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Polícia Rodoviária Federal cumpre 
mandados de prisão em Indaiatuba

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO/ÁGUIA DO SOL

P. A11

Na madrugada des-
ta quinta-feira (10), 
a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) esteve 
em Indaiatuba para 
cumprir mandados de 
prisão, busca e apreen-
são contra uma qua-
drilha especializada 
em roubo de cargas. A 
operação, denominada 
Hot Wheels, ocorreu 
em três estados, em 
conjunto com equipes 
da Polícia Civil de São 
Paulo e Minas Gerais 
(MG). Ao todo, foram 
emitidos 16 mandados 
de busca e apreensão, e 
17 de prisão.

P. A16

Águias do Sol, de Indaiatuba, 
é vice-campeã nacional

ESPORTES

PIB TEMPORAL

Em 2017, Indaiatuba registrava um PIB de R$ 12,05 bilhões, em 2018, um leve 
crescimento R$ 12,15 bilhões. Em 2019 uma queda, R$ 11,73 bilhões. Neste ano, o 
maior valor da história.

A Defesa Civil de Indaiatuba informa que no final da tarde da segunda-feira (7), a cidade 
foi atingida por uma forte chuva. Foi registrado um volume de 77.7 milímetros.

O futsal feminino levou 
mais uma vez o nome de 
Indaiatuba ao posto de des-
taque no esporte nacional. 
A equipe do Águias de Sol 
conquistou o vice-campe-
onato da Liga Nacional de 
Futsal Feminino. A compe-
tição ocorreu entre os meses 
de novembro e dezembro, 
com a participação de 16 
equipes.

A 15ª edição do Tro-
féu Frutos de Indaiá que 
aconteceria no mês pas-
sado, precisou ser adiado 
devido a pandemia do 
novo coronavírus. A nova 
data para a noite de pre-
miação é dia 13 de março 
de 2021. A mudança de 
data foi necessária para 
garantir a segurança de 
todos os premiados, con-
vidados e prestadores de 
serviço.

Stalden Consultoria receberá 
o Troféu Frutos de Indaiá

Em quatro anos, o PIB 
municipal cresceu quase 12%

Forte chuva causa estragos na cidade
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Higor Alouan, Lucas Amstalden e Saulo Alouan da Stalden Consultoria
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Apneia do sono é um evento que pode ocorrer enquanto dormimos. Ela é caracterizada pela ausên-
cia de respiração, por alguns segundos, diversas vezes durante a noite e, em algumas situações, pode 
estar presente em pessoas que roncam. 

Pessoas com apneia do sono, podem não perceber que têm o problema. Geralmente quem percebe 
a dificuldade é a pessoa que dorme junto ou está próximo à nós. 

Quem possui rinite, sinusite, desvio de septo, retrognatismo, síndromes e/ou obesidade pode estar 
mais propenso à apneia. 

O diagnóstico é feito pelo médico e, na maioria das vezes, requer exames de polissonografia para 
determinar se a apneia é existente e, também, definir seu grau. 

Alguns sinais que podem indicar alteração no sono são: irritabilidade, cansaço, hipertensão, ansie-
dade, impotência sexual, dificuldade de memória e concentração, entre outros. 

O tratamento comumente acontece com o uso do CPAP, considerado como padrão-ouro no trata-
mento da apneia, que é um equipamento que envia um fluxo continuo de ar durante a noite, diminuin-
do assim, os eventos de apneia. Concomitantemente à utilização do CPAP podemos observar melhora 
na qualidade do sono, aumento de energia e motivação e, também, maior capacidade de memória e 
atenção. 

Atualmente a AUDIOCAMP atua no tratamento da apneia do sono por meio de CPAP de diversos 
modelos e marcas. 

Trabalhamos com o CPAP automático da Fisher & Paykel, um dos melhores CPAPs do mundo! Ele é 
compacto, discreto e silencioso. É bastante indicado para quem nunca utilizou CPAP e busca o que há 
de melhor na terapia do sono. Possui umidificador integrado com sensores que detectam automatica-
mente o ambiente para manter o conforto constante durante a noite, alívio expiratório para auxiliar na 
exalação do ar e rampa automática e responsiva para que, ao acordar, a pressão seja reduzida no nível 
de conforto do usuário. Além disso, o CPAP da Fisher & Paykel possui aplicativo que permite acompa-
nhar o progresso da terapia, bem como sobre a noite de sono. 

Agende uma consultoria na Rede de Clínicas AUDIOCAMP para conhecer toda a tecnologia disponí-
vel para o tratamento da apneia do sono!

Central de atendimento: 0800 591 2124  / WhatsApp: (19)99436-3945 www.audiocamp.com.br

Você sabe o que é apneia do sono?

O grande volume de chuva desta segunda-feira (07) deixou a barragem do Rio Capivari-Mirim ainda mais bonita. Segundo o pluviô-
metro oficial da cidade, instalado na Estação de Tratamento de Água (ETA 3), no Bairro Pimenta, choveu 66,7 milímetros na cidade. 
O pluviômetro instalado na ETA 1, na Vila Avaí, registrou 101 mm.

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da SemanaEditorial

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 apresen-
tando nos mais diversos tipos de festas e 

eventos; seja particulares, públicos e 
corporativos. Foi apresentador na TV Sol 
Indaiatuba, Clip FM e Rede Família de 
Televisão. Apresentou-se em rede nacio-
nal em alguns programas de televisão. 
Entre eles: Rede Record, Programa do 
Ratinho, Programa Silvio Santos, Pâ-

nico na Band, entre outros. Atualmente 
apresenta o Programa do Koringa na rádio 

Jornal FM e co-apresentador do Pro-
grama Expressão no Ar

Tudo será diferente
Desde que iniciaram as medidas de combate ao corona-

vírus, há os que dizem que as coisas vão voltar ao normal, 
igual era antes. Acredito que isso não seja possível, por ra-
zões bastante óbvias.

Comecemos pela solidariedade. Basta observar, há mui-
tas pessoas solidárias, preocupadas com a saúde, alimenta-
ção e bem estar do próximo. Até mesmo entre familiares, a 
convivência “forçada” acabou permitindo conhecer melhor 
o outro, abrindo, assim, maior possibilidade de entendi-
mentos e compreensão.

Apesar das perdas irreparáveis, o vírus trouxe consigo 
algum bem. Trabalhadores antes “invisíveis”, como os garis, 
por exemplo, ganham o merecido valor (afinal, tente se ima-
ginar uma semana sem eles!).

Sem nos esquecermos daqueles que, diariamente, se ex-
põem a riscos para a manutenção dos serviços essenciais, 
e para garantir o pão de cada dia (porque não é só o vírus 
que mata).

Até mesmo “máscaras” o vírus vem derrubando sem 
cerimônias! Vemos políticos batendo boca e gerando polê-
micas desnecessárias, desprezando as reais necessidades da 
população. 

Há muito o que aprendermos ainda. Porém, é importante 
preservar as conquistas trazidas pelo ônus de tantas perdas. 
Não é voltarmos ao normal, mas, retornarmos melhores, 
mais conscientes e participativos. Autores da própria histó-
ria, e construtores de um futuro melhor para todo mundo.

Segundo o dicionário, o significado de instante 
entre outras coisas é espaço de tempo muito curto.

Onde as coisas acontecem rapidamente e a 
vida pode passar sem nos darmos conta.

Há instantes que passam rápido, outros que 
parecem durar uma eternidade.

A felicidade reside num instante. Aquele, que 
você não quer que acabe nunca mais. E quando 
acaba, percebe que por um instante foi feliz.

Num instante descobre-se que é amor, num 
instante permite-se ser feliz, num instante qual-
quer você se surpreende com a sua força e a capa-
cidade de ser tolerante, benevolente e paciente 
com os outros e com você também.

Tem aquele instante em que você vê alguém 
pela primeira vez e queria tê-la pra sempre. Por 
um único instante.

Somos soma de instantes.
Mas que espécie vens tu a ser?

Sou palhaço e coleciono 
instantes...

Adeus!

UM INSTANTE JÁ É O BASTANTE.
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Em quatro anos, o Produto Interno 
Bruto municipal cresceu quase 12%
Índice atingiu valor histórico este ano, chegando ao total de R$ 13,48 bilhões

PI B  é  a  s i g l a 
p a r a  P r o d u t o 
In terno  Bruto , 

que, em linhas gerais, é 
um indicador econômico 
que apresenta a soma de 
todos os bens e servi-
ços produzidos em uma 
área geográfica em um 
determinado período. 
Sendo assim, o PIB re-
presenta a dinâmica eco-
nômica do lugar, apon-
tando o possível cresci-
mento da economia.

Em 2017, Indaiatuba 
registrava um PIB de R$ 
12,05 bilhões, em 2018, 
um leve crescimento R$ 
12,15 bilhões. Em 2019 
uma queda, R$ 11,73 
bilhões. Neste ano, o 
maior valor da história: 
R$ 13,48 bilhões, um 
crescimento de aproxi-
madamente 15% com-
parado ao ano passado.

Para o Prefeito Nil-
son Gaspar (MDB) é 
um sinal muito positivo 
o comércio ter cresci-
do mesmo em tempos 
de Pandemia. “Me sur-
preende Indaiatuba ter 
crescido 38% no setor 
industrial em 2020. Mui-
tas cidades da região 
perderam comércios en-
quanto o saldo de Indaia-
tuba foi positivo. Isso é 
reflexo de uma cidade 
segura, competitiva que 
dá ao comerciante capa-
cidade de crescimento e 
evolução. Nossa gestão, 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A cidade conta com 902 indústrias, e em 2020, 65 novas se estabeleceram

investindo na estrutura 
da cidade, colhe os frutos 
de mais comércios abrin-
do e vindo para cá. Me 
sinto orgulhoso de ver 
uma cidade que mesmo 
em pandemia prospera a 
cada dia mais”, declarou.

Indústria, 
comércio e serviços
Atualmente, Indaia-

tuba possui 902 indús-
trias, sendo que apenas 
neste ano chegaram 65 
novas, 38% a mais que 
em 2019 (com 47). A 
área que concentra maior 
número de indústrias é o 
Recreio Campestre Jóia 
com um total de 503 
empresas, seguido pelo 
Distrito Vitória Martini 
(171) e o Distrito João 
Nazezzi (132). 

Para os que desejam 
se instalar em Indaiatu-
ba o Distrito Industrial 
American Park apresenta 
uma área disponível de 
51% seguido do Distri-
to Industrial Nova Era 
com 49,5% e o Distrito 
Industrial Vitória Mar-
tini com 42,5% de área 
disponível. Os setores 
de atuação que lideram 
o ranking em Indaiatuba, 
são, por ordem: Meta-
lurgia (162 indústrias), 
Máquinas, Equipamen-
tos e Ferramentas (159), 
Têxtil e Vestuário (73), 
Peças e Acessórios (63), 
Borracha, Plástico e Vi-
dro (52), Produtos Quí-
micos (48), Movelaria 
(47), entre outros.

Ainda este ano, fo-

ram cadastrados 3.695 
prestadores de serviços 
autônomos, 14.112 ser-
viços jurídicos e 5.208 
comércios, 105 a mais do 
que em 2019. Já os refle-

xos das medidas contra 
a pandemia impacta-
ram nas exportações, 
que neste ano somaram 
US$332,67 milhões a 
menos que em 2019, 

que totalizou US$377,24 
milhões.

As importações se-
guiram o mesmo cami-
nho. Em 2019, foram 
importados um total de 

US$928,11 milhões, já 
em 2020 esse número foi 
reduzido a US$796,36 
milhões, representando 
queda de aproximada-
mente 15%.
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Fundação Pró-Memória 
promove Tour Virtual do 
Museu Casarão Pau Preto
O objetivo é reviver a história da cidade por meio virtual

Em comemoração 
ao aniversário de 
190 anos de In-

daiatuba, comemorado 
nesta quarta-feira (09), a 
Fundação Pró-Memória 
lançou o Tour Virtual 
pelo Museu Municipal 
Casarão Pau Preto, pa-
trimônio histórico da 
cidade.

A iniciativa foi ide-
alizada pela Fundação 
Pró-Memória do muni-
cípio e promete ser uma 
experiência marcante e 
totalmente diferente. A 
população poderá conhe-
cer uma nova exposição 
temporária, resultado do 
projeto de documentação 
e pesquisa das mais de 
15 mil peças do acervo 
museológico, sem deixar 
o conforto de suas casas 
e, ainda, resgatar a histó-
ria da cidade. 

Essa solução tecno-
lógica permite conhecer 
e viver a história com 
um olhar diferente. Nem 
todas as áreas do Museu 
podem ser visitadas, mas 
um dos destaques do 
Tour será a boneca de 
cerâmica da tribo indí-
gena Karajá, a Ritxòkò, 
declarada patrimônio 
cultural do Brasil. “Nós 
tivemos que nos reinven-
tar e percebemos que po-
deríamos ir muito mais 
além do que já oferece-
mos para manter viva a 
memória de nossa cidade 
e ressaltar a importância 
deste patrimônio para 
o desenvolvimento hu-
mano e social de nossa 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Bonecas de cerâmicas do povo indígena Karajá, denominadas Ritxòkò

cidade. Não podemos 
deixar que a nossa cul-
tura seja esquecida”, diz 
Carlos Gustavo Nóbre-
ga, superintendente da 
Fundação Pró-Memória, 
que completa: “Este é 
o nosso presente para 
todos os indaiatubanos”.

Nilson Gaspar, pre-
feito de Indaiatuba, de-
fende a importância de 
conhecer a história da 
cidade para traçar planos 
para o futuro. “Quero 
parabenizar a Fundação 
Pró-Memória por essa 
belíssima iniciativa de 
realizar um Tour Virtual. 
Como é importante cui-
darmos e valorizarmos a 
história de nossa cidade. 
Em breve, vamos tam-
bém tornar digital o sis-

tema de retirada de livros 
da Biblioteca Municipal. 
É importante conhecer a 
história para saber como 
chegamos até aqui, e as-
sim traçar novos planos 
para o futuro da nossa 
querida Indaiatuba”, pa-
rabeniza.

O Tour Virtual
Com vídeos imer-

sivos em 360º, o Tour 
Virtual oferece um pas-
seio em uma exposição 
inédita para conhecer 
obras nunca expostas 
que contemplam: escul-
turas de cerâmica que 
representam a cultura 
popular de Pernambuco, 
peças do cotidiano do 
século XIX e artefatos 
indígenas. A propos-

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

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.

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

ANDRÉ CHACHÁ

Polenta Brustolada Com Gorgonzola E Nozes
Caros leitores, as celebrações de final de ano come-

çam em poucas semanas!  Pensando nisso, trago uma 
sugestão de gastronomia afetiva como sugestão para 
composição da sua ceia: a tradicional receita italiana 
de Polenta Brustolada, feita com gorgonzola e nozes.  

Confira a receita:
Ingredientes:
• 2 xicaras de chá de fubá
• 2 xicaras de água fria
• 4 colheres de sopa de óleo
• 1 cebola pequena picada 
• 2 dentes de alho amassados
• 1 litro de água fervente
• Queijo ralado 
• Sal
• 300g de queijo gorgonzola
• 200ml de creme de leite 
• 50ml de vinho branco
• 1 colher de manteiga 
• Maisena e água 
• Nozes tostadas 
• 
Modo de Preparo:
Dissolva o fubá em na água fria.
Em uma panela, refogue a cebola e o alho, tempere 

com sal e mexa até dourar. Coloque a água fervendo e, 
em seguida, acrescente o fubá já diluído. Vá mexendo 
sempre, por cerca de 30 minutos, até obter uma con-
sistência firme de polenta.

Despeje em uma travessa e deixe esfriar. Depois de 
fria, corte em cubos ou em formato da sua preferência. 
Em uma frigideira, derreta um pouco de manteiga e 
doure a polenta em fogo baixo.

Derreta o queijo gorgonzola em uma panela com o 
creme de leite e o vinho e coloque um pouco de mai-
sena diluída em água para ficar cremoso.

Para a finalização, coloque a polenta brustolada em 
um prato da sua preferência, regue com o queijo fun-
dido e finalize com as nozes tostados por cima e está 
pronto!

Bon Appetit!

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

ta é resgatar a história 
de Indaiatuba, desde os 
primórdios até a grandio-
sidade em que se trans-
formou nos dias de hoje. 
“Com essa ferramenta, 
vamos levar as novida-
des de nosso acervo para 
um público ainda maior 
e diferenciado, permi-
tindo que muito mais 
pessoas conheçam as 
peças e nossa história. A 
expectativa é superar as 
mais de 6 mil visitas que 
recebemos, anualmente, 
em nosso Museu, e con-
tribuir para a construção 
da cidadania”, finaliza o 
superintendente.

O Tour completo fi-
cará disponível, perma-
nentemente, no site do 
próprio Museu. 
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Covid-19: Vacinação no estado de 
São Paulo começa dia 25 de janeiro 

Dois novos semáforos serão 
monitorados por radar a 
partir da próxima 2ª feira

Sem aprovação da Anvisa, Governo Estadual divulgou o cronograma de vacinação

O governador João 
Doria anunciou 
nesta segunda-

-feira (07) que a popu-
lação do estado de São 
Paulo começará a ser 
imunizada contra a Co-
vid-19 no dia 25 de ja-
neiro. 

A vacina que o go-
verno de São Paulo irá 
adquirir é a CoronaVac, 
vacina desenvolvida pela 
empresa chinesa Sinovac 
em parceria com o Insti-
tuto Butantan. No entan-
to, apesar da vacina ainda 
estar na fase 3 de testes, 
sem a aprovação da An-
visa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária), 
Doria divulgou o crono-
grama de vacinação.

De acordo com o Pla-
no Estadual de Imuniza-
ção contra a Covid-19, a 
primeira fase começa no 

A Secretaria de Obras 
e Vias Públicas divulgou 
esta semana que dois 
pontos de semáforo serão 
monitorados por radar a 
partir da próxima segun-
da-feira, dia 14. O objetivo 
é inibir o avanço de sinal 
vermelho e parada sobre a 
faixa de pedestres.

Os equipamentos se-
rão implantados no cru-
zamento da avenida Presi-
dente Kennedy com a rua 
Treze de Maio, no bairro 
Cidade Nova, e na con-
fluência da avenida Fábio 
Roberto Barnabé – Mar-
ginal Esquerda com a rua 
João da Fonseca Bicudo, 
no Jardim Pau Preto. Nas 
duas avenidas, os radares 
estarão no sentido do Par-
que Ecológico.  

Conforme informou 
o Departamento Munici-
pal de Trânsito, nos dois 
pontos flagrantes constan-
tes desse tipo de infração 
vêm sendo realizados, o 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Profissionais da saúde, idosos, indígenas e quilombolas serão os primeiros imunizados

dia 25 de janeiro e termi-
na no dia 22 de março, e 
terá como público alvo 
profissionais da saúde, 
pessoas com 60 anos ou 
mais, indígenas e qui-
lombolas. Outras fases 
de vacinação não foi di-
vulgado. 

“Este grupo foi o es-
colhido como prioritário, 
pois os números indicam 
que 77% dos óbitos de-
vido a Covid-19 se con-
centram neste público”, 
explica Doria.

Vacinação
Segundo o coordena-

dor do Centro de Con-
tingência da doença no 
estado, João Gabbardo, 
cada pessoa receberá 
duas doses da vacina, e 
haverá um período de 21 
dias entre a 1ª e a 2ª dose, 
totalizando 9 milhões de 
doses. 

Até o fim de março, 
o Governo de São Paulo 

estima que quase 20% 
dos 46 milhões de habi-
tantes do estado estejam 
imunizados com duas 
doses da CoronaVac.

Ainda de acordo com 
Gabbardo, as pessoas que 
já contraíram a doença 
também serão vacinadas. 
“Toda a população deve 
ser vacinada, indepen-
dente se já vou infectado 
pela Covid-19”, afirma.

A campanha será co-
ordenada pela Secretaria 
de Estado da Saúde, e im-
plementada em parceria 
com as 645 prefeituras de 
São Paulo, que deverão 
adotar normas especiais 
para vacinação.

“No meu entendi-
mento, todas as colo-
cações anunciadas pelo 
Ministério da Saúde para 
que uma vacina preen-
cha os requisitos para 
uso emergencial estarão 
cumpridas pela vacina 
do Butantan”, disse Ga-

bbardo.  
Questionado sobre 

a participação de clini-
cas particulares na imu-
nização da população, 
Gabbardo afirma que as 
clínicas devem fornecer 
de forma gratuita, caso 
deseje ser um ponto de 
vacinação. “Não existe a 
possibilidade, neste mo-
mento, da imunização 
de forma particular ou 

qualquer tipo de cobran-
ça. A vacinação é de uso 
emergencial, e essa é uma 
das condições pela não 
venda”.

Cronograma
O cronograma apre-

sentado pelo governo 
aponta para as seguintes 
datas. Trabalhadores de 
Saúde, indígenas e qui-
lombolas, 1ª dose em 25 

de janeiro e a 2ª dose 
em 15 de fevereiro; 75 
anos ou mais, 1ª dose 
em 8 de fevereiro e 2ª 
dose em 01 de março; 
70 a 74 anos, 1ª dose 15 
de fevereiro e 2ª dose 8 
de março; 65 a 69 anos, 
1ª dose 22 de fevereiro e 
2ª dose 15 de março;  60 
a 64 anos, 1ª dose 1 de 
março e 2ª dose em 22 
de março. 

que motivou a intensifi-
car o monitoramento nos 
locais. Na Marginal com a 
rua João Fonseca Bicudo, 
por exemplo, em 2018 foi 
instalado um repetidor de 
semáforo para permitir o 
acesso seguro de condu-
tores de veículos que estão 
no Jardim Pau Preto e pre-
cisam acessar a Marginal, 
mas muitos condutores 
ignoram o primeiro equi-
pamento, aumentando o 
risco de acidentes.

A Secretaria de Obras 
já estuda a instalação de 
radar também no cru-
zamento da avenida En-
genheiro Fábio Roberto 
Barnabé – Marginal Di-
reita com a avenida Fábio 
Ferraz Bicudo. A data ain-
da não está definida.

Outros pontos
No início deste ano, foi 

instalado um radar fixo 
no semáforo de pedes-
tres localizado na avenida 
Francisco de Paula Leite, 

na altura do Sesi, que tam-
bém faz o monitoramento 
do avanço de sinal verme-
lho e de parada sobre a fai-
xa de pedestres, nos dois 
sentidos da avenida. O 
trecho é bastante utilizado 
por estudantes.

Outros seis semáforos 
da cidade também são 
monitorados por radar: 
avenida Ário Barnabé, no 
cruzamento com a Mar-
ginal Esquerda do Par-
que, no sentido Cristo; 
cruzamento da Rua 15 de 
Novembro com a Alber-
to Santos Dumont; ave-
nida Francisco de Paula 
Leite na altura da Praça 
do Cato; dois radares nos 
semáforos do cruzamento 
da Marginal Direita com 
a avenida Ário Barnabé, 
sendo que a fiscalização 
eletrônica no trecho da 
Marginal também registra 
excessos de velocidade; e 
na Marginal Esquerda, es-
quina com a avenida Ário.



A6 | cidade

DIVULGAÇÃO

Residencial Jardim Barcelona traz 
um novo conceito em edifícios 
O empreendimento da EkkoPark traz condomínio aberto com 6 edifícios

Com mais de 
10 anos de ex-
periência no 

ramo de empreendi-
mentos imobiliários, 
a EkkoPark lançou 
em Indaiatuba o Re-
sidencial Jardim Bar-
celona, trazendo para 
nossa cidade um novo 
conceito em condo-
mínios verticais. O 
residencial conta com 
6 edifícios de aparta-
mentos, situados no 
bairro Jardim Barce-
lona, um novo eixo 
residencial de In-
daiatuba, próximo ao 
condomínio Lagos de 
Shanadu.

O empreendimen-
to possui excelente 
localização, com rá-
pido acesso a todas 
as regiões da cidade. 
As principais vias de 
acesso são a Av. Ma-

O empreendimento possui excelente localização, com rápido acesso a todas as regiões da cidade

noel Ruz Peres e a 
Marginal do Parque 
Ecológico, conectan-
do-se facilmente ao 
centro da cidade e às 
principais rodovias 
da região. O condo-

mínio foi planejado 
para expandir o po-
tencial habitacional e 
econômico de Indaia-
tuba.

Os edifícios do Re-
sidencial Jardim Bar-

celona são modernos 
e com diversas opções 
de planta, que vão de 
64m² a 158m², em 
opções tradicionais, 
coberturas, duplex e 
garden, o qual conta 

com quintal. O con-
domínio foi projeta-
do para oferecer uma 
melhor qualidade de 
vida e segurança para 
seus moradores, pro-
porcionando uma ex-
periência única.

Como em todos 
os empreendimen-
tos realizados pela 
EkkoPark, a qualida-
de do acabamento é a 
atração principal. Os 
apartamentos são en-
tregues com piso em 
porcelanato já insta-
lado, pias de granito, 
portas em madeira 
envernizada, infraes-
trutura para instala-
ção de ar-condiciona-
do, halls e escadarias 
em granito, elevado-
res Atlas Schindler e 
o melhor de tudo: to-
dos os apartamentos 
possuem suíte. Além 

disso, todas as unida-
des possuem 2 vagas 
de garagem indepen-
dentes.

Durante um perí-
odo limitado, a Ekko-
Park irá comercializar 
alguns apartamentos 
já com móveis pla-
nejados instalados e 
condições especiais 
de aquisição. As uni-
dades são limitadas e 
os interessados devem 
procurar o plantão de 
vendas para maiores 
informações.

O empreendimen-
to já tem 2 torres en-
tregues, com opções 
prontas para morar. E 
as outras 4 torres têm 
previsão de entrega já 
para os próximos me-
ses, sendo uma opção 
muito interessante 
para quem quer morar 
ou investir na cidade.
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Forte chuva alaga ruas e provoca quedas 
de árvores em dois pontos da cidade
A ponte localizada na SP-73 também apresentou danos estruturais graves 

Houve registro de pontos de alagamentos ocasionado pelo grande volume de água

A sustentação da ponte ficou comprometida após o temporal desta segunda-feira

A Secretaria de Se-
gurança Pública 
através da De-

fesa Civil de Indaiatuba 
informa que no final da 
tarde da segunda-feira 
(7), a cidade foi atingida 
por uma forte chuva. Foi 
registrado um volume 
de 77.7 milímetros, que 
ocasionou cinco pontos 
de alagamento momen-
tâneos, duas quedas de 
árvores e danos estru-
turais graves na ponte 

O deputado estadual 
Rogério Nogueira conse-
guiu uma verba emergen-
cial do Governo do Estado 
no valor de até um R$ 1 
milhão para a reconstru-
ção da ponte localizada 
na rodovia Lix da Cunha 
(SP-73), em Indaiatuba. 
O encontro do deputado 
com o vice-governador 
Rodrigo Garcia e o secre-
tário de Desenvolvimento 
Regional do Estado de 
São Paulo, Marco Vinho-
li, foi realizado na tarde de 
segunda-feira (7). 

A ponte localizada 
no Distrito Industrial 
foi interditada após so-
frer danos na estrutura, 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

localizada na SP73.
Os pontos de alaga-

mento ocasionado pelo 
grande volume de água 
foram na avenida En-
genheiro Fábio Roberto 
Barnabé, na rotatória 
do Posto EkkoPark, e 
nos cruzamentos com a 
avenida Soldado João e 
rua Martinho Lutero; no 
cruzamento da avenida 
Francisco de Paula Leite 
com a avenida nove de 
dezembro e próximo ao 
número 3057.

Um grande eucalipto 

Deputado Rogério Nogueira consegue verba para reconstrução da ponte na SP-73

Nilo De Paulo
20/12

Danielly – Portaria 
diurna

Dirnei De Jesus De 
Oliveira - 12/12

Elisangela Da Silva 
Leite - 02/12

Ismael – Aux. Serviços 
Gerais

Jocemara Ap. Dos 
Santos Da Silva- 17/12

Cristiane barbosa da 
silva - 20/12

Ivelton Raimundo Dos 
Santos - 07/12

DESTAQUES DE NOVEMBRO

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO

provocados pela chuva 
forte que atingiu a cida-
de na noite de segunda. 
A obra será executada 
pelo Estado.

Logo que tomou co-
nhecimento do proble-
ma, o prefeito Nilson 
Gaspar pediu ajuda ao 
deputado para que in-
termediasse a solicitação 
do recurso em caráter 
de urgência, junto ao 
Governo do Estado, con-
siderando que o trecho 
da ponte é bastante uti-
lizado para o acesso de 
empresas localizadas no 
Distrito Industrial e tam-
bém à rodovia SP-75.  

A Prefeitura já ha-

via solicitado ao DER 
(Departamento de Es-
tradas de Rodagem do 
Governo do Estado de 
São Paulo) uma vistoria 
técnica no local para 
avaliar os danos e traçar 
um projeto de recupera-
ção da travessia. 

Avarias
No início de março 

deste ano a mesma ponte 
apresentou uma trinca na 
pavimentação e passou 
por reparos, seguindo 
um laudo emitido pelo 
DER, na época. O se-
cretário de Obras e Vias 
Públicas, Robenilton 
Oliveira Lima, o Do-

the, esteve no local no 
início da manhã de se-
gunda-feira e constatou 
que, dessa vez, os danos 

foram de maior propor-
ção. O volume da água 
do córrego Barnabé foi 
tão grande por conta da 

chuva intensa, que levou 
a sustentação da ponte, 
tornando necessária a 
reconstrução da mesma.

caiu na avenida Enge-
nheiro Fábio Roberto 
Barnabé, próximo ao 
número 1260 e a outra 
árvore foi na rua Olímpio 
Pires da Cunha, no Jar-
dim Morada do Sol. 

As equipes das se-
cretarias de Obras, Ser-
viços Urbanos e Meio 
Ambiente e Defesa Civil 
estão nas ruas para fazer 
os reparos necessários. 
A Defesa Civil continua 
disponibilizando o telefo-
ne 153 para que a popula-
ção comunique eventuais 
ocorrências. 

Vias públicas da cidade têm desinfecção intensificada pela Prefeitura
A Secretaria de Ser-

viços Urbanos e Meio 
Ambiente intensifica, a 
partir desta semana, o 
serviço de desinfecção 
de vias e espaços públi-
cos com grande circula-
ção de pessoas. Na sema-
na passada o Governo 
do Estado anunciou que 
todos os municípios 
paulistas retornam para 
a Fase Amarela do Plano 
São Paulo, e a Adminis-
tração orienta as pessoas 
a respeitarem os proto-
colos sanitários e evita-
rem aglomerações.

O trabalho de de-
sinfecção foi iniciado 
pela Prefeitura em mar-
ço deste ano como uma 
ação preventiva. A higie-
nização, que consiste na 
pulverização de uma so-
lução de 1% de hipoclo-

CORONAVÍRUS

rito de sódio, é realizada 
sempre a partir das 20h.

A solução é aplica-
da nos ambientes com 
a ajuda de nebulizado-
res, o que faz o produto 
se espalhar com mais 
uniformidade e garantir 
uma melhor cobertura 
dos espaços.

Serão atendidos os 
principais pontos de cir-
culação pública da região 
central como as praças 
Dom Pedro, incluindo o 
Terminal de Ônibus, Rui 
Barbosa e Prudente de 
Moraes. No cronograma 
da equipe de desinfecção 
também estão o Museu 
Ferroviário (Antiga Es-
tação Ferroviária); pra-
ça da Liberdade; Con-
cha Acústica; Pista de 
Skate; pontos de maior 
movimento do Parque 

Ecológico; Floresta Par-
que; praça da Ccecap I; 
praça Bonachella; Bou-
levard da Cecap; Termi-
nal Rodoviário; Parque 
Corolla; Ponto Cidadão; 
praça do Cato e praças 
do Jardim Tropical e 
Parque das Nações; além 
das unidades de saúde.

Desde que iniciou 
esse trabalho, a Prefei-
tura contou com a par-
ceria de algumas empre-
sas para o trabalho de 
desinfecção de ruas. A 
John Deere e a Yanmar 
forneceram tratores 
para a pulverização e a 
MM Service Ambien-
tal, disponibilizou equi-
pamentos, produtos e 
uma equipe própria para 
ajudar no trabalho, que 
deve ser retomado nos 
próximos dias.
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Futsal feminino de Indaiatuba garantiu o título de segunda melhor equipe do Brasil

O futsal femi-
nino  l evou 
mais uma vez 

o nome de Indaiatuba 
ao posto de destaque 
no esporte nacional. 
A equipe do Águias de 
Sol conquistou o vice-
-campeonato da Liga 
Nacional de Futsal 
Feminino. A compe-
tição ocorreu entre os 
meses de novembro e 
dezembro, com a parti-
cipação de 16 equipes.

Na fase da classi-
ficação, jogando em 
Indaiatuba, o time co-
mandado por Edson 
Pereira venceu Itatiba 
3 x 1, o XV Rezende 
Piracicaba por 6 x 5 e 
empatou em 4 x 4 com 
a Unifafibe Bebedouro.

Invictas, o Águias 
do Sol terminou na li-

DIVULGAÇÃO/ÁGUIAS DO SOL

Liga de Futsal Feminino contou com a participação de 16 equipes
Águias do Sol é vice-campeã nacional

derança do Grupo A. 
Nas quartas de final, 
em Araraquara, a equi-
pe voltou a enfrentar a 
Unifafibe e, dessa vez, 
garantiu a vitória e a 
classificação com pla-
car de 4 x 3.

Ainda em Arara-
quara, as meninas de 
Indaiatuba enfrentaram 
na semifinal a Ferrovi-
ária/Araraquara. O jogo 
difícil contra as donas 
da casa terminou empa-
tado por 0 x 0, mas nos 
pênaltis carimbaram o 
passaporte rumo à final 
após vitória por 3 x 2.

Na grande decisão, 
contra o Stein Cascavel, 
as indaiatubanas tive-
ram pouquíssimo tem-
po de descanso. Elas 
jogaram às 17h do dia 
5 de dezembro, em Ara-
raquara, de onde saíram 
no dia seguinte rumo à 
Marília, numa distância 
de 233 km. Resultado: 

vitória de 8 x 1 da equi-
pe de Cascavel.

“Saímos 6h da ma-
nhã de Araraquara para 
conseguir chegar no 
horário do jogo em Ma-
rília, marcado para às 
11h. A equipe adversá-
ria também veio super 
reforçada e contratou, 
para jogar a Liga Na-

cional, seis atletas que 
atuam na Seleção Bra-
sileira”, analisa a capitã 
do time de Indaiatuba, 
a armadora Thais de 
Lima Oliveira.

Apesar da perda do 
título, Thais acredita 
que o vice-campeona-
to tem que ser muito 
comemorado.

“Devido as condi-
ções atuais, por conta 
da pandemia, tivemos 
uma dificuldade muito 
grande na preparação. 
Nossas atletas traba-
lham durante o dia e 
os treinos ocorriam 
das 21h às 23h20, em 
três dias da semana. 
Mesmo assim, tivemos 

total apoio de alguns 
profissionais que nos 
ajudaram muito na pre-
paração física. Então, 
diante desse cenário, 
a única análise que 
consigo fazer é que a 
equipe foi extraordiná-
ria, persistente, focada, 
determinada e com-
prometida”, salienta a 
capitã indaiatubana.

Além do vice-cam-
peonato, a equipe local 
conquistou também 
o troféu de goleira des-
taque, com Beatriz; e 
o prêmio de melhor 
comissão técnica, com 
os treinadores Edson 
Pereira e Rafaela Ni-
colete.

A equipe do Águias 
do Sol iniciou seu pro-
jeto no começo deste 
ano e representa a Liga 
Regional Aifa, com 
apoio da Secretaria 
Municipal de Esportes.
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Entre os quatro mandados de prisão na cidade, dois indivíduos foram detidos

COVID
Operação investiga 
desvio de verbas em 
compra de equipamentos

A Polícia Federal (PF) 
cumpriu, na manhã desta 
quarta-feira (9), mandados 
de busca e apreensão em seis 
cidades de São Paulo - entre 
elas Indaiatuba -, em uma 
operação contra desvio de 
verbas que eram destinadas 
à compra, pelo município de 
Hortolândia (SP), de equipa-
mentos de proteção contra o 
novo coronavírus. De acordo 
com a investigação, o super-
faturamento dos fornecedores 
gerou prejuízo de R$ 724,6 
mil aos cofres públicos.

Foram cumpridos dez 
mandados de busca e apreen-
são em Hortolândia, Campi-
nas, Indaiatuba, Santo André, 
São Paulo e Araras. As ordens 
foram expedidas pelo Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região 
(TRF-3), na capital paulista. 
A operação recebeu o nome 
de Involuto.

Em Hortolândia, houve 
cumprimento de mandado 
dentro da prefeitura, na Se-
cretaria de Saúde, e os fun-
cionários foram impedidos 
de entrar no prédio. As ordens 
cumpridas nos outros muni-
cípios foram nas sedes das 
empresas responsável pelo 
fornecimento dos materiais 
ou nas residências dos pro-
prietários.

A investigação começou 
em setembro e apura irregula-
ridades na utilização de verbas 
federais em quatro contratos 
de compra de máscaras e 
óculos de proteção, entre 18 
e 23 de março. Segundo a 
PF, em metade das negocia-
ções a cotação de preços de 
Hortolândia foi direcionada 
a empresas controladas por 
integrantes de uma mesma 
família, com valor acima ao 
de mercado.

Polícia Rodoviária Federal cumpre 
5 mandados de prisão em Indaiatuba
A operação Hot Wheels foi deflagrada contra quadrilha especializada em roubo de cargas
ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

EDUARDO TURATI/SCOM-GCI

Na madrugada 
desta  quin-
ta-feira (10), 

a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) esteve 
em Indaiatuba para 
cumprir mandados de 
prisão, busca e apre-
ensão contra uma qua-
drilha especializada 
em roubo de cargas. A 
operação, denominada 
Hot Wheels, ocorreu 
em três estados, em 
conjunto com equipes 
da Polícia Civil de São 
Paulo e Minas Gerais 
(MG). 

Ao todo,  foram 
emitidos 16 mandados 
de busca e apreensão, 
e 17 de prisão. A ope-
ração contou com a 
participação de mais 
de 200 policiais que 
cumpriram manda-
dos também em Mogi 

das Cruzes (SP), Praia 
Grande (SP), Aracajú 
(SE), Goiânia (GO), 
Garanhuns (PE) e Sal-
vador (BA).

Em Indaiatuba, fo-
ram cumpridos cinco 
mandados de busca e 
apreensão e dois de 
prisão, sendo que dois 
investigados estão fo-
ragidos. Durante as 
diligencias na cidade, 
os agentes localizaram 
um equipamento utili-
zado para bloquear o 
sinal de rastreadores 
GPS dos caminhões 
roubados. No muni-
cípio, a ação também 
teve o apoio da Guarda 
Civil.

As diligencias da 
operação Hot Wheels 
ocorreram sob o co-
mando do delegado 
Cesar Matoso, do De-
patri (Departamento 
Estadual de Investiga-
ção de Crimes contra 

o Patrimônio), da De-
legacia de Repressão 
ao Roubo de Carga de 
Minas Gerais.

A ação foi divulga-
da no Programa do 
Rubinho de ontem, 
no Mais Expressão, 
quando o apresentador 
falou sobre a prisão 
de dois integrantes da 
quadrilha, que possui 
base no interior paulis-
ta e atua em outras uni-
dades da Federação. 

Investigações
As investigações 

tiveram início há cer-
ca de seis meses, logo 
após o roubo de duas 
cargas de carrinhos de 
brinquedo (o que deu 
origem ao nome da 
operação), avaliadas 
em R$ 2,6 milhões. 
As ações criminosas 
ocorreram em rodovias 
mineiras próximas aos 
municípios de Curvelo 

e Frei Inocêncio.
“Hoje, nós desman-

telamos uma célula 
criminosa que faz par-
te dessa organização. 
Aqui em Indaiatuba 
foram cinco mandados 
de busca e apreensão, e 
quatro de prisão, com 
dois cumpridos e dois 

foragidos. Também 
apreendemos um ve-
ículo por suspeita de 
adulteração de identifi-
cação. Agora, aguarda-
mos obter, por parte do 
Judiciário, a denúncia 
do Ministério Público, 
para a condenação final 
dos envolvidos”, decla-

rou o delegado Matoso, 
em entrevista exclusiva 
ao Rubinho.

Os indivíduos de-
tidos foram apresen-
tados na delegacia de 
Polícia de Indaiatuba, 
e os objetos apreendi-
dos encaminhados ao 
Depatri.
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O DOUTOR SERGIO FERNANDES, MM. JUÍZ DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DO FORO DA COMARCA DE INDAIA-
TUBA, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo pro-
cessam-se os autos nº 0009014-55.2014.8.26.0248 (autos apartados da Falência de Mogiano Transportes Gerais Ltda  
- Processo Principal nº 0003781-97.2002.8.26.0248) da Falência de Mogiano Transportes Gerais Ltda. – CNPJ sob nº 
44.731.628/0001-32 e, que foi designada a venda dos bens imóveis arrecadados nos autos, abaixo descritos, através de 
alienação judicial, sendo os lanços captados de forma eletrônica e presencial simultaneamente, na forma da legislação em 
vigor, em especial da Lei 11.101/2005 e no que couber o Código de Processo Civil, o disposto nos artigos 250 e seguintes 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do E. TJ/SP e no Provimento CSM nº 1625/2009 do TJ/SP.

- DA PRAÇA: O leilão será realizado através de Praça Única no dia 02 de  março de 2021, 3ª feira, às 13h30 simulta-
neamente, sendo na forma presencial/física por lanços orais, no escritório da Leiloeira sito a Rua Laura, 138 – Centro 
– Santo André/SP e na forma online simultaneamente, através do website www.lanceja.com.br, com transmissão 
ao vivo, sendo conduzido pela Leiloeira Oficial e Rural nomeada nos autos Cristiane Borguetti Moraes Lopes, inscrita na 
JUCESP sob nº 661. Telefax (11) 4425-7652 / 4426-5064, email: juridico@lanceja.com.br.

- DA DOCUMENTAÇÃO: (I) A documentação necessária para participar do leilão será: (a)PESSOA FÍSICA:  Carteira 
de identidade (RG) ou documento equivalente (carteira nacional de habilitação, documento de identidade expedido por 
entidades de classe ou órgãos públicos), cadastro de pessoa física (CPF), comprovante de estado civil, comprovante de 
residência em nome do interessado e, se for o caso de representação, procuração com firma reconhecida; (b) PESSOA 
JURÍDICA: Contrato Social/Estatuto Social, com a última alteração/consolidado, Ata de Assembleia e, demais documentos 
pertinentes ao “tipo de PJ”, bem como cópia ou original do RG e CPF do sócio com poderes e do representante e, se for o 
caso de representação, procuração com firma reconhecida; (II) Além da documentação exigida acima, se faz necessário o 
envio para o escritório da leiloeira, o “termo de adesão” (extraído do site), anuindo as regras descritas no site www.lanceja.
com.br. 

- DO CADASTRO - Os interessados deverão cadastrar-se previamente no site www.lanceja.com.br, enviar a documenta-
ção elencada, juntamente com Termo de Adesão assinado, antes da data designada para o leilão, bem como deverá solici-
tar no site a habilitação para participar do leilão. A documentação exigida será avaliada e, sendo aprovada, será concedida 
a habilitação que dará direito ao usuário online a participação no referido leilão. O cadastramento para participar do leilão, 
implicará na aceitação da integralidade das condições dispostas no Edital de Leilão e regras contidas no site www.lanceja.
com.br. O cadastro é pessoal e intransferível, sendo o interessado responsável pelo cumprimento dos prazos fixados neste 
edital, assim como pelos lances realizados com seu login e senha.
- DOS LANÇOS – Os lanços deverão ser ofertados de viva voz/presencial no local do leilão ou pela Internet, poden-
do ser oferecido lanço em tempo real e em igualdade de condições com o pregão presencial. Os lanços ofertados são irre-
vogáveis e irretratáveis, sendo certo que, tanto o(s) usuário(s) logado(s) online, quanto o(s) participante(s) presencial(ais), 
são responsáveis por todas as ofertas registradas em seu nome, não podendo ser anulados e/ou cancelados em nenhuma 
hipótese, ficando sujeito(s) à aplicação(ões) de penalidade(s) cabível(is).

- VISITAÇÃO - Ficam autorizados os colaboradores da leiloeira, devidamente identificados, a providenciarem o cadastro 
e agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar os bens penhorados, cabendo aos responsáveis pela guarda 
do bem facultar o ingresso dos mesmos, independentemente do acompanhamento de oficial de justiça;  Venda no estado 
em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas 
para as alienações judiciais eletrônicas.  
- DIVULGAÇÃO: Para melhor divulgação dos bens disponibilizados em leilão, ficam autorizados os colaboradores/pres-
tadores de serviços da leiloeira a obter diretamente e utilizar material fotográfico, para exposição no portal do Gestor e 
em quaisquer mídias, dentre elas as digitais, ressaltando que os bens serão vendidos, todos, em caráter Ad Corpus e no 
estado em que se encontram. As fotos e imagens são meramente ilustrativas.

- DO(S) BEM(NS): Serão levados a leilão em Lote Único, o bem arrecadado que consiste no IMÓVEL URBANO, perten-
cente as matrículas 21.134, 21.135, 21.136, 21.141, 21.142, 21.143, 21.144, 21.247, 27.177, todas registradas no CRI de 
Indaiatuba/SP. As matrículas juntas formam a parte ideal do imóvel  localizado no Município de Indaiatuba, na Rua 
Afonso Bonito, 215, Vila Brizolla, com área de terreno de 2.134,00 m² (área detalhada nas matrículas) descritas 
abaixo de acordo com suas transcrições a saber: - (I) MATRÍCULA Nº 21.134 - Um lote de terra sob nº 02 da quadra 
K-11, situado no loteamento denominado VILA BRIZZOLA, na Cidade e Comarca de Indaiatuba, medindo 10,00 metros de 
frente para a Rua 11, igual medida nos fundos, onde divide com o lote 16; por 25,00 metros da frente aos fundos de ambos 
os lados, dividindo de um lado com o lote 01 e de outro com o lote 03, com área de 250m². Ônus/Observações: - Av 04 - 
Para constar  a atualização cadastral nº 5003-4130.01/19, e a Rua 11 da Vila Brizzola passou a chamar-se Rua Zelindo 
Bernardinetti;  Av. 06 – Para constar a Construção do prédio residencial sob nº 19 (fundos) da Rua Zelindo Bernardinetti, 
com 64,84 m² (processo nº 2.071/93);  R.8 – Para constar o ARRESTO  dos bens da Falida e de seus sócios Aparecida 
Adelai Candello Gomes – CPF nº 773.702.958-34, Espólio de Antônio Arlindo Gomes – CPF nº 79.506.638-47, Silvio Ma-
chado de Campos Neto – CPF nº  36.374.338-34, Maria Inês Skupien Machado – CPF nº 269.297.498-00, Graciela Regina 
Gomes – CPF nº 129.530.458-99, Mario Antonio Gomes – CPF nº 154.589.378-05, Alexandre Skupien Machado de Cam-
pos – CPF nº 263.592.778-24, Daniela Skupien Machado de Campos – CPF nº 269.222.928-20, José Maria Aparecido 
Barbosa – CPF nº 33.163.486-46 e Gerson de Souza Lima – CPF nº 288.958-828-90, através do ofício expedido pela Vara 
do Trabalho de Indaiatuba – Processo 1.187/2003-3, sendo o requerente Walter Guio em face da Massa Falida; Av. 09 Para 
constar a ARRECADAÇÃO do referido imóvel nos autos da Falência nº 2.657/02 (ordem) - Processo  nº 248.01.2002.003781-
5 (Falência de Mogiano Transportes Gerais Ltda). (II) – MATRÍCULA Nº 21.135: Um lote de terra sob nº 03 da quadra K-11, 
situado no loteamento denominado VILA BRIZZOLA, na Cidade e Comarca de Indaiatuba, medindo 10,00 metros de 
frente para a Rua 11, igual medida nos fundos, onde divide com o lote 15; por 25,00 metros da frente aos fundos de ambos 
os lados, dividindo de um lado com o lote 02 e de outro com o lote 04, com área de 250m². Cadastro Municipal nº 5003-
4140-0. Ônus/Observações: - R.5 - Para constar o Arresto  dos bens da Falida e de seus sócios Aparecida Adelai Candello 
Gomes – CPF nº 773.702.958-34, Espólio de Antônio Arlindo Gomes – CPF nº 79.506.638-47, Silvio Machado de Campos 
Neto – CPF nº  36.374.338-34, Maria Inês Skupien Machado – CPF nº 269.297.498-00, Graciela Regina Gomes – CPF nº 
129.530.458-99, Mario Antonio Gomes – CPF nº 154.589.378-05, Alexandre Skupien Machado de Campos – CPF nº 
263.592.778-24, Daniela Skupien Machado de Campos – CPF nº 269.222.928-20, José Maria Aparecido Barbosa – CPF 
nº 33.163.486-46 e Gerson de Souza Lima – CPF nº 288.958-828-90, através do ofício expedido pela Vara do Trabalho de 
Indaiatuba – Processo 1.187/2003-3, sendo o requerente Walter Guio em face da Massa Falida.; Av 06 - Para constar a 
ARRECADAÇÃO do referido imóvel nos autos da Falência nº 2.657/02 (ordem) - Processo  nº 248.01.2002.003781-5 
(Falência de Mogiano Transportes Gerais Ltda); (III) - MATRÍCULA Nº 21.136: Um lote de terra sob nº 04 da quadra K-11, 
situado no loteamento denominado VILA BRIZZOLA, na Cidade e Comarca de Indaiatuba, medindo 10,00 metros de fren-
te para a Rua 11, igual medida nos fundos, onde divide com o lote 14; por 25,00 metros da frente aos fundos de ambos os 
lados, dividindo de um lado com o lote 03 e de outro com o lote 05, com 250m². Cadastro Municipal nº 5003.4150-0.  Ônus/
Observações: - R.5 - Para constar o Arresto  dos bens da Falida e de seus sócios Aparecida Adelai Candello Gomes – CPF 
nº 773.702.958-34, Espólio de Antônio Arlindo Gomes – CPF nº 79.506.638-47, Silvio Machado de Campos Neto – CPF nº  
36.374.338-34, Maria Inês Skupien Machado – CPF nº 269.297.498-00, Graciela Regina Gomes – CPF nº 129.530.458-99, 
Mario Antonio Gomes – CPF nº 154.589.378-05, Alexandre Skupien Machado de Campos – CPF nº 263.592.778-24, Da-
niela Skupien Machado de Campos – CPF nº 269.222.928-20, José Maria Aparecido Barbosa – CPF nº 33.163.486-46 e 
Gerson de Souza Lima – CPF nº 288.958-828-90, através do ofício expedido pela Vara do Trabalho de Indaiatuba – Pro-
cesso 1.187/2003-3, sendo o requerente Walter Guio em face da Massa Falida; Av 06 - Para constar a ARRECADAÇÃO 
do referido imóvel nos autos da Falência nº 2.657/02 (ordem) - Processo  nº 248.01.2002.003781-5 (Falência de Mogiano 
Transportes Gerais Ltda); (IV) - MATRÍCULA Nº 21.141: Um lote de terra sob nº 14 da quadra K-11, situado no loteamento 
denominado VILA BRIZZOLA, na Cidade e Comarca de Indaiatuba, medindo 10,00 metros de frente para a Rua 13, igual 
medida nos fundos, onde divide com o lote 04; por 25,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, dividindo de um 
lado com o lote 13 e de outro com o lote 15, com a área de 250m². Cadastro Municipal nº 5003-4250-0. Ônus/Observações: 
- R.6 - Para constar o ARRESTO  dos bens da Falida e de seus sócios Aparecida Adelai Candello Gomes – CPF nº 
773.702.958-34, Espólio de Antônio Arlindo Gomes – CPF nº 79.506.638-47, Silvio Machado de Campos Neto – CPF nº  
36.374.338-34, Maria Inês Skupien Machado – CPF nº 269.297.498-00, Graciela Regina Gomes – CPF nº 129.530.458-99, 
Mario Antonio Gomes – CPF nº 154.589.378-05, Alexandre Skupien Machado de Campos – CPF nº 263.592.778-24, Da-
niela Skupien Machado de Campos – CPF nº 269.222.928-20, José Maria Aparecido Barbosa – CPF nº 33.163.486-46 e 
Gerson de Souza Lima – CPF nº 288.958-828-90, através do ofício expedido pela Vara do Trabalho de Indaiatuba – Pro-
cesso 1.187/2003-3, sendo o requerente Walter Guio em face da Massa Falida.; Av 07 - Para constar a ARRECADAÇÃO 
do referido imóvel nos autos da Falência nº 2.657/02 (ordem) - Processo  nº 248.01.2002.003781-5 (Falência de Mogiano 
Transportes Gerais Ltda); (V) - MATRÍCULA Nº 21.142: Um lote de terra sob nº 15 da quadra K-11, situado no loteamento 
denominado VILA BRIZZOLA, na Cidade e Comarca de Indaiatuba, medindo 10,00 metros de frente para a Rua 13, igual 
medida nos fundos, onde divide com o lote 03; por 25,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, dividindo de um 
lado com o lote 14 e de outro com o lote 16, com a área de 250m². Cadastro Municipal nº 5003-4260-0. Ônus/Observações: 
- R.6 - Para constar o ARRESTO  dos bens da Falida e de seus sócios Aparecida Adelai Candello Gomes – CPF nº 
773.702.958-34, Espólio de Antônio Arlindo Gomes – CPF nº 79.506.638-47, Silvio Machado de Campos Neto – CPF nº  
36.374.338-34, Maria Inês Skupien Machado – CPF nº 269.297.498-00, Graciela Regina Gomes – CPF nº 129.530.458-99, 
Mario Antonio Gomes – CPF nº 154.589.378-05, Alexandre Skupien Machado de Campos – CPF nº 263.592.778-24, Da-
niela Skupien Machado de Campos – CPF nº 269.222.928-20, José Maria Aparecido Barbosa – CPF nº 33.163.486-46 e 
Gerson de Souza Lima – CPF nº 288.958-828-90, através do ofício expedido pela Vara do Trabalho de Indaiatuba – Pro-
cesso 1.187/2003-3, sendo o requerente Walter Guio em face da Massa Falida.; Av 07 - Para constar a ARRECADAÇÃO 
do referido imóvel nos autos da Falência nº 2.657/02 (ordem) - Processo  nº 248.01.2002.003781-5 (Falência de Mogiano 
Transportes Gerais Ltda); (VI) - MATRÍCULA Nº 21.143: Um lote de terra sob nº 16 da quadra K-11, situado no loteamento 
denominado VILA BRIZZOLA, na Cidade e Comarca de Indaiatuba, medindo 10,00 metros de frente para a Rua 13, igual 
medida nos fundos, onde divide com o lote 02; por 25,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, dividindo de um 
lado com o lote 15 e de outro com o lote 17, com 250,00 m². Cadastro Municipal nº 5003-4270-0. Ônus/Observações: R.6 
- Para constar o ARRESTO  dos bens da Falida e de seus sócios Aparecida Adelai Candello Gomes – CPF nº 773.702.958-
34, Espólio de Antônio Arlindo Gomes – CPF nº 79.506.638-47, Silvio Machado de Campos Neto – CPF nº  36.374.338-34, 

Maria Inês Skupien Machado – CPF nº 269.297.498-00, Graciela Regina Gomes – CPF nº 129.530.458-99, Mario Antonio 
Gomes – CPF nº 154.589.378-05, Alexandre Skupien Machado de Campos – CPF nº 263.592.778-24, Daniela Skupien 
Machado de Campos – CPF nº 269.222.928-20, José Maria Aparecido Barbosa – CPF nº 33.163.486-46 e Gerson de 
Souza Lima – CPF nº 288.958-828-90, através do ofício expedido pela Vara do Trabalho de Indaiatuba – Processo 
1.187/2003-3, sendo o requerente Walter Guio em face da Massa Falida.; Av 07 - Para constar a ARRECADAÇÃO do re-
ferido imóvel nos autos da Falência nº 2.657/02 (ordem) - Processo  nº 248.01.2002.003781-5 (Falência de Mogiano 
Transportes Gerais Ltda); (VII) - MATRÍCULA Nº 21.144: Um lote de terra sob nº 17 da quadra K-11, situado no loteamen-
to denominado VILA BRIZZOLA, na Cidade e Comarca de Indaiatuba, medindo 10,00 metros de frente para a Rua 13, igual 
medida nos fundos, onde divide com o lote 01; por 25,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, dividindo de um 
lado com o lote 16 e de outro com o lote 18, com a área de 250,00m². Cadastro Municipal nº 5003-4280-.; Ônus/Observa-
ções: R.6 - Para constar o ARRESTO  dos bens da Falida e de seus sócios Aparecida Adelai Candello Gomes – CPF nº 
773.702.958-34, Espólio de Antônio Arlindo Gomes – CPF nº 79.506.638-47, Silvio Machado de Campos Neto – CPF nº  
36.374.338-34, Maria Inês Skupien Machado – CPF nº 269.297.498-00, Graciela Regina Gomes – CPF nº 129.530.458-99, 
Mario Antonio Gomes – CPF nº 154.589.378-05, Alexandre Skupien Machado de Campos – CPF nº 263.592.778-24, Da-
niela Skupien Machado de Campos – CPF nº 269.222.928-20, José Maria Aparecido Barbosa – CPF nº 33.163.486-46 e 
Gerson de Souza Lima – CPF nº 288.958-828-90, através do ofício expedido pela Vara do Trabalho de Indaiatuba – Pro-
cesso 1.187/2003-3, sendo o requerente Walter Guio em face da Massa Falida.; Av 07 - Para constar a ARRECADAÇÃO 
do referido imóvel nos autos da Falência nº 2.657/02 (ordem) - Processo  nº 248.01.2002.003781-5 (Falência de Mogiano 
Transportes Gerais Ltda); (VIII) - MATRÍCULA Nº 21.247: Um lote de terra sob nº 18 da quadra K-11, situado no loteamen-
to denominado VILA BRIZZOLA, na Cidade e Comarca de Indaiatuba, medindo 13,00 metros de frente para a Rua 13; 
24,90 metros do lado que divide com propriedade de Waldomiro Lopes; de outro lado mede 25,00 metros e divide com o 
lote 17 e nos fundos mede 7,75 metros e divide com o lote 01, com a área de 259,00m². Cadastro Municipal nº 5003-4290-
0. Ônus/Observações: Av. 06 par constar a construção de um prédio comercial, sob nº 215, sito a Rua Afonso Bonito com 
183,70 m² (proc. 4150/89); - R.7 - Para constar o ARRESTO  dos bens da Falida e de seus sócios Aparecida Adelai Can-
dello Gomes – CPF nº 773.702.958-34, Espólio de Antônio Arlindo Gomes – CPF nº 79.506.638-47, Silvio Machado de 
Campos Neto – CPF nº  36.374.338-34, Maria Inês Skupien Machado – CPF nº 269.297.498-00, Graciela Regina Gomes 
– CPF nº 129.530.458-99, Mario Antonio Gomes – CPF nº 154.589.378-05, Alexandre Skupien Machado de Campos – 
CPF nº 263.592.778-24, Daniela Skupien Machado de Campos – CPF nº 269.222.928-20, José Maria Aparecido Barbosa 
– CPF nº 33.163.486-46 e Gerson de Souza Lima – CPF nº 288.958-828-90, através do ofício expedido pela Vara do Tra-
balho de Indaiatuba – Processo 1.187/2003-3, sendo o requerente Walter Guio em face da Massa Falida.; Av. 08 - Para 
constar a ARRECADAÇÃO do referido imóvel nos autos da Falência nº 2.657/02 (ordem) - Processo  nº 248.01.2002.003781-
5 (Falência de Mogiano Transportes Gerais Ltda); (IX) - MATRÍCULA Nº 27.177: Um terreno designado como lote 1-B da 
quadra K-11, que resultou da subdivisão do lote nº 01 da quadra K-11, do loteamento denominado VILA BRIZZOLA, na 
Cidade e Comarca de Indaiatuba, medindo 5,00 metros de frente para a Rua Zelindo Bernardinetti, igual medida nos fun-
dos, onde divide com o lote nº 17; por 25,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, dividindo de um lado com o 
lote nº 02 e de outro com o lote nº 1-A, com 125,00m². Cadastro Municipal nº 5003-4125-0 (Av. 03). Ônus/Observações: R.6 
- Para constar o ARRESTO  dos bens da Falida e de seus sócios Aparecida Adelai Candello Gomes – CPF nº 773.702.958-
34, Espólio de Antônio Arlindo Gomes – CPF nº 79.506.638-47, Silvio Machado de Campos Neto – CPF nº  36.374.338-34, 
Maria Inês Skupien Machado – CPF nº 269.297.498-00, Graciela Regina Gomes – CPF nº 129.530.458-99, Mario Antonio 
Gomes – CPF nº 154.589.378-05, Alexandre Skupien Machado de Campos – CPF nº 263.592.778-24, Daniela Skupien 
Machado de Campos – CPF nº 269.222.928-20, José Maria Aparecido Barbosa – CPF nº 33.163.486-46 e Gerson de 
Souza Lima – CPF nº 288.958-828-90, através do ofício expedido pela Vara do Trabalho de Indaiatuba – Processo 
1.187/2003-3, sendo o requerente Walter Guio em face da Massa Falida; Av. 07 - Para constar a ARRECADAÇÃO do re-
ferido imóvel nos autos da Falência nº 2.657/02 (ordem) - Processo  nº 248.01.2002.003781-5 (Falência de Mogiano 
Transportes Gerais Ltda). - Demais Informações: a) Consta detalhado nos autos que o referido imóvel se encontra 
ocupado, alugado a Prefeitura do Município de Indaiatuba/SP, sendo certo que a Prefeitura tem ciência da alienação, 
informando nos autos que não se opõe a alienação judicial e que tem interesse em manter a locação junto ao novo proprie-
tário se assim for possível; b)Consta detalhado nos autos que as Sras. Aparecida Adelaí Candello Gomes, inscrita no CPF/
MF sob nº 773.702.958-34 e Graciela Regina Gomes, inscrita no CPF/MF sob nº 129.530.458-99, são proprietárias dos 
imóveis pertencentes as matrículas 57.693, 57.694, 57.695 e 27.472, imóveis esses que foram excluídos da arrecadação 
junto a massa falida; c) Em algumas áreas não constam as averbações das construções; d) A regularização das matrículas, 
dos imóveis e das construções serão de responsabilidade do arrematante, assim como, possíveis regularizações de área 
de terreno, sendo a venda celebrada em caráter “ad corpus” e no estado em que se encontra. AVALIAÇÃO de R$ 
3.606.434,81 (três milhões, seiscentos e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), feverei-
ro/2019. AVALIAÇÃO ATUALIZADA de R$ 3.865.374,00 (três milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil e trezentos 
e setenta e quatro reais), novembro/2020 pela Tabela TJ/SP.

- DO VALOR MÍNIMO PARA A VENDA DO(S) BEM(NS) – O valor mínimo para a venda do(s) bem(ns) apregoado(s) 
será o valor da avaliação judicial homologada nos autos, onde e quando será consolidada a arrematação pelo maior lance 
oferecido desde que  igual ou superior ao valor da avaliação. Caso não haja lanço no valor da avaliação, serão admitidos 
lanços inferiores, que não sejam considerados vil, de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, 
sendo o maior lanço alcançado levado a Apreciação do MM. Juízo. (art. 891 do NCPC), o qual será atualizado no ato da 
consolidação da arrematação pela Tabela Pratica do TJ/SP.

- DO(S) PAGAMENTO(S) DA(S) ARREMATAÇÃO(ÕES):  Os imóveis poderão ser vendidos à vista ou parcelados. Paga-
mento a Vista: O arrematante terá o prazo de 48 horas após o encerramento do leilão ou aceitação do lanço, para realizar 
o depósito judicial da arrematação através de recolhimento de guia judicial em favor dos autos. Pagamento a Prazo: 
Poderá ser levado a apreciação do Juízo proposta de pagamento parcelado, devendo conter, em qualquer hipótese, oferta 
de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista em até 48 horas após o encerramento 
do leilão ou aceitação do lanço  e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses consecutivos, garantido por hipoteca do 
próprio bem, no caso de se tratar de bem imóvel, devendo indicar o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetá-
ria e as condições de pagamento do saldo, servindo o próprio imóvel como garantia, de acordo com a legislação em vigor. 
No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas. A apresentação da proposta de parcelamento do bem não suspende o leilão. (Art. 
891, Parágrafo Único e Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). 

- COMISSÃO DA LEILOEIRA - O arrematante deverá pagar à Leiloeira Oficial, a título de comissão, o valor corresponden-
te a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação, diretamente à Leiloeira em conta corrente a ser indicada no ato da 
arrematação, somente À VISTA, em até 48 horas após ter sido declarado vencedor, comissão esta, não incluída no valor 
do lanço (art. 17 - Provimento CSM 1625/2009), sendo certo que não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, 
salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial e, por razões alheias a vontade do arrematante, podendo ser 
deduzidas, se assim for determinado pelo Juízo, as despesas incorridas.

OBSERVAÇÕES: (1) Correrão por conta do arrematante todas as despesas necessárias para a transferência do(s) 
bem(ns) junto aos órgãos competentes,  bem como, a imissão na posse do(s) imóvel(is), transferência do contrato de 
locação, desocupação(ões), se for o caso, averbações, regularizações junto ao imóvel e matrículas, inckusive desmem-
bramento e demais regularizações que por ventura possam ocorrer, incluindo taxas e emolumentos cartorários, serviços 
de engenharia, topografia, etc. (2) O interessado deverá cientificar-se previamente das restrições impostas pelas Legisla-
ções Municipal, Estadual e Federal ao(s) imóvel(is), no tocante ao uso do solo ou zoneamento e, ainda, das obrigações 
decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando for o caso, as quais estará obrigado a respeitar em 
decorrência da arrematação do(s) imóvel(is); (3) Os bens serão vendidos ad corpus e no estado de conservação em 
que se encontram, livres de débitos até a data da arrematação, sendo que as áreas/itens mencionadas nos Editais, 
Catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do 
registro imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço 
ou complemento de área, por eventual divergência entre o que constar da descrição do(s) imóvel(is); (4) OS BENS SERÃO 
ENTREGUES LIVRES DE ÔNUS, que ficará por conta da(s) devedora(s); (6) Não haverá sucessão do arrematante nas 
obrigações da(s) devedora(s), inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no inciso II e § 1º do art. 
141 da lei 11.101/2005;

-  CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL – para fins do que disposto no art. 889, I a VIII e parágrafo único do CPC, 
ficam cientes da alienação as partes elencadas no processo, seus respectivos cônjuges, representantes legais e demais 
interessados,  não podendo alegar desconhecimento tendo em vista que o edital será publicado em jornal de circulação, na 
rede mundial de computadores e, no website www.lanceja.com.br, conforme previsto no art. 887, § 2°, do CPC; 
Os interessados são responsáveis pela análise jurídica (e de qualquer natureza) do processo que deu origem ao presente 
leilão e de eventuais recursos.

Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - arts. 186 e 927 do Código Civil - fica-
rá sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal: Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar 
ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: 
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.lanceja.com.br.

Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação. 

Ficam intimados a Falida e seus representantes legais, cônjuges se casadas(os) forem, o Ministério Público, Administrador 
Judicial, credores, advogados e demais interessados na forma da lei, na hipótese de não serem localizados para intimação 
pessoal, bem como, ficam cientes os interessados de que poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer credo-
res, pela(s) devedora(s) ou pelo Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da arrematação (art. 143 – Lei 
11.101/2005). E para que produza os legais e jurídicos efeitos de direito e chegue ao conhecimento de todos, o presente 
edital será publicado na forma da lei e afixado em lugar público e de costume. Indaiatuba, 27 de novembro de 2020. 

DR. SERGIO FERNANDES - JUÍZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE INDAIATUBA.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ÚNICO EXPEDIDO NOS AUTOS DA FALÊNCIA DE MOGIANO TRANSPORTES GERAIS LTDA - PROCESSO Nº 0009014-55.2014.8.26.0248 
(Processo Principal nº 0003781-97.2002.8.26.0248) DOS BENS IMÓVEIS ARRECADADOS E AVALIADOS E, DE INTIMAÇÃO DA FALIDA E DE SEUS REPRESENTANTES 

LEGAIS, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COPROPRIETARIO(S), DOS CREDORES HABILITADOS, BEM COMO, DEMAIS INTERESSADOS.

Leiloeira Oficial e Rural: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - Jucesp 661 - www.lanceja.com.br 



Grupo UniEduK está com inscrições 
abertas para o Vestibular Continuado
Interessados devem acessar o site e escolher uma das instituições de ensino

Seguem abertas as 
inscrições para o 
Vestibular Conti-

nuado para interessados 
em estudar em uma das 
instituições de ensino do 
Grupo UniEduK formado 
pelos Centros Universitá-
rios de Jaguariúna (Uni-
FAJ) e Max Planck de 
Indaiatuba (UniMAX), 
FAAGROH (Faculdade 
de Agronegócios de Ho-
lambra) e EAD UniFAJ. 
Para isso, os interessados 
devem acessar Vestibu-
lar Continuado. A prova 
100% online acontece 
na data escolhida pelo 
candidato.

Com mais de 20 anos 
no mercado, o UniEduK 
oferece mais de 25 op-
ções de cursos nas áreas 
de Saúde, Humanas, 

Exatas, Tecnologia e 
Agronegócios nas mo-
dalidades presencial e 
a distância, entre outras 
opções de pós-gradu-
ação, MBA, extensão 
e especialização, além 
dos cursos técnicos em 
Agronegócio, Enferma-
gem e Meio Ambiente.

Todos os cursos pre-
senciais possuem no 
mínimo 50% de aulas 
práticas desde o início, 
corpo docente altamente 
qualificado e infraestru-
tura moderna, com salas 
de aulas e laboratórios 
equipados de acordo 
com as necessidades do 
mercado de trabalho. 
As instituições também 
são reconhecidas com 
nota máxima (5) pelo 
MEC em corpo docente, 
infraestrutura e Projeto 
Pedagógico do Curso 

(PPC).
Os alunos do Grupo 

aprendem com o modelo 
de ensino EDUCAR, 
que tem por finalidade 
atender as necessidades 
de ensino da atualida-
de, possui parceria com 
o Google For Educa-
tion, com objetivo de 
desenvolver uma edu-
cação baseada em um 
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Todos os cursos presenciais possuem no mínimo 50% de aulas práticas 

currículo integrado por 
competências e apren-
dizado por projetos que 
estão relacionados às 
reais necessidades do 
mercado.

O DNA do UniEduK 
está no ensino na práti-
ca, priorizando em sua 
metodologia o protago-
nismo dos estudantes e 
desta forma, oferecendo 

ao mercado de trabalho, 
profissionais solucio-
nadores de problemas 
complexos, criativos, 
aptos para atuarem em 
diversas áreas dentro 
de sua formação, entre 
outras características.

Entre os diferen-
ciais das instituições, 
destacam-se também 
os campi específicos 

para estudo de Medi-
cina (Humana) e áreas 
relacionadas à saúde; 
os Hospitais-Escola 
Veterinários desenvol-
vidos exclusivamente 
para o ensino de Medi-
cina Veterinária.

Além de bibliote-
cas com publicações 
atualizadas de acordo 
com as tendências de 
cada profissão; auditó-
rios modernos; inúme-
ros laboratórios como 
o Fab Lab que fazem 
parte de uma rede mun-
dial de laboratórios pú-
blicos e ainda; mesas 
digitais de anatomia que 
revolucionam o estudo 
do corpo humano e que 
permitem que vários 
alunos as utilizem ao 
mesmo tempo de forma 
independente.

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/20
Venda de Lotes Urbanizados – Indaiatuba – Parque Barnabé.

ZIRCON INCORPORADORA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÀRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.385.591/0001-16, com sede a Avenida Antônio 
Artioli, número 570, Bloco F, Edificio Vernier, conjunto 212, Swiss Park, Campinas, CEP 01.452-002, torna público que, nos termos do DECRETO MUNICIPAL DE Nº 14.034 DE 04 DE AGOSTO DE 2020, se 
encontram disponíveis para venda aos interessados que se enquadrem nos critérios estabelecidos pelos programas habitacionais, em especial ao PROGRAMA MINHA CASA VERDE E AMARELA.

1. São pré-requisitos para a comercialização que o interessado: 
1.a) tenha mais de 18 anos ou seja maior de 16 anos emancipado; 
1.b) possua renda mensal compatível com o valor do imóvel e limitada a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); 
1.c) o requerente não seja proprietário, cessionário ou detentor de outro financiamento de nenhum tipo de imóvel residencial, em qualquer lugar do país;
 1.d) não receba — nem tenha recebido — quaisquer benefícios habitacionais de recursos orçamentários, sejam eles do município, da União, dos Estados, do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) ou 
Fundo de Desenvolvimento Social (FDS); 
2. ZIRCON INCORPORADORA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÀRIOS LTDA esclarece aos interessados os seguintes termos e condições básicas: 
2.1 O Departamento Comercial publicará o Edital de Chamamento no site da Empresa e em todos os Jornais de Circulação do Município, convocando os interessados inscritos em Secretaria Municipal de 
Habitação e que preencha os pré-requisitos mínimos para aquisição do(s) lote(s).

2.2 Os candidatos deverão agendar atendimento na  Rua Vinte e Quatro de Maio, 29 – Vila Lopes – Indaiatuba – SP CEP: 13.330-060, através dos telefones WhatsApp: 19- 97104-0196, para atualização cadastral 
e manifestação de interesse acompanhados de documentos pessoais, no horário de expediente. 

2.3.1. O prazo para atendimento aos candidatos interessados será de 13 de dezembro de 2020 até 12 de março de 2021 
2.3.2. Os candidatos devem comparecer obrigatoriamente fazendo uso de máscaras e manter o distanciamento mínimo de 1,5 metros. No local serão tomadas todas as medidas de segurança e proteção neces-
sárias em razão da pandemia do Novo Coronavírus.

 2.4. Estando o candidato apto a adquirir a unidade habitacional e aceitando as condições do negócio, assinará uma proposta de compra do imóvel em que concorda em adquiri-lo nas condições que lhe foram 
apresentadas. 

2.5. A constatação da impossibilidade de contratação, deverá estar formalizada no procedimento de comercialização, que será arquivado e tramitado por meio eletrônico a Secretaria Municipal de Habitação.

2.6. Havendo empate entre interessados, ocorrerá desempate mediante a análise dos seguintes critérios, sucessivamente: 

2.6.a) maior número de dependentes econômicos do interessado; 

2.6.b) família com dependente econômico idoso;

2.6.c) família com dependente econômico portador de deficiência;

2.6. d) família com crianças na 1ª infância (dependentes econômicos de 0 a 6 anos). 

2.7. São considerados dependentes econômicos do interessado:

2.7.a) companheiro(a) ou cônjuge; 

2.7.b) filho(a) ou enteado(a) até 18 anos de idade ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; 

2.7.c) filho(a) ou enteado(a) até 24 anos de idade se estiverem frequentando curso no ensino superior ou escola técnica; 

2.7.d) irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o interessado detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; 

2.7.e) irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, com idade de 18 anos até 24 anos, se estiverem frequentando curso no ensino superior ou escola técnica e o interessado tenha detido sua guarda 
judicial até os 18 anos; 

2.7.f) pais, avós e bisavós; 

2.7.g) pessoa absolutamente incapaz, da qual o interessado seja tutor ou curador. 

3. Os imóveis são ofertados à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), sendo apenas enunciativas as referências neste edital e serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. 

4. O presente Edital não importa necessariamente em proposta de contrato por parte da ZIRCON INCORPORADORA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÀRIOS LTDA, podendo esta revogá-la 
em defesa do interesse público ou anulá-la, se nela houver irregularidade, no todo ou em parte, em qualquer fase, de ofício, ou mediante provocação, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento 
de propostas. 

5. A aprovação do cadastro e o aceite do interessado na aquisição do lote não garante a comercialização, não constituindo direitos e ações em favor do interessado, pois necessário ser firmado contrato de financiamento com 
ZIRCON INCORPORADORA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÀRIOS LTDA. 

6. O adquirente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados.

7. Todo procedimento de comercialização das unidades será público nesta fase, sendo vedada, porém, a publicidade dos dados sensíveis dos interessados, garantindo a divulgação e tratamento de forma res-
ponsável dos dados pessoais de todos envolvidos. 

8. As diretrizes, critérios e procedimentos para a comercialização dos imóveis acima serão aqueles previstos em DECRETO MUNICIPAL DE Nº 14.034 DE 04 DE AGOSTO DE 2020.



BFilters oferece os melhores produtos 
quando o assunto é tratamento de água
A empresa tem 10 anos e atende clientes em todo o Brasil

A BFilters é uma 
e m p r e s a  d e 
tratamento de 

água localizada em In-
daiatuba, que tem como 
principal objetivo ofe-
recer aos seus clientes 
os melhores produtos e 
tecnologias relaciona-
das ao manuseio, uso e 
tratamento da água.

Oferecem serviços 
aos mais diversos es-
tabelecimentos como 
hospitais, residências, 
criadores de peixes, 
aquaristas, lojas, reven-
dedores, farmácias de 
manipulação e muitos 
outros mercados. 

A empresa acredi-
ta que tem a missão 
de ajudar a população 
a enfrentar os sérios 
problemas relaciona-
dos às crises climáticas 
que geram previsões 
sombrias a respeito da 
escassez de água potá-
vel para os próximos 25 
anos. Os valores éticos 
e a transparência no 
relacionamento com os 
clientes e fornecedores 
são alguns de seus prin-
cípios institucionais. 

A história da BFil-
ters começou em um 
único cômodo na cidade 
de Santo André, grande 
São Paulo. Na época, 
vendiam filtros de água 
através do site Mercado 
Livre, mesmo sem ter 
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estoque disponível. Pri-
meiramente efetuavam 
a venda, para só depois 
entregar os produtos, 
pois ainda não tinham 
previamente um es -
toque. Aos poucos, o 
negócio foi se tornando 
mais lucrativo, e assim 
mais pessoas foram se 
juntando a empresa, 
enquanto o estoque de 
produtos também cres-
cia.

Só depois que a em-
presa já estava venden-
do para clientes maiores 
é que decidiram mudar 
o local da sede da em-
presa: procuravam uma 
cidade logisticamente 
perfeita,  tranquila e 
que oferecesse grandes 
oportunidades. Indaia-

tuba conseguiu suprir 
todas essas expectati-
vas. 

Atualmente a em-
presa já tem 10 anos 
e atende clientes em 
todo o Brasil. Tem um 
prédio no principal polo 
industrial de Indaiatu-
ba, localizado no Park 
Comercial Indaiatuba, 
na rua Sérgio Ueda, 
nº1001. Oferecem di-
versos tipos de produtos 
e serviços como solu-
ções para instrumentos 
de medição, osmose 
reversa, filtros e outros. 

Neste mês de de-
zembro estão com di-
versas promoções em 
sua loja online, com 
descontos em carvão 
ativado granulado, in-

terconector para mem-
branas de osmose re-
versa, kit completo de 
filtração multiuso para 
res idências  e  mui to 
mais!

Mas afinal de con-
tas, o que é a osmo-
se reversa? A osmose 
reversa é uma técnica 
muito eficiente de fil-
t ragem de água por 
membrana que pode 
remover  a té  mesmo 
as partículas menores 
que 0, 001 micróme-
tro. Para se ter uma 
ideia de como essa é 
uma micropartícula, 1 
micrómetro é o mesmo 
que 10 elevado a -6 do 
metro. 

O permeado que re-
sulta da osmose reversa 

contém baixa concen-
tração de sólidos dis-
solvidos. As principais 
aplicações para a osmo-
se reversa são: dessali-
nização de água do mar; 
produção de água de 
processo; produção de 
água potável e produ-
ção de água ultrapura. 

Para conhecer um 
pouco mais sobre os 
serviços e produtos ofe-
recidos pela BFilters, 
você pode acessar o 
blog da empresa, que 
traz sempre que possí-
vel, conteúdos infor-
mativos para melhorar 
ainda mais a experi-
ência de seus clientes. 
Saiba mais  no l ink: 
www.bfilters.com.br/
blog e aproveite!

BFILTERS

Objetivo da empresa é oferecer aos seus clientes os melhores produtos e tecnologias relacionadas ao manuseio, uso e tratamento da água

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br



FREAKY: NO CORPO 
DE UM ASSASSINO
Lançamento - Terror / 
Comédia - Classificação 
16 anos - 102 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Terça (15): 
18h30 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Terça (15): 
20h30
Polo Shopping
Quinta (10), Sexta (11), 
Segunda (14) e Terça (15): 
17h15 / 19h45 / 21h35
Sábado (12): 15h30 / 
17h15 / 19h45 / 21h35
Domingo (13): 15h30 / 
17h15 / 19h45
.............................................
10 HORAS PARA O NA-
TAL
Lançamento - Comédia 
/ Aventura - Classificação 
Livre - 92 minutos
NACIONAL
Polo Shopping - atenção 
especial aos horários des-
te filme
Quinta (10), Sexta (11), 
Segunda (14) e Terça 
(15): 16h40 / 18h40
Sábado (12): 15h00 / 
16h40
Domingo (13): somente 
15h00
............................................
TROLLS 2
2ª semana - Animação / 
Aventura - Classificação 
livre - 90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Terça (15): 
15h40 / 19h50*
* Sexta, dia 11, excepcio-
nalmente não haverá a 
sessão das 19h50 no Ja-
raguá
Polo Shopping
Quinta (10): somente 
16h20
Sexta (11) a Terça (15): 
16h20 / 19h00

.............................................
M 8: QUANDO A MOR-
TE SOCORRE A VIDA
2ª semana - Drama - 
Classificação 14 anos - 85 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Terça (15): 
18h10
.............................................
AMIZADE MALDITA
2ª semana - Suspense / 
Terror - Classificação 14 
anos - 84 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10), Sexta (11), 
Segunda (14) e Terça (15): 
20h50 [TC]
Sábado (12) e Domingo 
(13): 16h00 [TC] / 20h50 
[TC]
.............................................
CONVENÇÃO DAS 
BRUXAS
4ª semana - Fantasia / 
Aventura - Classificação 
10 anos - 106 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Terça (15): 
16h15 [TC]
Polo Shopping
Quinta (10) a Terça (15): 
18h00 / 20h30
.............................................
DESTRUIÇÃO FINAL: 
O ÚLTIMO REFÚGIO
4ª semana - Ação - Clas-
sificação 14 anos - 119 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10), Sexta (11), 
Segunda (14) e Terça (15): 
19h20 [TC]
Sábado (12) e Domingo 
(13): 17h00 / 19h20 [TC]
Polo Shopping
Quinta (10), Sexta (11), 
Segunda (14) e Terça (15): 
21h15
Sábado (12) e Domingo 
(13): 18h30 / 21h15

Atualmente ele faz parte do elenco da WebSérie chamada “Refúgio”

Daniel Xavier, 
aos 24 anos, 
é muito mais 

que um artista, ape-
nas. Toca violão, flau-
ta doce, bombardino, 
trompete, percussão, 
canta e ainda por cima 
faz Teatro profissional. 
Conhecido entre os 
amigos como “Buda 
Aventureiro” – já que 
é budista desde peque-
no – está em vias de 
formar-se profissional-
mente como ator pelo 
Conservatório Carlos 
Gomes, em Campinas. 
Além disso, é estudan-
te da graduação em 
Administração, com 
previsão de formatura 
para 2022.

O amor pela arte 
veio desde crianci-
nha, conta ele. “Desde 
muito cedo eu já sabia 
que gostava demais de 
arte no geral, pintura, 
musical, teatro, mas 
não sabia que traba-
lharia com isso. Foi 
de alguns anos para cá 
que decidi realmente 
fazer do Teatro uma 
das minhas frentes 
de trabalho, e então 
ingressei no Curso 
Profissionalizante de 
Teatro”. Atualmente 

ele faz parte do elenco 
do espetáculo “Gato 
Andorinha – O Musi-
cal em Retalhos” (no 
Instagram é possível 
encontrar mais con-
teúdos no @gatoan-
dorinha) e ainda, da 
WebSérie chamada 
“Refúgio”.

Em relação à Músi-
ca, conta que sempre 
teve simpatia pelo vio-
lão, e decidiu aprender 
de forma autodidata, 
procurando cifras e 
partituras na internet, 
algumas vezes tam-
bém “tirando” algumas 
canções de ouvido. 
Com o tempo, passou 
a fazer transmissões ao 
vivo no Facebook e no 
Instagram para os ami-
gos e cada vez mais “a 
galera ia se juntando, 
pedindo música, e aca-
bou dando certo”. Para 
quem quiser conferir, 
Dan está sempre com 
novas lives no @bu-
daaventureiro. 

Sobre os shows de 
comédia, ele confes-
sa que sempre gostou 
de fazer piada, de ver 
gente se divertindo, 
dando risada. “Sempre 
gostei do bom humor, 
e em contrapartida as 
pessoas sempre riam 
das minhas palhaça-
das. Mas eu tive a ideia 

de fazer disso um pro-
jeto maior: fiz um ví-
deo só com piadas, 
coloquei um filtro de 
melancia, e pronto, 
virou o “Melância”, 
que foi um sucesso, já 
tenho alguns roteiros 
prontos para começar 
a publicar em 2021”.

Infelizmente com a 
chegada da Pandemia, 
as aulas presenciais de 
Teatro Profissional no 
Conservatório foram 
suspensas, “mas eu e 
meus colegas não que-
ríamos parar com tudo 
e simplesmente ficar 
de braços cruzados. 
Decidimos que iríamos 
usar as plataformas 
digitais a nosso favor: 
organizamos pales-
tras, leituras dramáti-
cas coletivas de tex-
tos importantes e até 
espetáculos exibidos 
totalmente online. Dan 
conta que a situação da 
pandemia serviu para 
mostrar que é possível 
driblar as dificuldades, 
é possível fazer arte 
online, “a gente só 
precisa estar sempre 
disposto a aprender”, 
defende ele. 

Por ser budista e 
interessar-se muito 
por música, tornou-se 
trompetista da ban-
da Tayo Ongakutai, 

a banda masculina 
de jovens da vertente 
do budismo que ele 
frequenta, a BSGI, 
Brasil Internacional 
Sokka Gakkai, tam-
bém conhecido como 
Budismo Nitiren, pois 
seguem os princípios 
filosóficos e práticos 
deixados pelo líder 
Nitiren Daishonin, há 
séculos atrás, no Ja-
pão. “Na Ongakutai 
pude fazer amizades 
que trago pra vida toda 
e foi onde aprendi a 
ser trompetista na prá-
tica”. 

Dan também salien-
ta que tem vários pro-
jetos em mente para o 
Canal do Youtube do 
Buda Aventureiro que 
estão sendo ainda pla-
nejados por ele, e não 
deixa de lembrar que 
para que se tornasse 
o artista que é hoje, 
contou com o valio-
so apoio de toda sua 
família e de sua atual 
namorada, Rhaíssa. 

Nós seguimos, en-
tão acompanhando as 
próximas Aventuras 
desse Buda que é um 
artista mais-que-com-
pleto! Para quem qui-
ser conhecer mais o 
trabalho dele, todas as 
informações estão no 
Instagram 

Artista conta como foi 
fazer shows de comédia 
em meio a Pandemia
BÁRBARA GARCIA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

CINEMA

www.topaziocinemas.com.br

A8 | cidadeA8 | cidade

A15



Dra. Lenora Thais Steffen Todt Panzetti - Advocacia e direito de família

A 15ª edição do 
Troféu Frutos 
de Indaiá que 

aconteceria no mês pas-
sado, precisou ser adia-
do devido a pandemia 
do novo coronavírus. A 
nova data para a noite 
de premiação é dia 13 
de março de 2021.

Segundo o presidente 
do Grupo, Alan Di Santi, 
a decisão foi necessária 
para garantir a segurança 
de todos. “Infelizmente 
os eventos de grande por-
te como o Troféu Frutos 

15ª edição do Troféu Frutos de 
Indaiá acontece em março de 2021
Decisão foi tomada pelo Grupo Mais Expressão devido à pandemia da Covid-19

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

de Indaiá ainda não estão 
liberados pelo governo 
do estado, por isso preci-
samos adiar a 15ª edição 
para o ano que vem”, in-
forma. “Porém apesar do 
adiamento, a organização 
da premiação continua 
trabalhando para que pos-
samos oferecer aos pre-
miados e seus convidados 
uma festa maravilhosa, 
como sempre foi, e com 
segurança”.

A festa de premiação 
permanece no mesmo 
local, no salão social 
do Clube 9 de Julho, 
assim como todos os 

prestadores de serviço. 
O show da dupla Maia-
ra & Maraisa também 
está confirmado para a 
nova data. “Todos os 
premiados que aderiram 
à Campanha publicitária 
já foram avisados sobre 
a mudança e não serão 
lesados por causa da 
mudança de data”, disse 
o presidente. “Os logos 
continuarão sendo vei-
culados em nossas edi-
ções semanais até o dia 
13 de março”, afirma.

2021
O maior e melhor 

evento de premiação 
de Indaiatuba e região 
receberá neste ano a 
dupla Maiara & Marai-
sa que prometem ani-
mar e tornar a noite de 
premiação ainda mais 
inesquecível.

Donas de belas vo-
zes, as irmãs são uma 
das principais duplas 
do cenário da música 
sertaneja da atualidade. 
Na internet não pode-
ria ser diferente. Elas 
já alcançaram marcas 
expressivas como su-
perar três bilhões de 
visualizações e mais de 
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D E N I S E  K A T A H I R A
redacao@maisexpressao.com.br

Marcio Yoshiokaua E Juliana Almeida - Pizzaria e Restaurante Babbo Indaiatuba

seis milhões de inscritos 
em seu canal oficial do 
YouTube.

E a escolha de uma 
dupla feminina não foi 
à toa. O Troféu Frutos 
de Indaiá 2020, que co-
memora 15 anos, irá ho-
menagear as mulheres. 
Cada vez mais presente 
no mundo empresarial, 
às mulheres tem se des-
tacado nas pequenas, 
médias e grandes em-
presas.

Hoje, o Brasil é o 
sétimo país com o maior 
número de mulheres 
empreendedoras.  O 

dado é de um levanta-
mento da Global En-
trepreneurship Monitor 
(GEM), realizado com 
49 nações. Ao todo, 
são mais de 24 milhões 
de brasileiras tocando 
negócios próprios, ge-
rando empregos e movi-
mentando a economia.

“As mulheres vem 
se destacando cada vez 
mais no cenário em-
presarial devido a sua 
competência e dedica-
ção ao trabalho, e nada 
mais justo que sejam 
reconhecidas”, finaliza 
Di Santi.
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O tosador Darik com o lindo Zeus, da tutora Juliana, no 
Banho e Tosa da Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de 
Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715

Clínica Bicho Amigo

Na Adelaide Decorações você encontra o que há de mais 
moderno em cortinas, persianas, papel de parede, colchas sob 
medida, almofadas, tapetes e carpetes. Ligue já e agende seu 
horário (19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. Você vai adorar!

A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a nova coleção 
Tutti Sposa. Tecidos nobres, com muita transparência, renda, 
cetim e pedraria. Vale a pena dar uma conferida de perto. Você 
vai se encantar! R. Ademar, de Barros, 1011 - Centro, Fone: 
(19) 3875-1760 - Site: www.anovaloja.com.br

Bicos & Focinhos

A Nova Loja 

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

O lindo Scoot em consulta com a Dra Rafaela na Clínica Bicos & 
Focinhos. A Clínica atende animais de pequeno e grande porte, 
animais silvestres, aves e animais exóticos. Ligue 3835-7750 
para consultas, vacinas, cirurgias, laser, terapia, odontologia, 
exames e banho e tosa

Duas Rodas

Casamento de Daniel Renato e Alana Maria. É a A Nova 
Loja homenageando seus clientes!

O Natal se aproxima e a Duas Rodas conta com muitas 
novidades: Sense Grom 20 2021/2022 vem equipada com: 
Suspensão suntour, Freios à disco, Câmbio traseiro Shimano 
Altus de 8 velocidades, Quadro em alumínio e protetor de 
disco, o que proporciona segurança e muita diversão, consultar 
quantidade disponível. Uma bike capaz de encarar as primeiras 
trilhas e deixar mais emocionantes as aventuras sobre duas 
rodas. Para maiores informações: (19)99731-0269. Avenida 
Presidente Kennedy, 624, Cidade Nova, Indaiatuba -SP.

Dr. Chiaparine cardiologista recebendo o Bolo da Madre, carinho 
do Jornal Mais Expressão.

As queridas clientes e amigas Stephanie e Sara da 
AquaMarine, recebendo o delicioso Bolo da Madre, mimo 
do Jornal Mais Expressão.

Adelaide Decorações

Mr. Roof
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A Cliente Renata Barbosa , com a Terapeuta Capilar 
Angelica Mariano, cliente sempre muito feliz com seus 
tratamentos.

O Shopping 13 de maio foi inaugurado, em Indaiatuba, no último dia 05/12, com todas as medidas sanitárias de 
segurança. O novo empreendimento conta com 77 novas opções de compras entre elas lojas de serviços, vestuário, 
artesanato e muito mais, além de praça de alimentação. O shopping ainda possui 70 vagas de estacionamento 
coberto,  com manobrista. 

Na sexta-feira  dia 04/12 inaugurou a Boutique dos Pães,  a mais nova casa de café, com 
deliciosos pães e muito mais. Na foto Crys Faria com João Francisco, Luis Fernando, 
Prefeito Nilson Gaspar, Fernanda e Maria Vitória! O Mais Expressão deseja muito sucesso!!

A Ouro e Prata está com lindas peças para presentear a 
pessoa querida neste Natal!! O horário de atendimento é 
de segunda a sexta das 09:00 as 20:00hs e aos sábados 
das 09:00 as 16:00hs. Fone: (19)3875-4232.

A By Faby Modas está com lindos looks para você arrasar 
nesse fim de ano, são peças únicas aproveitem, o horário 
de atendimento é de segunda a sexta até as 20:00hs e aos 
sábados até as 18:00hs  Fone: (19)3394-2109.

Sonia Mazzetto da Z10 imóveis, com sua princesa, curtindo 
uma deliciosa noite de mãe e filha!!

O Shopping 13 de Maio está localizado na rua 13 de Maio, 192, centro.
O Mais Expressão deseja muito sucesso!!
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LOCAÇÕES DE SALAS, SALÕES, CASAS  
COMERCIAIS E TERRENOS 

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

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

JD COLONIAL CA03232 FRENTE: SOBRADO 03 DORM, 03 
BANHEIROS, SALA, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E GARA-
GEM P/ 02 AUTOS COBERTA. R$ 1500,00 ISENTO DE IPTU

LOCAÇÕES APARTAMENTO E KIT-NET

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

COND. AZALEIA DE ITAICI   AP00967 03 DORM, SALA, CO-
ZINHA, A,S, BANHEIRO  E 01 VAGA R$ 950,00 + COND. + 
IPTU

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

LOCAÇÕES CASAS

SANTA CRUZ CA03223 01 DORM, COZINHA E BANHEIRO 
GARAGEM  R$ 700,00 INCLUSO IPTU

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

ITAICI CA0920 02 DORM, SALA, COZINHA,  BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO R$ 850,00 + IPTU
 
CHACARA DO TREVO CA03113 CASA PISO SUPERIOR; 
01 DORM, SALA, COZINHA,A.S. 1 VAGA. ÁGUA INCLUSO, 
LUZ INDEPENDENTE R$ 850,00 

JD COLONIAL CA03233 FUNDOS: 01 DORM, BANHEIRO, 
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL, GARAGEM CO-
BERTA PARA MOTO. ÁGUA, LUZ E ENTRADA INDIVIDUAL 
R$ 1000,00 ISENTO DE IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

• A PRIMEIRA DE INDAIATUBA • 

APARTAMENTO VENDAS

JARDIM ELDORADO – AP00976 02 DORM, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO, 01 VAGA DE GARAGEM. R$ 87.000,00 + R$13.000,00 DE SALDO, 
OU R$ 100.000,00. ESTÁ ALUGADO POR R$ 850,00
  
AZALÉIA DE ITAICI – AP00973 ÓTIMO PREÇO: 03 DORM, SALA, COZ, 
A.S, WC E 01 VAGA COBERTA. PORT 24hrs R$ 202.000,00

VILLA HELVETI - AP00970. 02 DORM, 02 VAGAS.  À VISTA R$ 
230.000,00  OU 70 MIL DE ENTRADA MAIS SALDO FIN.  APAR-
TAMENTO JD PEDROSO 02 DORM, SALA,  COZINHA,A.S , 1 VAGA 
R$ 240.000,00

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

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

ED VITÓRIA  JD POMPEIA 03 DORM (01 SUÍTE) SALA 02 AMB, 
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇOS 01 VAGA R$ 345.000,00
  
ED IMAGINE 03 DORM (01SUÍTE), AMPLA SALA, VARANDA GOURMET 
02 VAGAS, 90m² R$ 650.000,00
 
ED DUE TORRE SOLE AP00977 04 DORM (02 SUÍTES), AMPLA VARAN-
DA, SALA 02 AMB, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO APARTAMENTO PLA-
NEJADO, 03 VAGAS R$ 940.000,00 

VENDA CASAS 

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

JD DOS COLIBRIS CA03230 

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

VILA AVAÍ – CA03197 

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

JARDIM REGINA – CA03228

 01 DORM. ( SUITE), SALA, COZINHA, BANHEIRO, AMPLO QUINTAL. GA-
RAGEM PARA 04 CARROS. R$ 370.000,00

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

COND VISTA VERDE ( ITAICI) cc00101 

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

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

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

JD PAU PRETO CA03231 04 DORM ( 04 SUÍTES), AMPLA SALA, CO-
ZINHA, SALA DE JANTAR, ESCRITÓRIO, AMPLO QUINTAL, PISCINA E 
ÁREA GOURMET COMPLETA. ÁREA DO TERRENO 750m² ÁREA EDIFI-
CADA 530,98m² R$ 1.800.000,00

CONDOMÍNIO PARADISO – CC03229 05 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE MASTER, AMPLO ESPAÇO GOURMET COM COZINHA COMPLE-
TA, CHURRASQUEIRA, WC, PISCINA COM AQUECIMENTO SOLAR, LA-
VANDERIA, JARDIM, GARAGEM PARA 04 CARROS SENDO 02 COBER-
TAS. R$ 3.000.000,00

 
CHACARA

RECANTOS DAS FLORES CC00108 

LINDO IMÓVEL C/ 05 SUÍTES , SALA 02 AMBIENTES, SALA TV, PISCI-
NA. TERRENO 5800n², ÁREA EDIF 900m² R$ 4.300.000,00

TERRENO JD DOS IMPERIOS COND FECHADO, TERRENOS A PARTIR 
DE 215m²m VALORES  À CONSULTAR
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AP04922 - VILA GEORGINA - EDIFICÍO FIRENZE - AU 80 m2- 02 dormitórios com 
armários sendo 01 suíte,  sala de  estar e de  jantar avarandada e com ar condi-
cionado, WC social com box e gabinete,  cozinha com armários planejados, fogão 
e microondas, bancada, lavanderia com armário. 01 vaga de garagem coberta. Ex-
celente localização, próximo aos supermercados,  farmácias, padarias e ao Parque 
Ecológico. R$ 1.300,00 + COND + IPTU

CA09118 - VILA GEORGINA - AT. 135 m² AC. 110 m² - 3 dormitórios (1 suíte), cozinha, 
WC social, sala ampla, lavanderia e garagem para 2 autos coberta. R$ 2.200,00 + IPTU

AP04907 - APARTAMENTO - VILA CASTELO BRANCO - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - AU 64 
m2 - sala avarandada com envidraçamento na sacada, cozinha com armários planeja-
dos, 2 dormitórios sendo 01  avarandado e com armário planejado, 1 WC social, área 
de serviço, 1 garagem coberta, ar condicionado, 50 megas de internet. Gás e água  com-
partilhados.  Localizado em área residencial, próximo das principais vias da cidade e da 
Rodovia Santos Dumont. Venda R$ 255.000,00.

CA09135- RESIDENCIAL DONA LUCILLA-AT.345m²AC.182m²-02 suítes, sendo 01 com 
closet, wc social, sala de estar e jantar, 02 lavabos, cozinha integrada, lavanderia, área 
gourmet com churrasqueira, aquecedor solar de 500 litros,03 pontos para ar condicio-
nado, armários planejados a ser instalados, garagem para 04 autos, sendo 02 cobertas. 
R$ 900.000,00

AP04891 -VILA GEORGINA - AU 90 M2 - Belíssimo Apartamento  - 03 dormitórios 
(sendo 01 suíte e 01 convertido para closet), sala de 02 ambientes com sacada, 01 
banheiro social, cozinha e área de serviço, 01 vaga de garagem. Apartamento to-
talmente reformado recentemente inclusive os sistemas hidráulico e elétrico,  rico 
em armários planejados, acabamento de primeiríssima linha, teto rebaixado com 
luzes embutidas. R$ 420.000,00

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

sacada) com armários planejados, 02 aparelhos 
de ar condicionado, sala de jantar, sala de estar 
com sacada, banheiro social,  ampla cozinha com 
armários planejados, lavanderia, 01 vaga de gara-
gem. R$ 320.000,00

CA08858 - MAGNÍFICA CASA -  CONDOMÍNIO MI-
RANTE DOS IPÊS -  SALTO/SP - AC 353 m2  AT 420 
m2 - 04 dormitórios (sendo 03 suítes, 01 deles suíte 
máster com  closet e linda vista para cidade), 04 sa-
las (02 TV,  estar e jantar), lavabo,  cozinha planejada 
integrada a   sala de jantar,  despensa, lavanderia.  
Ampla área gourmet  com vista panorâmica, com 
piscina de 20 mil litros, salão de festa de  80 m2, 
cozinha, banheiro e 01 quarto de despejo. Portas 
balcão e janelas  dos quartos automatizadas, aque-
cimento solar que serve  todas os chuveiros e  tor-
neiras pressurizadas. Iluminação em Led,  rica em 
armários planejados e de fino acabamento. Estuda 
Permuta.  R$ 1.000.000,00.

LOCAÇÃO

GL00428 - RECREIO CAMPESTRE JÓIA DE INDAIA-
TUBA/SP - AT 1,000.00m² AC 422.10m² -  GALPÃO 
COM DOCA, Recepção, Wc Adaptado, Vestiários 
Fem e Masc, Refeitório. MEZANINO: Salas Adminis-
trativas com WC - LOCACÃO R$ 6.500,00 + IPTU.

AP04909 - VILLA HELVÉTIA - AU. 52 m² - APARTA-
MENTO NOVO com 2 dormitórios, sala com varan-
da, wc social, cozinha planejada, lavanderia e gara-
gem para 2 autos. Condomínio possui área de lazer 
completa e portaria 24h. R$ 1.300,00 + COND + IPTU

SL01035 - Salão comercial - Jardim Califórnia - AT 
160 m²- salão com 03 banheiros, copa, lavande-
ria, vagas compartilhadas e rua livre de fácil esta-
cionamento. R$ 3.500,00 isento de IPTU.

SL010308 - 92m² - Sala comercial - Jardim Nely  
com ótima localização  -  01 banheiro sala  refor-
mada. R$ 1.350,00 + IPTU

CA09033 - AT. 130m²- AC. 30m² - CASA TÉRREA 
COM QUINTAL COMPARTILHADO - MORADA DO 
SOL - casa com quintal compartilhado sendo 01 
dormitório, WC social, cozinha com copa, taque 
no quintal, 01 vaga descoberta- R$ 850,00 + IPTU

AP04723 - Edifício Raquel - AU 137m² -  Semi 
-Mobiliado. 3 dormitórios planejados, sendo  2 
suítes com closet sem mobílias , suíte principal 
com cama box,  salas de jantar e de  estar con-
jugadas sem mobílias, cozinha planejada com fo-
gão, geladeira , lavanderia com maquina de lavar 
, 1 banheiro social planejado, varanda gourmet 
mobiliada, com churrasqueira e vidros retráteis 
na sacada . Garagem: 2 vagas paralelas  grandes. 
Com preparo para ar condicionado. 2 apartamen-
tos por andar, 2 elevadores.  Sala de Ginástica e 
quadra poliesportiva, Portaria Eletrônica 24hrs- 
LOCALIZADA EM ÁREA NOBRE -  MUITO PRÓXI-
MO AO PARQUE ECOLÓGICO!  R$ 3.000,00+ con-
domínio + IPTU.

CA07637 - CHÁCARA AREAL -  AT.340 m² AC.240 
m² - 03 dormitórios, 01 closet, mezanino, 03 sa-
las, cozinha planejada, churrasqueira, garagem 
para 04 autos, próximo ao parque ecológico. lo-
cação R$ 2.900,00 + IPTU

VENDA

TE06130 - VALE DAS LARANJEIRAS = AT 3.000 m²  
- Excelente terreno em um dos condomínios de 
chácaras mais valorizados da região-  Fácil Acesso  
- R$ 650.000,00

TE05957 - AT. 644m² - excelente terreno plano 
em área privilegiada no condomínio - Helvetia 
Park - condomínio de alto padrão, lazer comple-
to, segurança armada 24h. Próximo á supermer-
cados, padaria, restaurantes, colégio progresso. 
R$ 600.000,00

TE06083 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMA-
VERA - SALTO - AT 1.096 M2 - Terreno plano 
pronto para construir. R$ 252.124,00

CH01781 - CHÁCARA - CONDOMÍNIO ZULEIKA 
JABOUR - SALTO - AT 1.060m2  AC 100m2 - Bela 
chácara plana com  edícula em alvenaria, 01 am-
pla  sala dormitório, cozinha com móveis plane-
jados, 02 banheiros, piso anti derrapante, área 
gourmet com churrasqueira, mesas e bancadas 
de granito. Piscina em alvenaria com duchas,  
terreno todo murado em alvenaria e com portão 
eletrônico. Condomínio  oferece quadras de tê-
nis, de vôlei, campo de futebol, sala de ginástica 
, lagos e  muita área arborizada .R$ 600.000,00.

AP04948 - CIDADE NOVA II - EDIFÍCIO MARI-
NO - ÓTIMA  LOCALIZAÇÃO - AU. 83 m², com 
02 dormitórios (sendo 01 suíte com banheira e 
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VENDAS

CASAS

CA00378-CENTRO- 2 dorms+dep+2 vags comercial ...............................................................R$ 477.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas...........................................................R$ 276.000,00
CA00292-ALPES SUÍÇO-3 dorms c/ suíte + dep+4 vagas. .......................................................R$ 680.000,00
CA00313-SÃO LORENÇO-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ........................................................R$ 420.000,00
CA00402-CIDADE NOVA-2 dorms +dep+2vagas(comercial) .................................................R$1.250.000,00
CA00309-JARDIM RENATA-02 dorms +dep+ 2vagas ..............................................................R$ 477.000,00
CA00329-VILA SUÍÇA- 04 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ....................................................R$ 950.000,00
CA00363-CIDADE NOVA-2 dorms +dep +2 vagas. ..................................................................R$ 900.000,00
CA00391-JD.HUBERT- 03 dorms+dep+2vagas. .......................................................................R$ 385.000,00
CA00366-VL. RUZ PERES-3 dorms c/ + dep + 3 vagas ............................................................R$ 650.000,00
CA00365-JD TANCREDO NEVES-3 dorms+ dep+1vaga ...........................................................R$ 300.000,00 
CA00369-MORYAMA-3 dorms c/ suíte+dep+3vagas. ............................................................R$ 222.000,00
CA00382-JD. NOVA VENEZA-03 dorms+dep+2vagas. ............................................................R$ 392.200,00 
CA00388-ESPLANADA 1- 3 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ..................................................R$ 730.000,00
CA00397-VILA AREAL- 3 dorms c/ 1 suíte+dep+2vagas  ........................................................R$ 480.000,00
CA00398-JD. ELDORADO-2 dorms+dep+piscina+1vaga  ........................................................R$ 380.000,00
CA00399-JD FLORIDA-2 dorms+dep+5vagas  .........................................................................R$ 460.000,00
CA00396-JD EUROPA-2 dorms c/ suíte+dep+2vagas .............................................................R$ 730.000,00
CA00403-CIDADE NOVA-casa comercial terreno c/ 500m  ....................................................R$ 742.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00-MARIA JOSÉ- 3 suítes+dep+4 vagas ..........................................................................R$ 1.090.000,00    
CA00302-MONTREAL-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas ...........................................................R$ 549.000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ...................................................R$ 740.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ..................................................R$ 1.060.000,00
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vagas ................................................................R$ 1.060.000,00
CA00285-AMISTALDEN-3 suítes + dep+ 2 vagas. ................................................................R$ 1.700.000,00
CA00306-HELVÉTIA PARK- 3 suítes+dep+4 vagas (aceita permuta). ...................................R$ 1.800.000,00
CA00281-TERRA MAGNA-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas ......................................................R$ 960.000,00
CA00317-JARDINS DE ROMA-3 suítes c/ closet + dep + 2 vagas ............................................R$ 790.000,00
CA00354-ALTOS DE ITAICI-03 dorms+dep+4 vagas ................................................................R$ 740.000,00
CA00385-GUARUJÁ-SALTO-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ..................................................R$ 469.000,00
CA00384-BRESCIA-03 dorms c/ suíte +dep+2vagas ...............................................................R$ 685.000,00
CA00383-VIENA- 03 dormsc/suíte+dep+4vagas. ...................................................................R$ 737.000,00
CA00046-VISTA VERDE- 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas ........................................................R$ 784.000,00

APARTAMENTO

AP00105-EDIFÍCIO THAIS-03 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ..............................................R$ 565.000,00
AP00006-PRAIA GRANDE- 1 dorms +dep+1 vaga. .................................................................R$ 160.000,00
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga ...................................................................R$ 235.000,0
AP00095-RESERVA VISTA VERDE-3 dorms c/ suíte+dep 2 vagas. ..........................................R$ 290.000,00
AP00092-EDIFÍCIO VICTÓRIA-3 dorms c/ suíte+dep 1 vaga  ..................................................R$ 330.000,00
AP00103-DUETO DI MARIAH-03 dorms +dep + 2vagas .........................................................R$ 385.000,00
AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga .............................................................................R$ 230.000,00
AP00130-MAROC-02 dorms +dep+2 vagas. ...........................................................................R$ 430.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga .............................................................................R$ 125.000,00
AP00134-PREMIUM RESIDENCE- 2 dorms+dep+2vagas. .......................................................R$ 420.000,00
AP00135-JARDIM MORUMBI- 2 dorms+dep+2vagas. ...........................................................R$ 235.000,00
AP00138-MONTONÉ RESIDENCE-SALTO- 2dorms+dep+1vaga ..............................................R$ 276.000,00
AP00143-AMÉRICA HOME CLUB-PORTO FELIZ-2 dorms+dep+1vaga ....................................R$ 265.000,00
AP00150-ELEGANCE- 3 suítes + dep + 2 vagas. .....................................................................R$  790.000,00
AP00051-PREMIER RESIDENCE-3 suítes+dep+2 vagas. .......................................................R$ 1.386.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas. .............................................................R$ 325.000,00
AP00157-EDIFÍCIO CLASS- 2 dorms+dep+2vagas ...................................................................R$ 450.000,00

AP00158-LÊ JARDIM-3 suítes +dep+3vagas ...........................................................................R$ 699.900,00

CHÁCARAS

CH00017-RECREIO CAMPESTRE VIRACOPOS- 02 dorms +dep+piscina. ................................R$ 550,000,00
CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina . ..................................................... R$ 980.000,00
CH00059-TERRAS DE ITAICI-02 dormsc/suíte+dep c/ piscina........................................................R$1.452.200,00
CH00023-SHANADÚ-03 suítes+ dep+ 4 vagas e lazer. .......................................................................R$ 1.700.000,00
CH00058-TERRAS DE ITAICI-03 dorms c/ suíte+dep+ 6 vags e piscina.R ........................................... $ 1.350.000,00
CH00051-COLINAS DE INDAITUBA-2 doms +dep +2 vagas. ................................................................ R$ 750.000,00

TERRENOS

TE00217-RECANTO DAS FLORES 5.000M. ............................................................................................ R$ 750.000,00
TE00218-JD. COLONIAL 153M ................................................................................................................. R$ 180.00,00
TE00207-VILA RUBENS 250M ............................................................................................................... R$ 220.000,00
TE00282-VILA HAVAI 420M. .................................................................................................................. R$ 360.000,00
TE00223-NOVA VENEZA- 150M. ........................................................................................................... R$ 150.000,00
TE00222-VENEZA-150M. ....................................................................................................................... R$ 160.000,00
TE00226-VILLAGIO DO CONDE -SALTO 205,70M................................................................................. R$ 105.000,00
TE00228-JD. SANTA MARTA- SALTO 180M ........................................................................................... R$ 100.000,00
TE00233-JD. SEVILHA- Comercial 1060M. .............................................................R$ 3.710,00 ( o metro quadrado)
TE00243-DUAS MARIA-360M. .............................................................................................................. R$ 425.000,00
TE00285-RESIDENCIAL VIENA-250M. ................................................................................................... R$ 215.000,00
TE00271-JD. DOS IMPÉRIOS-201M....................................................................................................... R$ 180.000,00
TE00279-JD DOS LAGOS- 565M ............................................................................................................ R$ 390.000,00
TE00283-CENTRO-337M ........................................................................................................................ .R$371.000,00
TE00286-ESPLANADA1 -706M comercial ..........................................................................................R$ 1.000.000,00
TE00291-GREEN PARK-300M ...............................................................................................................R$ 265.000,00]
TE00292-CAMPO BONITO-200M .......................................................................................................... R$ 135.000,00
TE00290-CENTRO-200M........................................................................................................................ R$ 387.000,00

SÍTIOS

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

ÁREAS 

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

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M...................................................................................................... R$ 220.000,00
SL00038-JD. DOS COLIBRIS- 250M ........................................................................................................ R$ 900.000,00
PT00010-CIDADE NOVA-200M ............................................................................................................. R$ 780.000,00

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA216 - JD. CALIFÓRNIA- R$280 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha 
ampla, lavanderia coberta, banheiro e garagem coberta para 2 carros. Possui portão eletrônico. 
Aceita Permuta com casa menor no Jardim do Vale.
CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDESP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 3 
banheiros, varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, chur-
rasqueira e portão eletrônico.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem co-
berta.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 
lavabo, 4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, 
garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, lavanderia, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$265 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, 
sala, cozinha americana com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churras-
queira e portão eletrônico.
CA211 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIA – R$290 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, 
cozinha e garagem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, 
cozinha e banheiro.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA315 - ESPLANADA I - R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte e 2 planejados, sala ampla, 
lavabo, cozinha planejada, garagem para 3 carros e edícula. Possui churrasqueira com banhei-
ro, aquecedor solar e portão eletrônico.
CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem coberta para 2 carros. Possui ar 
condicionado, área gourmet com churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suite, 2 banheiros, 
sala, cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros 
e área gourmet. Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e 
área gourmet. Aceita Permuta com Chácara ou Sítio.   
CA327 – JD. VENEZA – R$275 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, la-
vanderia, banheiro e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira. Aceita permuta com terreno.    
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e gara-
gem 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.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churras-
queira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa 
em condomínio ou apartamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar 
condicionado, sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem 
para 2 carros e edícula. Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão ele-
trônico e câmera de segurança. Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa 
ou apartamento até 200 mil.                                                                                                                      
                                        

CONDOMINIOS FECHADOS - CASAS

CA407 - CONDOMINIO HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, área cons-
truída 405,00 m², área terreno 490,00 m². Excelente sobrado com projeto diferenciado. Padrão 
construtivo e acabamento, com materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos 
da obra, 7 dormitórios sendo 2 suítes no segundo pavimento (1 master) com sacada em “L” e 
porta balcão mais 3 dormitórios e 1 suíte no térreo. Ainda no pavimento superior, sala de cinema 
com janelão e sacada. Pavimento inferior: Lavabo, sala de estar com pé direito duplo e mezanino, 
sala de TV, cozinha com ilha e armários, área gourmet integrada a sala e cozinha, deposito e 
lavanderia na área de serviço, terraço, piscina com revestimento em pastilhas, com 2 banheiros, 4 
vagas de garagem sendo 2 cobertas. Área de lazer do condomínio com campo de futebol, jardim, 
churrasqueira, piscina, playground, quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
CA338 – CONDOMINIO JD. PARK REAL – R$450 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, 
sala de estar com pé direito alto, cozinha integrada, lavanderia, escritório e garagem para 3 car-
ros sendo 2 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e pia. Preparado para aquecedor 
solar e ar condicionado.                                                                                                                

 CA333 – CONDOMINIO PARK REAL – R$ 470 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala 
de estar com sanca, cozinha americana, lavanderia, e garagem para 2 carros sendo 1 coberta. 
Possui churrasqueira com pia.
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem. Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet),sala de 
estar  com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, 
dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, 
lavabo, lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem 
coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, sala, 2 banheiros, 
churrasqueira, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito 
duplo e sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros 
e churrasqueira.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 1 
banheiro, sala de TV, sala de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros 
e edícula. Possui ar condicionado, aquecedor solar e churrasqueira.                                                              
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com 
box e armários, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, 
lavanderia, garagem para 2 carros. Possui quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.   

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$135 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e gara-
gem para 1 carro.                                                                                                                          
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 170 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 
vaga de garagem.                                                                                             
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavan-
deria, 2 wc, todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 
banheiros, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem 
coberta para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, 
piso frio,1 vaga de garagem comunitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. 
Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$215 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia e garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, 
sala de jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasquei-
ra e salão de jogos. Possui portão eletrônico e elevador. Obs: Apartamento todo mobiliado. Aceita 
permuta com terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                         
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros 
social, lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador.   

TERRENOS

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

  
TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²
TE35 – JD. BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 150 m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TTE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta com carro até R$100 Mil.
TE51 – COND. MANTOVA – Lotes de 216 m² até 377 m². Valores de 183 MIL até R$320 MIL.

CHÁCARAS E SÍTIOS

CH723 – VALE DO SOL – R$425 MIL – 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha, e garagem a 
vontade. Possui área gourmet com churrasqueira. 

CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, wc social, piscina 
3,5 x 7, fogão e forno a lenha, pomar, gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, 
varanda, coz planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão 
a lenha, forno, chalé com 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta 
balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavan-
deria, varanda, piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômo-
dos, galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. 
Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$750 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de 
estar, sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa 
e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com pia, piscina, cam-
po de futebol pequeno, sala de musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cer-
cado com alambrado, garagem coberta para 2 carros.

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha 
banheiro e lavanderia.
CECAP III – R$ 950,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem.
PAU PRETO – R$ 1.600,00 – 3 dormitórios, 2 suítes, sala, copa, cozinha, banheiro social, 
edícula com banheiro, garagem para 2 carros.

APARTAMENTOS

JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 
CENTRO – R$1.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 2 vagas de garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$720,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.
JD. MORADA DO SOL – R$650,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.
VILA FURLAN – R$ 1200,00 – 2 dormitórios (1 c/armários), sala, cozinha planejada com fogão, 
wc, lavanderia planejada e garagem. 
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de servi-
ço, sacada e garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 – Kitnet 

SALÃO

CENTRO - R$6.000,00 - 300 m², pé direito 4 metros, 2 banheiros, escritório, 3 vagas para carro, 

torre na frente com 15 metros e preparado para ar condicionado.

VILA FURLAN - R$1.600,00 - Área 60 m², 2 banheiros. 

CENTRO – R$2.000,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar condicio-

nado, porta eletrônica e 1 vaga de garagem. 

SALAS

VILA MARIA HELENA - R$1.700,00 - Área 45 m² e wc 
VILA MARIA HELENA - R$1.200,00 - Área 35 m², wc e varanda.
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem 
e elevador.

TERRENOS

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

LOCAÇÕES

CASA

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

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. ......................................................................... R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas. ......................................................................... R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00118-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador. ...........................................................  R$ 1.400,00 cond+iptu
AP00123-EDIFÍCIO DUE-03 dorms c/ siíte+ dep + 2 vagas ............................................................... R$3.950,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas. ....................................................... R$ 3.000,00 cond+iptu 
AP00100-EDÍFICIO JATOBA-02 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ......................................................... R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00106-VILLAGIO DI AMORE-0 2 dorms + dep+ 1 vaga .............................................................. R$ 1.750,00+cond+iptu
AP00128-EDIFÍCIO JATOBA-03 dorms+dep+2vagas. ...................................................................... R$ 2.600,00+cond+iptu
AP00116-SPAZIO ILUMINARI-2 dorms+dep+1vaga ....................................................................... R$ 1.300,00+cond+iptu
AP00156-MARGARIDA ROCCA- 2 dorms+dep+2 vagas .................................................................. R$ 1350,00+cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

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

PONTO COMERCIAL E CHÁCARAS

CH00051-COLINAS DE INDAIATUBA- Quarto, banheiro e piscina (festas). ...................................................... R$ 2.500,00 
PT00008-JARDIM MOACIR ARRUDA-600m 16 salas, recepção e 04 vagas. ......................................... R$25.000,00 +iptu
PT00009-ITAICI- 2 pavimento, cozinha, 4 wcs . ..........................................................................................R$ 6.000,00+iptu

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS ...........................................................................................................R$ 4.500,00+iptu
SL00023-CENTRO-50MTS. ..........................................................................................................................R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS...............................................................................................................R$ 1.400,00+iptu
SL00028-CENTRO- 450MTS. .................................................................................................................... R$ 11.000,00+iptu
SL00026-VILA FURLAN- 30MTS. ................................................................................................................R$ 900,00 incluso
SL00018-JARDIM MORADA DO SOL-250MTS ...........................................................................................R$ 4.000,00+iptu
SL00035-CENTRO- 50MTS c/ wc.................................................................................................................R$ 1.700,00+iptu
SL00040-JD. DOS MARITACAS 126MTS .....................................................................................................R$ 2.000,00+iptu
SL00039-JD PAULISTA-225MTS. ................................................................................................................R$  5.000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS ............................................................................................................................R$ 900,00+ iptu
SA00020-EQUERE OFFICE- 56MTS. .................................................................................................... R$ 800,00+iptu+cond
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR .............................................................................................R$ 950,00+ iptu
SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M............................................................................................... R$ 1.200,00+ cond+iptu
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS ..........................................................................................................R$ 1.200,00+iptu

GALPÕES

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

CASA PARA LOCAÇÃO
 RESIDENCIAL MONTREAL
3 DORMITÓRIOS C/ SUÍTE
R$ 2500,00+iptu e cond.
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Alianças

Engenharia e Reformas

Materiais Elétricos PousadaMecânica

Construção
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Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária
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Classificados

Casa condomínio 
Villagio Di Itaici - 3 
dorm. Sendo 1 suíte e 
demais cômodos com 
área de lazer completa. 
A.T. 150m² A.C. 103m² 
Fone: (19) 99115-8368 
Neusa Paz
Casa em Cardeal - Ter-
reno 125 MTS sendo 
108 MTS de área con-
truida, garagem coberta 
pra 2 carros, sala ,cozi-
nha, 2 dormitórios sendo 
1 suite banheiro social 
área de serviso e área 
de lazer com churas-
queira valor 2.40.000.00 
aceito financiamento 
bancario ou carro como 
parte do pagamento F.: 
(19) 99124-2964
Vendo/Troco - Locado 
R$3.800,00 - Prédio co-
mercial residencial pró-
ximo ao Haoc - Rua dos 
Indaiás, 256. Terreno 
250m², contruído 230m². 
Ótimo local. Valor R$ 
915 mil. Tratar (19) 
98817-5312 WhatsApp

 
Apartamento 3 dorm no 
Vertentes do Itaici - Chá-
cara do Trevo. 2 vagas 
cobertas, 85 m² de área 
util. Móveis planejados 
na cozinha e banheiros. 
R$340.000 a vista ou 
aceita permuta com ter-
reno no cond. Residen-
cial Dona Lucilla, Duas 
Marias ou Maria Dulce. 
Direto com o proprietário, 
19-98339-7316
Apartamento Jardim 
América - para Venda 
e Locação 2 dorm.,  Co-
zinha área de serviço. 
Garagem  Venda R$ 
200.000,00 Locação R$ 
800,00 + Cond + Iptu.   
“Aceita permuta por ter-
reno” F.: (19) 98346-2299
Apartamento Plaza Bela 
Vista - 2 dormitórios c/ 
suíte 2 vagas de garagem 
F.: (19) 99384-7400
Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios e 
vaga de garagem, aca-
bamento excelente, com 
sanca na sala, wc. Ape-
nas R$210.000,00 ou 
R$95.000,00 de entrada 
+ parcelas de R$1.210,00 
F . :  9 9 7 6 2 - 7 9 9 7  / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice 
- 02 dormitórios e demais 
dependencias todas com mó-
veis planejados, portaria 24 
horas, área de festas, vaga 
de garagem, piscina, eleva-
dor. Apenas R$220.000,00 
Aceita financiamento. ou 
terreno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apartamento 
com 02 dormitórios em óti-
mo acabamento e vaga de 
garagem portaria 24 horas 
por apenas R$140.000,00 
F.: 99762-7997 / 98271-
6141 Corra!

 
Sítio em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dormi-
tórios, 02 wcs , toda avaran-
dada, gramada,  pomar, área 
de cultura, bosque, água de 
mina, 01 tanques com peixes 
abastecido com água por 

gravidade,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, a 12 
km do centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcela-
mento. F.: (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, barra-
cão, lago com peixes, tele-
fone fixo, torre de internet 
a 500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Chácara Colinas - Com 
2 dormitórios, banheiros 
feminino e masculino R$ 
750.000,00 F.: (19) 99783-
3154 CRECI 208250F
Sítio Monte Mor - 1,5KM 
do centro de Monte Mor, 
Via asfaltada, ótima casa 
e mais duas edículas, Pis-
cina, lago e área verde 
preservada.F.: (19) 99783-
3154 CRECI 208250F
Chácara Fogueteiro - Rua: 
Guarita, nº578, 3 suítes, 
banheiro social, 2 salas, 
cozinha, salão de churras-
queira com forno de pizza, 
garagem com cobertura p/ 
5 carros, descoberta p/ 8 
carros, casa de caseiro, 2 
cômodos em baixo e 1 em 
cima com banheiro. Aceito 
financiamento e terreno 
R$750.000,00 Falar com 
João (19) 99482-6697
Vende-se uma cháca-
ra no Vale do Sol - com 
6 cômodos. Área total: 
1.000 m² Área construída: 
170m² c/ 2 quartos sendo 
1 suíte. 01 escritório, área 
gourmet, churrasqueira, 
piscina c/ banheiro, campo 
de fuebol. Toda avaranda-
da. Garagem p/ 4 carros, 
cozinha planejada. Aceita 
financiamento. Aceito troca 
por casa no centro. Va-
lor R$580.000,00 Falar c/ 
Carlos ou Sandra F.:(19) 
97119-8369 / (19) 99487-
5089

 
Vendo Terreno Maison Du 
Parc - Excelente condomí-
nio Fone: (19) 99115-8368 
Neusa Paz
Terreno Jardim Colonial - 
150 metros R$ 180.000,00 
F.: (19) 99384-7400
Terreno Europark  - 
1000MTS INDÚSTRIAL  
F.: (19) 99721-0395 
Terreno Campo Bonito 
-  Comercial c/180metros 

Casa Parque Indaia 
-Terreno com duas 
casas em baixo e em 
cima, com entradas in-
dependentes, 2 dorm. 
Cada casa, 1 banheiro, 
sala, cozinha, garagem 
p/ 2 carros, churras-
queira. Aceita financia-
mento e terreno. Valor 
R$320.000,00. Falar 
com João (19) 99482-
6697
Casa Jd. Tropical -  
Casa com 3 dorm. Sen-
do 1 suíte, sala grande, 
cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia grande, chur-
rasqueira, garagem p/ 
3 carros. Casa próxi-
ma a Av. Francisco de 
Paula Leite. Aceita fi-
nanciamento e terreno  
R$500.000,00 Falar com 
João (19) 99482-6697
Vende - se Casa e + 
meio lote de terreno,  
Bairro Jardim Carlos 
Aldrovandi -  casa com 
3 Dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, banheiro, 
cozinha com armário 
embutido, área de ser-
viço, garagem para  4 
carros, F (19) 3834-6859
Morada do sol - Rua:81 
02 dormitórios (01 suíte) 
sala/cozinha america-
na, abrigo nos fundos 
e garagem p/ 02 autos. 
De 270.000,00 POR 
APENAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
Casa Sobrado Jardim 
Europa - 3 dormitórios 
+ 1 uma suíte 2 cobertas 
2 descobertas F.: (19) 
99384 -7400
Salto Villa dos Passa-
ros - Sobrado c/ 2 dormi-
tórios 2 wc + dependên-
cias R$ 220.000,00 F.: 
(19)  99166-8272
Linda casa em Con-
domínio Fechado à 
Venda Montreal Resi-
dence - Seu novo lar! 
Casa Térrea com 107m2 
de área útil em um ter-
reno de 183m2. 1 suíte 
Master, 2 dormitórios, 
banheiro com planeja-
dos, 4 vagas de gara-
gem, Sala 2 ambientes 
com pé direito de 4,60m, 
Cozinha americana com 
planejados, cooktop de 
5 bocas, coifa c/vidro 
curvo e Firno de 80L, 
Área Gourmet com pla-
nejados, Lavanderia, 
Pele de Vidro na facha-
da, Iluminação toda em 
LED R$ 590.000,00 F.: 
(19) 98346-2299
Sobrado à venda em 
Condomínio fechado  
Maria José - 3 Suítes, 
1  Lavabo, 1  Banheiro 
externo, Sala 2 ambien-
tes, Despensa , Área 
de luz, Lavanderia, Co-
zinha, Área gourmet 
, Piscina , 4 vagas de 
garagem:2 cobertas; 2 
descobertas, Escritório 
R$ 1.400.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Vende-se casa no Jar-
dim Morada do Sol 
- Sala, cozinha,, 01 ba-
nheiro, 02 quartos sendo 
1 suíte, na parte superior 
lavanderia e 1 banhei-
ro. Aceito terreno como 
forma de pagamento. 
Tratar c/ Antonio Fone: 
(19) 99735-5418 

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

R$ 180.000,00 F.: (19) 
99166-8772
Terreno Elias Fausto - 175 
metros R$ 57.000,00 F.: 
(19) 99384-7400
Vendo Terreno no Jd. 
Carlos Aldrovandi - 270 
metros, documentação: 
OK, Valor R$ 150.000,00. 
Aceito financiamento F.: 
(19) 98730-9484 
Terreno em Condomínio 
fechado Horizontown - 
450m² F.: (13) 99712-3768
Elias Fausto - Terreno 
excelente na região central 
do município, Jd. Alvora-
da, com 175m² (7X25), 
com construções nas três 
divisas e murado na fren-
te. R$ 145.000,00. (19) 
99751-9921 (cel e whatsa-
pp) CRECI 65362

 
Vendo ponto comercial 
Borracharia - pronta para 
trabalhar, está em funcio-
namento. Avenida Ário 
Barnabé, 511. Falar com 
Sebastião F.: (19) 3894-
5279

 
Vendo Teclado marca Casio. 
Novo na caixa com 99 ritmos, 
microfone sem fio, último lan-
çamento, com mesa. Preço 
na loja R$1.180,00. VENDO 
URGENTE R$580,00. Tratar 
Tel: (19) 99113-0732 / (19) 
992856482 Sr. Francisco
Vendo chás funcionais mara-
vilhas da terra todas as fases, 
pronta entrega Fone: (19) 
99193-2917 c/ Whats
Vendo Produtos Bem Estar, 
perfumes, higiene pessoal, 
beleza (Natura). Fone: (19) 
99193-2917 c/ Whats

Vendo Impressora HP 
R$120,00. Fone: (19) 99193-
2917 c/ Whats
Vendo DVD’s (Desenhos, sé-
ries,musicas, playboy, vários 
filmes) 15 por R$10,00. Fone: 
(19) 99193-2917 c/ Whats
Vendo TV Tubo Philips 
com controle near flat 20 pel 
R$100,00. Fone: (19) 99193-
2917 c/ Whats
Vendo Máquina de cartucho 
R$300,00 Aceito cartão de 
crédito e parcelo F.: (19) 3935-
1633 Sonia Batista
Vendo Porta de vidro de 
correr 1,60 R$ 400,00 Aceito 
cartão de crédito e parcelo F.: 
(19) 3935-1633 Sonia Batista
Vendo armário 4 gavetas e 
4 portas em bom estado R$ 
200,00 F.: (19) 98143-4184
Procuro para comprar Triciclo 
com bagageiro na frente Falar 
c/ Vina F.: (19) 99769-7055
Vendo Tv de plasma 50 
polegadas Dargicia F.: (19) 
98338-7384
Vendo Sub e 1 Bicicleta Fone: 
(19) 98120-3357 Jose

 
Ofereço-me como Manicure, 
pedicure, cabeleileira e depi-
ladora - atendo a domícilio. 
Faça uma sobrancelha por 
R$15,00 e ganhe o buço 
gratuito. F.: (19) 99369-5615 
/ (19) 3935-0499
Oferço-me para trabalhar 
como Pedreiro, Encanador ou 
Jardineiro Fone: (19) 99776-
6841 WhatsApp
Ofereço-me para conserto 
de máquinas de costura (In-
dustrial e Domésticas) F.: (19) 
99212-1731

 
Alugo Carro 7 Lugares -  
Ótimo estado, direto com 
dono, viagem familiar São 
Carlos/SP. 4 dias fim de ano. 
Enteressados Whats (19) 
99928-6641

ERRATA
Comunicamos que na edição 926 do Jornal 
Mais Expressão do dia 04 de dezembro de 
2020, foi publicado erroneamente o Edital 
de Convocação para Assembleia Geral Ex-
traordinária da Associação dos Proprietá-
rios e Moradores do Jardim Montreal Resi-
dence, por motivos de erro na atualização do 
sistema. Sendo assim publicaremos o edital 
na edição 927. Agradecemos a compreensão 
e pedimos desculpas pelo ocorrido

Grupo Mais Expressão.
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

currículo: www.joblinerh.com.br 
Fone: (19) 3835-5215 / 3834-8862

Notas de Falecimentos
1.GABRIEL DA SILVA ALE-
XANDRE com 15 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de ADRIANO DUARTE 
ALEXANDRE e VANESSA 
APARECIDA DA SILVA.Não 
deixa filhos., Falecido em: 
29/11/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 02/12/2020.

2.MARIANA RUY MAR-
TIMBIANCO com 77 anos , 
Casado (a) com JAIR MAR-
TIMBIANCO sendo filho(a) 
de ANTONIO RUY e MARIA 
JOSE FERNANDES DE 
CAMPOS RUY. deixa filho(s): 
JAIR, LUIZ, CASSIA, RAN-
DAL (MAIORES), Falecido 
em: 01/12/2020,  e sepulta-
do(a) no CEM SAUDADES 
aos 02/12/2020. 

3.MIGUEL AFONSO FER-
REIRA com 85 anos , Era 
Viúvo(a) de MARIA APARE-
CIDA MARTINS FERREIRA 
sendo filho(a) de JOAQUIM 
RODRIGUES FERREIRA e 
MARIA APARECIDA.deixa 
filho(s): MARIA LUCIA, MA-
RIA APARECIDA, ANTONIO 
CARLOS, JOSÉ LUIZ. (TO-
DOS MAIORES), Falecido 
em: 01/12/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 02/12/2020. 

4.ASAO TAKENO com 
96 anos , Era Viúvo(a) de 
ANNA NOVIS TAKENO sen-
do filho(a) de OTOMATSU 
TAKENO e YASU TAKENO. 
deixa filho(s): NEWTON 70, 
MARIA HELENA 68, IRENE 
64, ANA MARIA F, Falecido 
em: 01/12/2020, e sepulta-
do(a) no CREMATORIO VILA 
ALPINA SÃO PAULO SP aos 
02/12/2020. 

5.CLEUSA CARDOSO 
PEREIRA MOREIRA com 
61 anos , Casado (a) com 
FRANCISCO MOREIRA 
sendo filho(a) de AUGUSTO 
CARDOSO PEREIRA e MA-
RIA FRANCISCA  PEREIRA. 
deixa filho(s): CAROLINA 38, 
ANDRÉ 35, DEMETRIUS 31, 
GUSTAVO 18, Falecido em: 
02/12/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
02/12/2020. 

6.JOSEFA WOLF BORDIN 
com 99 anos , Era Viúvo(a) 
de ANTONIO BORDIN sendo 
filho(a) de AUGUSTO WOLF 
e CHRISTINA AMBIEL. deixa 
filho(s): ANTONIO (FAL), Fa-
lecido em: 02/12/2020, e se-
pultado(a) no CANDELARIA 
aos 02/12/2020. 

7.MARIO SEBASTIÃO MAR-
QUI com 85 anos , Era Viú-
vo(a) de MARIA BERGAMINI 
sendo filho(a) de JOÃO MAR-
QUI e ANNA MARIA ARTHU-
ZO MARQUI. deixa filho(s): 
ACACIO, FATIMA, ISMAEL, 
ISABEL (TODOS MAIORES 
), Falecido em: 02/12/2020, e 
sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 02/12/2020. 

8.MILTON FERREIRA com 87 
anos , Casado (a) com OLGA 
GIANETI FERREIRA sendo 
filho(a) de JOSE FERREIRA e 
MARIA DE LOURDES VESPO-
LI. deixa filho(s): MARIA TE-
RESA, CARLOS (  MAIORES 
), Falecido em: 02/12/2020, e 
sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 02/12/2020. 

9.NEIDE FIGUEIREDO BOC-
CALETTI com 85 anos , Era 
Viúvo(a) de IRIDE IRINEU 
BOCCALETTI sendo filho(a) 
de JOSE FIGUEIREDO e 
LEONOR LOPES VENTU-
RA FIGUEIREDO. deixa fi-
lho(s): HELDER, HELAINE 
( MAIORES), Falecido em: 
02/12/2020, e sepultado(a) no 
PORTAL CREMATORIO ITATI-
BA SP aos 03/12/2020. 

10.FABIANO DALMO PA-
RANHOS com 38 anos , Ca-
sado (a) com FERNANDA 
CRISTINA DA SILVA ROCHA 
PARANHOS sendo filho(a) 
de  MARIANA ILDET PARA-
NHOS. deixa filho(s): ISABELA 
8, Falecido em: 02/12/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 03/12/2020. 

11.ANTONIO DE JESUS BAP-
TISTA com 80 anos , Casado 
(a) com BEATRIZ DE JESUS 
SAVARIZI sendo filho(a) de 
FRANCISCO BAPTISTA e LUI-
SA DOS SANTOS BAPTISTA. 
deixa filho(s): MALU, MARCIO, 
MARCOS, MARIA, SAMUEL, 
CRISTIANO, FRANCISCO, 
LUIZ (MAIORES), Falecido 
em: 02/12/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
03/12/2020. 

12.BERENICE DUARTE DA 
COSTA com 77 anos , Era Viú-
vo(a) de SEBASTIÃO MIGUEL 
DA COSTA sendo filho(a) 
de DANIEL  RAMOS DOS 
SANTOS e ELVIRA DUARTE 
CARNEIRO. deixa filho(s): 
SUELI  , SILAS , RICARDO 
(MAIORES), Falecido em: 
02/12/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
03/12/2020. 

13.CICERO VIEIRA com 56 
anos , Casado (a) com ELIA-
NA DE ARAUJO CANDIDO 
VIEIRA sendo filho(a) de LOU-
RIVAL VIEIRA e LAUDELINA 
BEZERRA VIEIRA. deixa fi-
lho(s): DANIELA, ROBERTO, 
FILHOS MAIORES, Falecido 
em: 02/12/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 03/12/2020. 

14.GERALDO AZEVEDO DE 
SOUZA com 53 anos , União 
estável com JURACI RODRI-
GUES BONFIM sendo filho(a) 
de JOAO BATISTA DE SOU-
ZA e ALICE DE AZEVEDO 
SOUZA. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 03/12/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 03/12/2020. 

15.HACHIRO SATO com 78 
anos , Casado (a) com ETU-
CO SATO sendo filho(a) de 
KYUZAIMON SATO e TO-
RANO SATO. deixa filho(s): 
TOMIO, ERIKA, AQUIRA, KE-
NJI ( MAIORES), Falecido em: 
03/12/2020, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 03/12/2020. 

16.MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS UCHITZKY com 77 
anos , Era Viúvo(a) de ESI-
QUEL UCHITZKY sendo fi-
lho(a) de CLEMENTE RODRI-
GUES DOS SANTOS e MARIA 
DOS REIS DOS SANTOS. 
deixa filho(s): ALESSANDRA 
45, KAREN 37, Falecido em: 
03/12/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
04/12/2020. 

17.MATILDES DE CAMPOS 
MELLO com 68 anos , Era Viú-
vo(a) de ANTONIO DE ALMEI-
DA MELLO sendo filho(a) de 
PEDRO EUGENIO DE CAM-
POS e CAROLINA CORREA 
DE CAMPOS. deixa filho(s): 
ROBERTO, MARIO, AILTON 
(TODOS MAIORES), Falecido 
em: 03/12/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
04/12/2020. 

18.LUCILA BIANCA ALVES 
com 39 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de ELOISA HE-
LENA ALVES. deixa filho(s): 
LAVINIA (MENOR), Falecido 
em: 03/12/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 04/12/2020. 

19.TADASHI MUKAI com 84 
anos , Casado (a) com KIMI-
KO ONO MUKAI sendo filho(a) 
de KAZUO MUKAI e KIKUE 
MUKAI. deixa filho(s): ELIZA, 
JULIA, LILIAN (MAIORES), 
Falecido em: 03/12/2020, e se-
pultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 04/12/2020. 

20.BENEDITO RAFAEL 
NALIN com 63 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
ERNESTO NALIN e MARIA 
DE OLIVEIRA NALIN. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 
04/12/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
04/12/2020. 

21.ROBERTO CARLOS DE 
OLIVEIRA com 46 anos , 
União estável com JOSIANE 
SUELI DA SILVA sendo filho(a) 
de EGIDIO ALVES DE OLIVEI-
RA FILHO e APARECIDA DOS 
REIS OLIVEIRA. deixa filho(s): 
DOUGLAS 29, PATRICK 26, 
RAFAEL 14, Falecido em: 
04/12/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
04/12/2020. 

22.CANDIDA DA SILVA DE 
JESUS com 98 anos , Era Vi-
úvo(a) de JOAQUIM CANDIDO 
DE JESUS sendo filho(a) de 
ANTONIO DA SILVA CORREIA 
e DIOLINDA SEVIRINA DA 
SILVA. deixa filho(s): JOÃO  , 
SEBASTIÃO , MARIA , JOSÉ 
, ANTONIO , RAIMUNDO 
, DEOLINDO (MAIORES), 
ANA (FAL), Falecido em: 
04/12/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
05/12/2020. 

23.CLEIDE ALVES NOGUEI-
RA RODRIGUES com 55 anos 
, Casado (a) com ANTONIO 
RODRIGUES sendo filho(a) 
de JOSE JOSIMAR NOGUEI-
RA e RAIMUNDA ALVES 
NOGUEIRA. deixa filho(s): 
VIVIANA, JOSIANE,KARINA 
(MAIORES), Falecido em: 
04/12/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
05/12/2020. 

24.GENI PARIZOTO FOR-
NAZIERO com 77 anos , Era 
Viúvo(a) de ARMANDO FOR-
NAZIERO sendo filho(a) de AL-
BERTO PARIZOTO e HELENA 
HUGOLINO PARIZOTO. deixa 
filho(s): ALTAIR E MILENE 
(MAIORES) ANTONIO (FAL), 
Falecido em: 04/12/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 05/12/2020. 

25.MARIA JOSE ALVES DE 
MAGALHAES com 77 anos 
, Era Divorciado(a) de JOAO 
ROZA MAGALHAES sendo fi-
lho(a) de OSMINDO ALVES DE 
SIQUEIRA e ARLINDA MARIA 
DE SIQUEIRA. deixa filho(s): 
MARIA, LUIZ,ZEILDES,JEZIL-
DA, ERIKSON (FILHOS TO-
DOS MAIORES), Falecido em: 
04/12/2020, e sepultado(a) no 
CEM. MUNICIPAL DE ITANHA-
EM aos 05/12/2020. 

26.JENNEFER GUIMARÃES 
DE FARIA com 21 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
ADIEL PINTO DE FARIA e SIL-
VANA MARIA GUIMARES DE 
FARIA. NÃO DEIXA FILHOS., 
Falecido em: 04/12/2020, e se-
pultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 05/12/2020. 

27.IRENE BASILIO com 71 
anos , Casado (a) com JOSE 
BASILIO FILHO sendo filho(a) 
de AFRA MARIA DA CONCEI-
ÇAO. deixa filho(s): KATIA ,AN-
DERSON ,ESTEFANIA ,TAINA 
,NATANI (TODOS MAIORES), 
Falecido em: 04/12/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 05/12/2020. 

28.ANTONIA MARIA JOÃO 
com 81 anos , Era Viúvo(a) 
de ESPEDITO JOÃO sendo fi-
lho(a) de JOSÉ CLEMENTINO 
PEREIRA DE CARVALHO e 
VERONICA MARIA DO CAR-
MO. deixa filho(s): FLÁVIO  , 
CLÓVIS  , LUCIANA , MAR-
COS (MAIORES), Falecido 
em: 04/12/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
05/12/2020. 

29.MARIA DOLORES SI-
GRIST com 96 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
FRANCISCO XAVIER SIGRIST 
e LINA AMBIEL SIGRIST. NÃO 
DEIXA FILHOS., Falecido em: 
05/12/2020, e sepultado(a) no 
HELVETIA aos 05/12/2020. 

30.PAULO HENRIQUE RO-
DRIGUES com 46 anos , Ca-
sado (a) com CELIA REGINA 
CORRÊA DE TOLEDO RO-
DRIGUES sendo filho(a) de 
SEBASTIÃO RODRIGUES e 
SEBASTIANA LUIZA RODRI-
GUES. deixa filho(s): LARISA 
(25), Falecido em: 05/12/2020, 
e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 05/12/2020. 

31.MARCILIO LUCCA com 81 
anos , Casado (a) com MARTA 
ROSARIA RIBEIRO LUCCA 
sendo filho(a) de SALVADOR 
LUCCA e BENEDITA TOMAZ 
FRANCISCA. deixa filho(s): 
MARCIA 44, (MAURO FAL), 
Falecido em: 05/12/2020, e 
sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 06/12/2020. 

32.BRUNO CARBONARI 
com 28 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de SILVIO CAR-
BONARI FILHO e TEREZA 
DE JESUS RODRIGUES 
CARBONARI. NÃO DEI-
XA FILHOS., Falecido em: 
05/12/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
06/12/2020. 

33.EUDES COUTINHO AZE-
VEDO com 72 anos , Casado 
(a) com DAMIANA SANTOS 
AZEVEDO sendo filho(a) de 
LAURINDO COUTINHO AZE-
VEDO e MARIA FRANCISCA 
DE JESUS. deixa filho(s): 
ROGERIO, EDER , ELVIS 
(MAIORES), Falecido em: 
06/12/2020, , e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
06/12/2020. 

34.NEPTUNO CAMPOS AN-
DRIANO com 65 anos , Casa-
do (a) com VALERIA TROYSI 
ANDRIANO sendo filho(a) 
de NECTUNO ANDRIANO 
e GERALDA PEREIRA DE 
CAMPOS ANDRIANO. deixa 
filho(s): ANDRE , NEPTUNO 
, LUCCAS (MAIORES), Fa-
lecido em: 06/12/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 06/12/2020. 

35.NIVALDO DE SOUZA SIL-
VA com 64 anos , Casado (a) 
com MONICA DOS SANTOS 
PADILHA SILVA sendo filho(a) 
de SEVERINO RODRIGUES 
DA SILVA e MARIA DO CAR-
MO DE SOUZA SILVA. deixa 
filho(s): LAIS 24, THAIS 21, 

Falecido em: 06/12/2020, e 
sepultado(a) no MEMORIAL 
PQ. DAS CEREJEIRAS SP 
aos 06/12/2020. 

36.GESSE ANTONIO DA SIL-
VA com 80 anos , Casado (a) 
com VALLI DA SILVA sendo 
filho(a) de JOSE ANTONIO 
PRIMO e MARIA TEODORA 
DE JESUS. deixa filho(s): 
RONALDO 42, Falecido em: 
06/12/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
07/12/2020. 

37.JOSE ANTONIO BRA-
GUTTI com 60 anos , Era 
Separado(a) de TERESINHA 
CONCEIÇÃO ALVES sendo 
filho(a) de JOSE BRAGUTTI 
e IRENE GOTARDO BRA-
GUTTI. deixa filho(s): IGOR 
23, THIAGO 33, Falecido em: 
06/12/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
07/12/2020. 

38.ANA OLGA ORTIZ JUS-
TINIANO com 83 anos , Era 
Divorciado(a) de HUGO PATZI 
RODRIGUES sendo filho(a) 
de ALCIBIADES  ORTIZ  
VARGAS e HIGINIA JUSTI-
NIANO CASTRO. deixa fi-
lho(s): ZULMA, HUGO, RENE 
( MAIORES), Falecido em: 
06/12/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
07/12/2020. 

39.OSVALDO FIRMINO 
MARTINS com 74 anos , 
Casado (a) com ESTHER 
TEIXEIRA MARTINS sendo 
filho(a) de BENEDITO FIRMI-
NO MARTINS e MARIA CAN-
DIDA DE OLIVEIRA. deixa fi-
lho(s): EDUARDO, FABIANA, 
SIMEIA (MAIORES), Falecido 
em: 06/12/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 07/12/2020. 

40.GILBERTO VICENTE RO-
DRIGUES com 48 anos , Era 

Solteiro(a) sendo filho(a) de 
PAULO VICENTE RODRI-
GUES e ANTONIA VIEIRA 
RODRIGUES. deixa filho(s): 
ANA PAULA, RONALDO 
(MAIORES), Falecido em: 
06/12/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
07/12/2020. 

41.MURILO SOUZA SAN-
TIAGO com 66 anos , Era 
Divorciado(a) de SONIA 
APª DE LIMA SANTIAGO 
FERREIRA DE MORAES 
sendo filho(a) de WAN-
DREGELISO EVALDO DE 
ARAUJO SANTIAGO e JA-
NIRA SOUZA SANTIAGO. 
deixa filho(s): JONATAN, 
JENNIFER, DEBORAH 
(MAIORES), Falecido em: 
06/12/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 07/12/2020. 

42.MARIA LINA NAS-
CENTE com 80 anos , 
Era Viúvo(a) de ROCINO 
RAIMUNDO DE ARAUJO 
sendo filho(a) de ANTONIO 
NASCENTE DE OLIVEIRA 
e MARIA LINA DA COSTA. 
deixa filho(s): MARIA DA 
CONCEIÇÃO, FRANCIS-
CO, GERALDO, MARIA 
DE LOURDES, MARIA 
DO CARMO, GABRIEL 
(MAIORES), Falecido em: 
07/12/2020, e sepultado(a) 
no SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS-ELIAS FAUSTO 
SP aos 07/12/2020. 

43.APARECIDA ESAULI-
NA BASSI com 73 anos , 
Era Viúvo(a) de CARLOS 
BASSI sendo filho(a) de 
RAUL ZAGO e SANTINA 
VERCONTE ZAGO. deixa 
filho(s): MARCIO , ADRIA-
NA (MAIORES), Falecido 
em: 07/12/2020, e cremado 
(a) no CREMAT.MUNICI-
PAL DE CAMPINAS aos 
08/12/2020.

ASSISTENTE ADMI-
NISTRATIVO – Dese-
jável Superior Com-
pleto ou Cursando. 
Pacote Office. Expe-
riência em emissão 
de Notas Fiscais e 
financeiro. Necessá-
rio CNH B. Residir 
em Indaiatuba, Salto 
ou Itu.

ASSISTENTE DE 
EVENTOS – Superior 
completo ou cursan-
do em Comunicação 
Social, Marketing, Re-
lações Públicas ou 
Publicidade. Domínio 
em mídias sociais. 
Pacote Office. Dis-
ponibilidade total de 
horários. Experiên-
cia em organização 
e planejamento de 
eventos.

AUXILIAR DE LIM-
PEZA – Ter experiên-
cia anterior na função. 

Residir em Indaiatuba. 
Ter disponibilidade de 
horários.

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO – Residir em 
Elias Fausto ou Car-
deal. Para trabalhar 
em serviços manuais, 
movimentando merca-
dorias. Disponibilida-
de para trabalhar em 
turnos.

AUXILIAR DE PRO-
D U Ç Ã O  -  E n s i n o 
médio completo. Ex-
periência no setor de 
produção. Desejável 
experiência em em-
presas do ramo quími-
co. Disponibilidade de 
horários.

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS – Ex-
periência em limpeza 
de piscinas, corte de 
grama e manutenção 
predial em geral. Re-

sidir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de ho-
rários.

OPERADOR DE TOR-
NO CNC – Experiência 
em operar Torno CNC 
e Centro de Usinagem 
(Comandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimen-
tos em instrumentos de 
medição. Ensino médio 
completo. Desejável 
possuir curso de Leitura 
e Interpretação de Dese-
nho e Metrologia. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR DE COR-
TE E VINCO – Experi-
ência na função com-
provada em carteira. 
Ensino médio comple-
to. Desejável curso do 
SENAI de Operador de 
Corte e Vinco.

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS – Ensino mé-
dio completo. Conheci-
mentos em Metrologia e 
Leitura e Interpretação 
de desenho mecânico. 
Experiência em operar 
máquinas convencio-
nais e CNC’s. 

SUPERVISOR OPE-
RACIONAL – Expe-
riência em supervi-
sionar funcionários 
de limpeza e portaria. 
Conhecimentos bá-
sicos em informática. 
Possuir CNH B, irá 
dirigir os carros da em-
presa em Indaiatuba 
e região. Residir em 
Indaiatuba, Salto, Itu 
e Monte Mor.

TORNEIRO MECÃNI-
CO – Experiência na 
função. Residir em In-
daiatuba, Salto ou Itu.

VENDEDOR EXTER-
NO INTERNACIONAL 
– Superior completo 
em Administração, 
Comércio Exterior ou 
áreas correlatadas. 
Vivência e disponibi-
lidades para viagens 
nacionais e internacio-
nais. Inglês e Espanhol 
avançados. Sólida ex-
periência em atendi-
mento ao cliente, na 
área comercial e em 
rotinas administrativas 
de exportação.
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