardíaca, 
principalmente em mu-
lheres, que têm níveis 
menores de enzimas 
responsáveis pelo me-
tabolismo da substância.



Confira abaixo receitas saudáveis que darão um toque especial na ceia de Natal
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BOLO NATALINO 
DE FRUTAS SECAS 
(SEM FARINHA)

Ingredientes:
3 ovos
1 xícara de ameixas pretas 
sem caroço
1/2 xícara de óleo de coco
1 xícara de açúcar mascavo 
2 xícaras de aveia em flocos
1/2 xícara de frutas secas 
picadas (uvas passa, tâmara, 
ameixa, damasco)
2 colheres de sopa de nozes 
ou castanha do Pará
1/2 colher de chá de bicar-
bonato de sódio
1 xícara de suco de laranja 
ou de abacaxi (natural sem 
açucar)
1 colher de sopa de fermen-
to em pó

Modo de Preparo:
Coloque no liquidificador o suco, as ameixas, os ovos e o óleo de coco, bata 
até obter um creme. Transfira para uma tigela e junte o açúcar mascavo, a 
aveia, as frutas, as nozes, o fermento e o bicarbonato. Misture bem com uma 
colher de pau, até formar uma mistura homogênea. 
Unte uma forma redonda com orifício central com o óleo de coco e polvilhe 
com açúcar mascavo, despeje a massa nela. Leve para assar em forno pré-a-
quecido médio, por 40 minutos. 
Desenforme morno e decore seu bolo com frutas secas picadas e nozes.

Receita cedida pelo Armazém dos Sabores 

Modo de Preparo:
Refogue, com azeite, a cebola, o alho e o limão. Junte 350g de quinoa cozida e 
deixe refogar por mais dois minutos. Adicione o creme de leite e cozinhe por cinco 
minutos. Acrescente o queijo parmesão e tempere com pimenta-do-reino. Inclua as 
passas e misture. Finalize com gotas de limão, manjericão picado e manteiga. Na 
hora de servir, coloque a cenoura ralada e verifique os temperos.

Receita cedida pelo Armazém Natural

RISOTO DE QUINOA COM 
LIMÃO SICILIANO

Ingredientes:
Azeite a gosto
2 colheres de sopa de cebola roxa cor-
tada em cubos
350g de quinoa cozida em água com sal
150ml de creme de ricota ou de tofu ou 
de arroz (pasteurizado)
130g de queijo parmesão vegano ou 
convencional
Sal e pimenta-do-reino (a gosto)
50g de tâmaras em cubos
Suco de 1 limão siciliano
Manjericão picado fresco
1 colher de sopa de manteiga
1 cenoura ralada
100 g de amêndoas em lascas torradas

Ingredientes:
¾ de xícara de 
açúcar de coco 
Mundo Verde 
Seleção
½ de xícara de 
Ghee Mundo 
Verde Seleção
2 ovos
2 xícaras de 
cappuccino 
proteíco elixir
2 tablets pica-
dos de chocola-
te 72% Mundo 
Verde Seleção

Modo de Preparo:
Misture o açúcar de coco com a 
Ghee e adicione os 2 ovos. Misture 
bem até ficar homogêneo e adicione 
a farinha de aveia. Coloque o cap-
puccino proteico e faça bolinhos de 

COOKIES DE CAPPUCCINO PROTEÍCO

uma colher de sopa cada. Adicione 
os pedaços de chocolate e leve para 
assar em forno pré-aquecido em 
180º por 20 minutos.

Receita cedida pelo Mundo Verde
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