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COVID-19 altera a rotina e ações de 
urgência são aplicadas na cidade

Com a pandemia do 
coronavírus o Governo 
do Estado de São Paulo 
e as Prefeituras Munici-
pais se viram obrigados a 
mudar a rotina de todas 
as pessoas. Serviços pú-
blicos alteraram a forma 
de atendimento e outros 
suspenderão as ativida-
des por 15 dias, poden-
do ser prorrogado para 
mais 15 dias. 

Em Indaiatuba, a Pre-
feitura Municipal tem 
adotado medidas de con-
tenção ao COVID-19 e 
para isso foi criado o Co-
mitê Municipal de En-
frentamento e Prevenção 
ao Novo Coronavírus 
(COVID-19).

Enquanto a pan-
demia do coronaví-
rus provoca a sus-
pensão das aulas, 
uma pergunta surge. 
Como lidar com as 
crianças que agora 
passam os dias em 
casa, em isolamento 
social? 

A Federação Paulista de Futebol decidiu interromper os torneios no estádio por 
tempo indeterminado; Medida atende ao anunciado pela CBF no último domingo

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI
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REPRODUÇÃO

DESAFIOCANCELADOS

Campeonatos de futebol são 
suspensos pela Federação

A pandemia exige que Governos Federal, Estadual e Municipal apliquem ações de combate ao coronavírus

Prefeitura 
divulga 
alterações 
na rede 
pública de 
saúde 

Como entreter 
as crianças 
durante a 
quarentena
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Líder 
mundial no 
segmento de 
lavanderias



Editorial
A luta contra o coronavírus

Artigo

O coronavírus, sem dúvida, tomou conta do país. E nessa 
edição foi quase que impossível não dar foco ao principal assunto 
do momento: o COVID-19 que tem assustado muitos brasileiros.

Um vírus que no início era tratado como apenas uma gripe 
comum mostrou a todos que ele é mais forte que pensamos. 
Ele é altamente contagioso e exige de todos nós a higienização 
reforçada de nossas mãos.

Difícil lidar com um problema que não enxergamos. Por isso 
seguir a risca as recomendações do Ministério da Saúde e também 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) é importantíssimo para 
manter essa doença longe de você e de sua família.

Um vírus que foi capaz de fechar escolas, shopping, comércio 
e levar muitos brasileiros ao isolamento social. E há aqueles que 
ainda se questionam: Mas, é pra tanto?

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram na tarde de 
ontem (19) que foram confirmados 611 casos do novo coronavírus 
em 20 estados e no Distrito Federal. Só no estado de São Paulo 
são 286 pessoas que lutam contar o COVID-19.

De acordo com informações da Organização Mundial da 
Saúde (atualizadas às 16h40 de quarta-feira), houve 207;855 
casos confirmados e mais de 9 mil mortes por coronavírus em 
166 países e territórios. O balanço apontou que cerca de 34% das 
mortes estão concentradas em Hubei, província chinesa onde se 
iniciou o surto: lá, foram ao menos 3.130 vítimas fatais. A Itália 
aparece como o segundo país com mais mortes por novo coro-
navírus, são 2.978, 32% de todas as mortes no mundo.

Com números tão assustadores, acende um alerta no Brasil. 
Vamos nos cuidar, cuidar dos nossos filhos, pais, avós e familia-
res. Vamos cuidar dos nossos amigos, vizinho e até daquele que 
nem conhecemos. Vamos seguir as orientações de isolamento 
social. Agora ninguém pega na mão de ninguém e vamos ajudar 
as autoridades a se livrar o mais rápido possível desse vírus 
que está acabando aos poucos com a nossa rotina, com a nossa 
economia e com a nossa paz.

A2

O mundo está vivenciando uma epidemia do novo coronavírus, detectada em dezembro passado na cidade de Wuhan, na China. O impacto da 
doença tem afetado a economia como um todo e não poderia ser diferente no turismo.

 Passageiros e agências de viagens têm se organizado no sentido de minimizar prejuízos e atender a todos de maneira clara, transparente e 
responsável.

 Mas, o que diz a legislação que rege o setor caso o passageiro queira cancelar a passagem por conta da Covid-19? De acordo com a regu-
lamentação da ANAC o passageiro pode desistir da compra, sem qualquer ônus (reembolso integral), em até 24 horas após o recebimento do 
comprovante da passagem aérea, e desde que a compra ocorra com 7 dias ou mais de antecedência à data do voo. Caso a compra tenha sido feita 
por meios eletrônicos, o Código de Defesa do Consumidor prevê que o passageiro tem até 7 dias para solicitar o cancelamento.

 De acordo com a lei, quando solicitado o reembolso, as companhias aéreas têm que efetuar o pagamento ao passageiro em até 7 dias, contados 
a partir da data da solicitação e este reembolso será feito ao responsável pela compra da passagem e seguirá o mesmo meio de pagamento utilizado 
no momento da compra, ou seja, pagamentos feitos via cartão de crédito, a empresa tem até 7 dias para enviar o crédito para a operadora do cartão.

 Agora, nos casos em que o pedido de cancelamento da passagem ocorrer após 7 dias da compra, mas com antecedência hábil para que a 
companhia aérea possa revender os bilhetes, firmou-se o entendimento com base em decisões do TJ/SP do STJ que as companhias aéreas devem 
reembolsar o bilhete, mesmo se tratando de passagens promocionais, retendo valores de 5% a 20% a título de taxas administrativas, dependendo 
da particularidade de cada caso.

 Os casos de epidemia, como a atual do coronavírus, também seguem a mesma lógica, ainda que numa primeira vista seja considerado como 
um evento de força maior, que excluiria a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos.

 Para ilustrar, na época da epidemia do H1N1, o TJ/SP (Apelação Cível 0017080-71.2010.8.26.0019) julgou um caso de cancelamento de 
passagens e pacotes turísticos, entendendo que não é razoável exigir que a empresa aérea devolva a integralidade dos valores pagos pelos requeren-
tes, sendo cabível a retenção do valor correspondente à multa de 20% prevista contratualmente. Entretanto, a cobrança de penalidades adicionais 
depende de prova do efetivo pagamento pela empresa aos fornecedores internacionais.

 Apesar de que a companhia aérea poderia alegar caso fortuito e/ou de força maior que seriam excludentes de sua responsabilidade no caso 
destas epidemias, a circunstância ensejadora das viagens não pode ser atribuída a qualquer das partes, muito menos ao consumidor.

 Importante, também, avaliar, que a 3ª Turma do STJ (REsp 1595731/RO, Quarta Turma, DJe 01/02/2018) recentemente se posicionou quanto 
a prejuízos do consumidor no cancelamento de viagens e pacotes turísticos, ilustrando que “não se mostra possível falar em perda total dos valores 
antecipadamente pagos por pacote turístico, sob pena de se criar uma situação que, além de vantajosa para a empresa de turismo (fornecedora 
de serviços), mostra-se excessivamente desvantajosa para o consumidor”, razão pela qual “deve-se, assim, reconhecer a abusividade da cláusula 
contratual em questão, seja por subtrair do consumidor a possibilidade de reembolso, ao menos parcial, da quantia antecipadamente paga, seja por 
lhe estabelecer uma desvantagem exagerada”.

 Por fim, o STJ declarou-se que o cancelamento de pacote turístico contratado constitui risco do empreendimento desenvolvido por qualquer 
agência de turismo, não podendo esta pretender a transferência integral do ônus decorrente de sua atividade empresarial a eventuais consumidores. 

 Por fim, é sempre importante lembrar que existe uma desigualdade evidente na relação das cias aéreas e os consumidores, que é a parte vul-
nerável. Portanto, aqueles que se sentiram prejudicados no momento de cancelar ou adiar uma viagem por conta do Coronavírus devem procurar 
os órgãos especializados em defesa do consumidor e se o problema não for resolvido, deve recorrer ao Judiciário para reaver seus direitos.

Léo Rosenbaum, advogado especializado em Direitos do Passageiro Aéreo. Sócio do Rosenbaum Advogados

Coronavírus e o direito de cancelar ou adiar passagens aéreas
Nessa semana, houve várias manifestações contra o atual 

governo através de um panelaço; alguns a favor, (o que é curioso, 
já que panelaço em geral é uma critica aos aspectos negativos 
de governos vigentes) outros contra; e deve ter tido aqueles que 
bateram panela só pela farra mesmo.

Segundo informações, teve panelaço pelo Brasil todo.
Antigamente uma pessoa revoltada com a política usava a 

filosofia para reclamar, compunham músicas, peças de teatro, 
poesias, hoje usam panelas. Usam? Prefiro usa-las para cozinhar.

Essa ideia nem é nossa; teve a sua origem no Chile em 1971, 
para protestar contra o governo de Salvador Allende. Mais tarde, 
em 2001 ocorreram panelaços na Argentina, que tinham como 
objetivo pedir o impeachment do presidente Fernando de La Rúa.

Em tempos de corona vírus e consequentemente quarentena, 
panelaço é a forma mais segura e barata de protesto.

Falando em protesto, parece que a 
batata de alguém ai tá assando, heim...

Será no panelaço?

PANELAÇO

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

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

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

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

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

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

O Museu da Água tem a proposta de ser uma referência em educação ambiental, voltada à gestão de recursos hídricos. 
Um espaço que alia ciência, tecnologia e acervo para contar a história da água em Indaiatuba. 

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade
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Com a pandemia 
do coronavírus o 
Governo do Es-

tado de São Paulo e as 
Prefeituras Municipais 
se viram obrigados a 
mudar a rotina de todas 
as pessoas. Serviços pú-
blicos alteraram a forma 
de atendimento e outros 
suspenderão as ativida-
des por 15 dias, podendo 
ser prorrogado para mais 
15 dias. 

Em Indaiatuba, a Pre-
feitura Municipal tem 
adotado medidas de con-
tenção ao COVID-19 
e para isso foi criado o 
Comitê Municipal de 
Enfrentamento e Preven-
ção ao Novo Coronavírus 
(COVID-19).

Até o fechamento 
desta edição, ontem (19) 
havia na cidade 66 ca-
sos suspeitos, sendo que 
65 estão aguardando o 
resultado, 1 caso foi des-
cartado e 1 óbito está em 
investigação. Trata-se de 
uma paciente do sexo fe-
minino de 42 anos, cardí-
aca e diabética. Apresen-
tou sintomas gripais no 
dia 12 de março e estava 
internada com Síndrome 
Respiratória Aguda Gra-
ve. Não possui histórico 
de viagem. 

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Indaia-
tuba criou um serviço de 
atendimento via Whatsa-
pp com plantão de segun-
da a sexta-feira das 7h às 

COVID-19 altera a rotina e ações de 
urgência são aplicadas em Indaiatuba
A pandemia exige que Governo Federal, Estadual e Municipal apliquem ações de combate ao coronavírus

19h para a população tirar 
dúvidas exclusivamente 
sobre Novo Coronavírus 
(Covid-19). Whatsapp 
Plantão de Dúvidas Novo 
Coronavírus (19) 9 9779-
3856.

Isolamento social
E para conter o coro-

navírus, a Prefeitura de 
Indaiatuba assim como di-
versas cidades do Estado 
de São Paulo orienta que 
a população que se enqua-
dram nos grupos e faixa da 
população mais suscetível 
ou vulnerável à Covid-19, 
como idosos, diabéticos, 
hipertensos, quem tem in-
suficiência renal crônica, e 
quem tem doença respira-
tória crônica, permaneça 
em isolamento domici-
liar, evitando atividades 
externas como compras 
em mercados, farmácias, 
lojas, serviços bancários 
entre outros, e que se-
jam feitas por parentes ou 
amigos próximos que não 
fazem parte desses grupos. 

De acordo com o co-
ordenador de Enferma-
gem da Unimax, profes-
sor Alexandro Marcos 
Menegócio a incubação, 
segundo estudos, é de 2 a 
14 dias, podendo chegar 
no máximo a 20 dias. 
Além disso, o coordena-
dor reforça a importância 
do grupo de risco se man-
ter em casa. “Os idosos 
começam a apresentar 
um sistema imunológico 
deficiente, deste modo a 
uma imunidade menos 
apta a reagir ao corona-

vírus,  permitindo que o 
agente infeccioso atinja 
o organismo, em espe-
cial, pelas vias aéreas 
superiores, boca e nariz, 
conseguindo se multi-
plicar e migrar mais fa-
cilmente aos pulmões, 

trazendo complicações 
mais severas e  com-
prometendo a função 
respiratória”, explica.

Além disso, o co-
ordenador alerta que 
estudos mostram que 
pessoas sem sintomas 

podem transmitir a 
doença. “De maneira 
geral, a excreção do 
vírus está relacionada 
com os sintomas da 
doença, ou seja, quanto 
mais adoecida a pessoa 
está, mais carga viral 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

ela carrega, desta for-
ma libera mais vírus na 
circulação, que podem 
ser além do tossir ou 
espirrar,  propagado 
também por meio de 
gotículas das secreções 
respiratórias”. 
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Atividade física
E é justamente nes-

se quesito que os exer-
cícios físicos e a boa 
alimentação surgem 
como grandes dife-
renciais frente ao CO-
VID-19, que já adqui-
riu status de epidemia 
mundia l .  “A nossa 
imunidade pode ser 
estimulada pela práti-
ca de bons hábitos de 
vida, como a boa ali-
mentação e atividade 
física regular que são 
mecanismos que vão 
ativar nossas defesas 
frente essa nova epi-
demia do coronavírus”, 
afirma a sócia proprie-
tária da Academia +40, 
Lina Amstalden. 

Exercícios físicos 
regulares proporcio-
nam uma série de be-
nefícios em cadeia para 
o sistema imunológi-
co. “A atividade físi-
ca também favorece 
e estimula o sistema 
imune, pois leva a uma 
melhora da oxigenação 
de todas as nossas cé-
lulas ativando, assim, 
vários genes sendo o 
mais importante o gen 
FATSO, que é respon-

sável pelo aumento do 
nosso peso e diabetes”, 
explica Lina. “Este gen 
pode ser desativado 

pelo exercício regular 
e uma boa alimenta-
ção.  Ele também ativa 
a insulina, responsável 

por processar os car-
boidratos. Além disso, 
a atividade física ati-
va as endorfinas que 

XX

irão nos deixar me-
nos tensos e favorecer 
um sono reparador. O 
que melhora a função 

cardíaca e cerebral, 
baixando a pressão 
arterial e o açúcar”, 
finaliza Lina.

EDUCAÇÃO
A partir de segunda-

-feira (23) as atividades 
de todas as escolas da 
Rede Municipal de En-
sino estarão suspensas 
pelo prazo de 15 dias e 
poderá ser prorrogada 
por mais 15 dias, após 
avaliação do Comitê 
Municipal de Enfren-
tamento e Prevenção 
ao Novo Coronavírus 
(COVID-19).

A suspensão atinge a 
Educação Infantil (Cre-
ches municipais, parcei-
ras e pré-escolas); Ensino 
Fundamental (Regular 
e Supletivo); Educação 
Especial Exclusiva (Es-
paço Avançar) e Escola 
Municipal Ambiental 
Bosque do Saber.

A carga horária e o 
calendário escolar serão 
reorganizados poste-
riormente de forma que 
não haja prejuízo edu-
cacional, bem como os 

Confira como será o funcionamento de alguns setores 

cumprimentos dos dis-
positivos da LDB serão 
assegurados de acordo 
com a normatização da 
Secretaria Municipal de 
Educação. 

As escolas da Rede 
Estadual de Ensino tam-
bém suspenderão as au-

las a partir de segunda-
-feira (23), pelo prazo 
de 15 dias podendo ser 
prorrogado.

A UniMAX está com 
as aulas dos cursos pre-
senciais de graduação e 
pós-graduação suspen-
sas, por 15 dias, desde 
terça-feira (17), com 
antecipação dos dias 
do período de recesso 
acadêmico anual. Como 
a situação e as informa-
ções são dinâmicas, a 
Universidade informa 

que o período poderá ser 
prorrogado, de acordo 
com novas orientações 
e diretrizes dos órgãos 
de Saúde Pública.

KIT 
ALIMENTAÇÃO
O prefeito Nilson 

Gaspar, em entrevista ao 
programa Mais Médico 
da Web TV Mais Expres-
são anunciou que a partir 
da semana que vem os 
alunos mais vulneráveis, 
que estão inscritos no 

Bolsa Família, recebe-
rão um kit alimentação 
por 15 dias. “Sabemos 
que muitos pais estão 
preocupados com a ali-
mentação dos filhos, por 
isso estamos fazendo um 
levantamento para saber 
quantas famílias recebe-
rão o kit. Deve ser em 
torno de 1.800 famílias 
ou mais”, disse o prefei-
to Nilson Gaspar. “Nós 
iremos entregar os kit 
na casa de cada aluno”, 
finaliza o prefeito.

TRANSPORTE 
PÚBLICO
A direção da SOU 

Indaiatuba, empresa res-
ponsável pelo serviço de 
transporte coletivo no 
município, informou que 
vai intensificar os cuida-
dos com a higienização 
dos ônibus, incluindo o 
sistema de ar condicio-
nado dos veículos, cuja 
limpeza é feita diaria-
mente. Desde terça-feira 
(17), todos os veículos 
da frota estão circulan-
do com avisos sobre os 
cuidados recomendados 
para evitar o contágio do 
novo coronavírus.
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ESPORTE
As aulas do Esporte 

Cidadão,  Juventude 
Esportiva e Lazer tam-
bém serão suspensas a 
partir de segunda-feira 
(23) por 15 dias poden-
do prorrogar por mais 
15 dias.  A secretaria 
de Esporte, junto com 
as entidades Aifa e Lidi 
estabelecem que os 
campeonatos de fute-
bol e futsal de Indaiatu-
ba estão suspensos por 
tempo indeterminado.

SOCIAL
Todas as oficinas 

da Secretaria de As-
sistência Social estão 
suspensas pelo mesmo 
período.

CULTURA
As aulas das ofici-

nas da Secretaria de 
Cultura estão suspen-
sas temporariamente. 
Vale destacar que isto 
não gerará faltas, muito 
menos cancelamento 
de vagas nas oficinas. 
Além disso, todos os 
eventos que acontece-
riam na cidade também 
foram suspensos.

BANCOS
A Federação Bra-

s i l e i r a  d e  B a n c o s 
(FEBRABAN) e seus 
b a n c o s  a s s o c i a d o s 
anunciaram na segun-
da-feira (16) medidas 
de estímulo à econo-
mia  para amenizar os 
efeitos negativos do 
coronavírus no em-
prego e na renda. Os 
cinco maiores bancos 
associados -  Banco 
do Brasil, Bradesco, 
Caixa, Itaú Unibanco 
e Santander -  estão 
abertos e comprometi-
dos em atender pedidos 
de prorrogação, por 60 
dias, dos vencimentos 
de dívidas de clientes 
pessoas físicas e micro 
e pequenas empresas 
para os contratos vi-

gentes em dia e limi-
tados aos valores já 
utilizados. Saiba mais 
no site da Febraban.

Até o fechamento 
desta edição não foi 
informado se haverá 
mudanças no horário 
de funcionamento dos 
bancos.

SUPER
MERCADOS
O p re s iden t e  da 

Assoc iação  Pau l i s -
ta de Supermercados 
(APAS), Ronaldo dos 
Santos, informou que 
a associação está ma-
peando diar iamente 
toda a cadeia produ-
tiva, como indústria e 
logística de distribui-
ção de produtos e infor-
mando os associados 
supermercadistas e os 
consumidores, que a 
cadeia produtiva está 
operando normalmen-
te, sem falta de pro-
dutos. 

A APAS informa 
que os supermercados 
estão preparados para 
atender à demanda e 
estão trabalhando para 
que os itens não faltem 
nas prateleiras e se 
mantenha equilíbrio 
de preço nos pontos 
de vendas. A entidade 
também vem acom-
panhando de perto a 
situação do Corona-
vírus e tem orientado 
diariamente todos os 
seus associados para 
que sigam as recomen-
dações de prevenção do 
vírus segundo determi-
nações do Ministério 
da Saúde para garantir 
o bem estar de clientes, 
fornecedores e colabo-
radores em suas lojas.

SHOPPING
Desde ontem (19) o 

Polo Shopping Indaia-
tuba reduziu o horário 
de funcionamento das 
lojas e área de alimen-
tação para colaborar 

com os esforços de 
contenção do avanço 
do novo Coronavírus 
no país, seguindo as 
orientações oficiais e 
melhores práticas do 
setor de Shoppings.

Com a redução no 
horário de funciona-
mento, as lojas irão 
abrir de segunda a sá-
bado das 12h às 20h, e 
aos domingos das 14h 
às 20h, enquanto a área 
de alimentação funcio-
nará todos os dias de 
12h às 20h. 

Na área de entre-
tenimento, o Topázio 
Cinemas suspenderá 
suas atividades tam-
bém a partir do dia 19 
de março, pelo prazo 
de 30 dias, podendo ser 
revogado ou estendido 
conforme a evolução 
dos acontecimentos. 

DIVULGAÇÃO

FAKE NEWS
A Fiocruz reforça 

a importância de com-
partilhar informações 
de fontes confiáveis e 
seguras. No Portal Fio-
cruz é possível encontrar 
notícias e orientações 
sobre a doença e sobre 
o vírus. Confira abaixo 
quais informações que 
circulam pelas redes so-
ciais são falsas:

O coronavírus é 
maior do que o normal; 
o diâmetro da célula é 
de 400 a 500 mícrons e, 
por esse motivo, qual-
quer máscara impede a 
sua entrada no organis-
mo. FALSO; 

O coronavírus, quando 
cai sobre uma superfície 
de metal, permanece vivo 
durante 12 horas. Lavar as 
mãos com água e sabão 
é suficiente para destruí-
-lo. FALSO;

O coronavírus, quan-
do cai sobre um tecido, 
permanece vivo durante 
nove horas, portanto, lavar 
a roupa ou colocá-la ao sol 
durante duas horas será 
suficiente para eliminá-
-lo. FALSO;

O vírus só vive nas 
mãos durante 10 minutos. 
Assim, usar um desinfe-
tante em gel também o 
eliminará. FALSO;

O vírus exposto a 
uma temperatura de 26° 
C a 27° C morre. FAL-
SO;

A água que esteja 
exposta ao sol poderá 
ser consumida sem qual-
quer perigo. FALSO;

Evitar comer gela-
dos ou pratos frios; os 
alimentos quentes são 
mais seguros, visto que 
o calor elimina o ví-
rus. FALSO;

Gargarejar com água 
morna ou salgada mata 
os vírus que se alojam 
nas amígdalas e evita 
que passem para os pul-
mões. FALSO;
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DIVULGAÇÃO/CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Cidadãos que tenham audiência agendada com vereadores poderão comparecer mediante prévio aviso dos gabinetes

A partir da próxima semana, as sessões serão fechadas ao público, com transmissão apenas pela internet

Câmara adota medidas contra o Câmara adota medidas contra o CoronavírusCoronavírus

A Câmara de In-
daiatuba deci-
diu restringir o 

acesso ao plenário nas 
sessões ordinárias, que 
serão fechadas ao pú-
blico a partir da próxi-
ma segunda-feira (23). 
Os encontros seguem 
transmitidos pelo ca-
nal do Legislativo no 
YouTube e na página 
do Facebook. A medida 
faz parte de um conjunto 
de ações disciplinado 
por Ato da Mesa com 
o intuito de evitar aglo-
meração de pessoas, 
em função do surto de 
coronavírus.

Na sessão do dia 16, 
a Ordem do Dia foi an-
tecipada para priorizar 
a votação dos projetos 
e diminuir a exposição 
dos cidadãos a aglome-
rações.

A restrição vale ainda 
para o atendimento ao 
público: só poderão fre-
quentar as dependências 
da Câmara os vereado-
res, servidores e fun-
cionários terceirizados, 
profissionais de veículos 
de imprensa, assessores 

de entidades e órgãos 
públicos, fornecedores e 
empregados que prestam 
serviços à Casa de Leis.

Cidadãos que tenham 
audiência agendada com 
vereadores poderão 
comparecer à Câmara, 
mediante prévio aviso 
dos gabinetes à admi-
nistração.

Todas as atividades 
realizadas em plenário, 
com exceção das ses-
sões legislativas, estão 
suspensas – incluindo 
sessões solenes, eventos 

de lideranças partidárias 
e frentes parlamentares, 
visitações institucionais 
e outros programas pa-
trocinados pela Câmara.

O Ato da Mesa dis-
ciplina as regras de 
afastamento a que estão 
sujeitos servidores que 
tiveram contato com 
casos suspeitos ou con-
firmados de Covid-19, 
ou que eventualmente 
contraiam a enfermi-
dade.

As medidas valem 
até decisão em contrário 

e seguem recomenda-
ções de órgãos gover-
namentais e autoridades 
sanitárias – em conso-
nância com que ado-
taram outras Câmaras, 
como a de Campinas e 
a de São Paulo.

“Como presidente da 
Câmara de Indaiatuba, 
tenho o dever de zelar 
pela saúde das pessoas 
que trabalham e circulam 
pelo Palácio Votura, sede 
do Poder Legislativo 
no Município. Por isso, 
assinamos na segunda-

-feira (16) Ato da Mesa 
da Câmara que visa pro-
teger a saúde do público 
interno e externo e, as-
sim, reduzir as possibi-
lidades de disseminação 
do novo Coronavírus 
– o Covid19”, declara o 
presidente da Câmara, o 
vereador Hélio Ribeiro. 

Ele complementa 
salientando que, a par-
tir de agora, durante as 
sessões, será limitada 
a presença em plenário 
aos vereadores, asses-
sores, imprensa e esta-
giários/terceirizados. 
“Também estamos sus-
pendendo eventos que 
estavam agendados para 
acontecer nos plenários 
da Casa e liberamos do 
trabalho funcionários 
com mais de 60 anos, 
grávidas e outros grupos 
de risco. O objetivo é 
reduzir o contato social 
e zelar pela saúde de to-
dos. O público que vem 
às sessões, pode conti-
nuar nos acompanhando 
todas as segundas-feiras, 
a partir das 18h, pelos 
canais oficiais da Câma-
ra Facebook e Youtube. 
A hora é de união e de 
muita responsabilida-
de”, conclui.

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Ação deve reduzir suspeita de coronavírus, que tem sintomas parecidos

Campanha de vacinação contra a gripe
começa na próxima segunda-feira, dia 23

Tem início na pró-
xima segunda-
-feira (23) a 22ª 

Campanha de Vacinação 
contra a Influenza. A an-
tecipação da campanha, 
que estava prevista para 
ser em abril, ocorre após 
a confirmação do primei-
ro caso de coronavírus 
no país.  O Departa-
mento de Vigilância em 
Saúde informa que em 
Indaiatuba cerca de 69 
mil pessoas dos grupos 
prioritários, fora as co-
morbidades devem ser 
vacinadas contra a gripe. 
A campanha seguirá até 
o dia 23 de maio.

A primeira fase da 
Campanha será destina-
da aos idosos com mais 
de 60 anos e os traba-
lhadores de saúde. A 
partir do dia 9 de maio, 
que também serão Dia 
D, serão vacinadas as 

xxxx

crianças de seis meses 
a menores de seis anos 
(5 anos, 11 meses e 29 
dias), pessoas com mais 
de 55 anos, gestantes, 
mães no pós-parto (até 
45 dias após o parto), 

população indígena e 
portadores de condições 
especiais. 

Segundo a Secretaria 
de Saúde de Indaiatuba, 
ações de vacinação serão 
programadas no decorrer 

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

da Campanha, como por 
exemplo, a vacinação em 
Praça Pública, nas Feiras 
Livres e mercados.

Questionada sobre 
como será feita a vaci-
nação nos idosos, uma 

XXX

vez que a orientação é 
que os mesmo sem man-
tenham em isolamento 
social e não estejam em 
locais com aglomeração 
de pessoas, a Secretaria 
de Saúde de Indaiatuba 
disse que a estratégia 
está sendo discutida pela 
equipe técnica de saúde. 

Até o fechamento 
desta edição não tive-
mos retorno de como a 
vacinação será feita nos 
idosos.

Prioridade
O Ministério da Saú-

de priorizou neste pri-
meiro momento os ido-
sos, mesmo diante de 
não eficácia da vacina de 
Influenza contra o Novo 
Coronavírus. De acordo 
com o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta 
a vacinação é uma forma 
de auxiliar profissionais 
de saúde a descartarem 
as influenzas na triagem 
e acelerarem o diagnósti-

co para a Covid-19.
Os idosos e pacientes 

de doenças crônicas re-
presentam o público que 
causa maior preocupação 
com a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). 
Isso porque a baixa imu-
nidade faz dessas pessoas 
mais vulneráveis à ação 
do vírus e a complicações 
decorrentes dele, como 
síndromes respiratórias 
agudas graves.

E s t u d o  d o  C e n -
tro para a Prevenção e 
Combate a Doenças da 
China analisou casos no 
país, tomando exemplos 
do mês de fevereiro, e 
identificou que a taxa 
de mortalidade avança 
conforme a idade.

Enquanto entre 0 e 
49 anos ela não passa de 
1%, entre 50 e 59 fica 
em 1,3%, entre 60 e 69 
vai para 3,6%, entre 70 
e 79 anos sobe para 8% 
e acima dos 80 chega a 
14,8%.

ARQUIVO/ELIANDRO FIGUEIRA PMI

Idosos serão prioridade na Campanha de Vacinação contra a Gripe 2020
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Banco do Povo oferece condições 
especiais para pequeno empresário

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIVULGAÇÃO

Álcool em gel: Governo do Estado 
faz acordo com supermercados 
Produto é um dos principais itens de higiene para prevenção ao novo coronavírus

O G o v e r n a d o r 
J o ã o  D o r i a 
anunciou ontem 

(19) um acordo com su-
permercados para oferta 
de álcool em gel a preço 
de custo em todas as 
regiões do Estado. O 
produto é um dos princi-
pais itens recomendados 
por autoridades de saúde 
para prevenção e comba-
te ao novo coronavírus.

“A partir de 23 de 
março, os supermerca-
dos venderão o produto 
com margem zero. Ne-
nhum valor adicional”, 
afirmou Doria. “Isso cer-
tamente vai impor uma 
redução no preço para o 
consumidor”, acrescen-
tou o Governador.

A medida ainda não 
abrange o álcool em gel 
vendido em farmácias, 

mesmo aquelas que fun-
cionam dentro de su-
permercados. A decisão 
foi viabilizada por um 
comitê executivo sob 
coordenação da Secretá-

ria de Desenvolvimen-
to Econômico, Patricia 
Ellen, e formado por 
representantes do Es-
tado e empresários. O 
setor supermercadista 

Segundo o Governador, o preço promocional deve começar a valer a partir da próxima segunda-feira

A linha de microcrédito terá a taxa de juros reduzida de 1% 
para 0,35% ao mês

MICROCRÉDITO

foi representado pela 
Associação Paulista de 
Supermercados (Apas).

Valor
Segundo o Governa-

Visando reduzir os 
impactos financeiros do 
coronavírus (Covid-19), 
o Banco do Povo, que é 
um programa de micro-
crédito para empreende-
dores, está com condições 
especiais e concederá R$ 
25 milhões de reais em 
linhas de microcrédito 
para empreendedores de 
pequenos negócios para 
auxiliar as empresas pau-
listas.

A linha de microcré-
dito terá a taxa de ju-
ros reduzida de 1% para 
0,35% ao mês. O prazo 
para pagamento passou 
de 24 para 36 meses, já 
incluindo o prazo de ca-
rência, que aumentou de 
60 para 90 dias. O limite 
de concessão de crédito 
sem avalista passa de mil 
para três mil reais.

São oferecidas linhas 
de créditos de R$ 200,00 
até R$ 20.000,00. Até 
então os valores disponi-
bilizados ao pequeno em-
presário eram escalonados 

e no primeiro crédito, por 
exemplo, a linha de crédi-
to oferecida era limitada 
até R$ 10 mil. A partir de 
agora serão liberados até 
R$ 20 mil já no primeiro 
crédito. Mediante análise 
de crédito e comprovação 
de endereço, poderão rea-
lizar os empréstimos pes-
soas jurídicas de micros 
e pequenos negócios for-
mais (MEI, ME, LTDA, 
EIRELI e EPP) e também 
microempreendedores 
urbanos e rurais, inclusive 
do setor informal. Vale 
ressaltar que o Banco do 

Povo não libera crédito 
para dívidas já assumidas.

As novas condições 
serão válidas até o dia 
30 de abril de 2020. Para 
fazer a solicitação o em-
presário deverá compa-
recer das 07h às 15h30 
à unidade do Banco do 
Povo de Indaiatuba, situ-
ada na Rua Jacob Lyra, 
344 - Parque das Nações, 
em frente ao SESI. Mais 
informações pelos tele-
fones 3825-6611 e 3825-
6618. Toda a solicitação 
de crédito está sujeita a 
análise.

DA REDAÇAÕ
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dor, o preço promocional 
deve começar a valer a 
partir da próxima segun-
da-feira (23). Os lojistas 
se comprometeram a 
praticar no varejo o valor 

que os produtores co-
brarem no atacado pelo 
álcool em gel.

Doria também afir-
mou que o acordo foi fa-
cilitado por uma decisão 
do Ministério da Saúde. 
A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) permitiu al-
teração nos protocolos 
de produção do álcool 
em gel para aumentá-la 
na escala exigida pela 
pandemia.

A procura pelo álcool 
em gel em São Paulo au-
mentou a ponto de pro-
vocar desabastecimento 
em praticamente todas 
as regiões do Estado. 
Especialistas em saúde 
recomendam o uso fre-
quente do produto para 
higiene das mãos e tam-
bém de objetos, móveis 
e superfícies que possam 
ter sido contaminados 
pelo coronavírus.
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Medidas visam ampliar os atendimentos para casos de urgência e emergência nas unidades

Rede municipal de saúde já conta com mudanças

Uma coletiva de im-
prensa foi promo-
vida na Prefeitura, 

na tarde desta quarta-feira 
(18), para divulgar novas 
medidas implantadas em 
Indaiatuba, por conta do 
período de pandemia do 
novo coronavírus (Co-
vid-19). 

Durante o evento, o 
prefeito Nilson Gaspar 
(MDB), junto com a se-
cretária de Saúde, Graziela 
Garcia e a médica diretora 
da urgência e emergência 
do município, Dra Maria 
Cristina Bencosta, infor-
maram sobre as modifica-
ções efetuadas no funcio-
namento da rede municipal 
de saúde. 

“Neste primeiro mo-
mento, mobilizaremos 
médicos e profissionais 
de saúde para que perma-
neçam empenhados nos 
atendimentos aos casos de 
gripe”, destacou Graziela.

Os atendimentos ele-
tivos de saúde serão re-
duzidos gradativamente. 
Desde a quarta-feira (18), 
foram instaladas tendas 
em todas as unidades de 
saúde (incluindo a UPA e 
o Haoc), por determinação 
do Ministério da Saúde. 
“As tendas funcionam 
como uma pré-triagem de 
pessoas em situação gripal, 
e esses pacientes são enca-
minhados para atendimen-
to reservado”, continuou a 
secretária de Saúde. 

A partir de segunda-fei-
ra, dia 23, e nos próximos 
60 dias, alguns procedi-
mentos, incluindo Raio X, 
tomografia computado-
rizada, ultrassom, endos-
copia e atendimentos de 
otorrinolaringologia deve-

ADRIANA BRUMER LOURENCINI
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rão ser feitos somente em 
situações de emergência. 
“Pedimos a colaboração 
das pessoas em relação às 
consultas de especialistas 
que puderem ser adiadas. 
Apenas as urgências e 
emergências continuam 
operando”, emendou Gra-
ziela.

Entre as medidas ime-
diatas, estão a suspensão 
de todas as atividades co-
letivas, atendimentos em 
grupos e palestras da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de. “Faremos ainda a rea-
valiação e suspensão das 
consultas ambulatoriais, 
exames, procedimentos e 
cirurgias eletivas a partir 
de 23 de março”, completa 
a secretária.  

Os atendimentos via 
Cros, incluindo hemo-
diálise e quimioterapia, 
continuam ocorrendo. “Os 
serviços médicos para os 
pacientes atendidos fora 
da cidade, como aqueles 
realizados na Unicamp, se-
guem normalmente. Caso 
haja alguma mudança, a 
Secretaria de Saúde irá in-
formar”, garantiu Graziela. 
Ela também orientou aos 
que procuram a unidade 
de saúde para serviços de 
rotina (aferição de pressão, 
curativos etc.), que façam 
isso no período das 15h 
às 17h.

Balanço
Segundo a Pasta, até 

a tarde de ontem (19), In-
daiatuba registrava o to-
tal de 66 casos suspeitos, 
65 aguardando resultado, 
um descartado e um óbito 
suspeito em análise; ou 
seja, sem a confirmação de 
qualquer caso de Covid-19 
na cidade. 

Está previsto o isola-
mento de algumas unida-
des de saúde exclusiva-
mente para o atendimento 
de gripe. “O hospital já se-
parou uma ala só para isso, 
onde os pacientes estão 
sendo selecionados já na 
recepção e na internação, 
conforme recomendação 
do Ministério da Saúde”, 
explicou Graziela.

“A situação no muni-
cípio está sob controle”, 
afirmou Graziela. Sobre o 
fechamento de estabeleci-
mentos comerciais, acade-
mias e outros, Gaspar disse 
que, no momento, ainda 
não há necessidade de de-
terminar o fechamento. 
“Recomendamos para que 
não haja aglomerações”, 
reforçou o prefeito.

“Pedimos a colabora-
ção de toda população e 
principalmente dos idosos 
e pessoas com doenças 
crônicas para manter o iso-
lamento social e procurar o 
serviço de saúde somente 

Orientação é de manter o isolamento social e dar prioridade a atendimentos de emergência

ELIANDRO FIGUEIRA (RIC/PMI)

se necessário”, finalizou 
Gaspar. 

A coletiva está dispo-
nível na íntegra no link: 
www.youtube.com/wat-
ch?v=vuvorC4dbPw&-
t=609s. Informações ofi-
ciais atualizadas sobre o 
combate ao coronavírus 
podem ser encontradas no 
site da Prefeitura de In-
daiatuba: www.indaiatuba.
sp.gov.br/

Haoc
O Haoc divulgou os 

protocolos adotados para 
atendimento hospitalar:

- ficam restringidos os 
atendimentos no Pronto 
Socorro e Pronto Atendi-
mento para casos de emer-
gência (acidentes, parada 
cárdio-respiratória, infar-

tos, problemas como falta 
de ar, trauma e politrauma, 
queimaduras, dispneia, 
convulsão, cefaleias e etc.). 

- população idosa tem 
atendimento priorizado;

- casos suspeitos de 
síndrome gripal (febre, 
tosse, dificuldade para res-
pirar) serão identificados e 
priorizados;

- para evitar riscos de 
contaminação em pacien-
tes internados, haverá res-
trição de visitas a pacien-
tes internados; visitas que 
crianças e adolescentes 
fazem a pacientes interna-
dos ficam temporariamente 
suspensas;

- casos suspeitos, pro-
váveis ou confirmados são 
de notificação compulsó-
ria, tanto na rede pública 
quanto privada, e serão di-
vulgados pelo departamen-
to municipal de vigilância 
epidemiológica.

Para evitar superlotação 
dos hospitais e contamina-
ção de mais pessoas, quem 
apresentar sintomas leves, 
semelhantes a uma gripe 
comum, deve procurar, 
inicialmente, o atendimen-
to em postos de saúde. 
Se houver sintomas mais 
severos, como dificuldade 
de respirar, deve procurar 

uma unidade hospitalar.
Os casos suspeitos são 

mantidos em isolamento 
domiciliar, a depender da 
condição clínica do pacien-
te, mantendo a restrição 
de contato com pessoas e 
ambientes externos, para 
evitar a circulação do vírus.

Pessoas que tiveram 
contato com pacientes 
doentes devem seguir os 
cuidados de prevenção e 
prestar atenção em even-
tuais sinais ou sintomas. 
Caso também apresente os 
sintomas, é fundamental 
procurar um serviço de 
saúde.

Farmácia
A partir de 23 de março, 

os idosos acima de 80 anos 
usuários do sistema SUS, 
que possuem prescrição 
de medicamentos e uso 
contínuo receberão os re-
médios em casa, visando 
evitar o deslocamento desta 
população. 

Para os idosos abaixo 
de 80 anos a Farmácia Uni-
ficada fará o atendimento 
nos sábados, dias 21 e 28, 
das 7h às 19h. Durante a 
semana, a partir da próxima 
segunda, o atendimento 
será estendido das 6h às 
18h.

xxx



Guarda Civil prende suspeito 
e recupera bicicletas furtadas
Uma das bicicletas foi reconhecida em condomínio no Campo Bonito 

A10

Um homem foi 
preso  e  duas 
bicicletas re-

cuperadas pela Guarda 
Civil ,  no últ imo sá-
bado (14). As bicicle-
tas foram recuperadas 
em duas ocorrências 
distintas. Na primeira, 

após ver fotos nas redes 
sociais ,  uma pessoa 
reconheceu uma bici-
cleta furtada dentro do 
condomínio Pinus, no 
bairro Campo Bonito. 
A Guarda foi acionada e 
a equipe da viatura 112 
conduziu a bicicleta até 
a delegacia de polícia, 
onde ela foi devolvida 
ao proprietário. 
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A ferramenta encontrada em poder do indivíduo é comumente utilizada por criminosos para romper cadeados de bicicletas

Acidente ocorreu na Rod. Cônego Cyriaco Scaranelo Pires, 
estrada vicinal que liga Indaiatuba a Monte Mor

DIVULGAÇÃO (SCOMSOC-GCI)
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CRÉDITO: ARQUIVO PMI

No segundo caso, 
a guarnição realizava 
o patrulhamento pela 
Avenida Conceição, 
quando foi informada 
por algumas pessoas 
sobre o furto de uma 
bicicleta em um super-
mercado. 

Rap idamen te ,  o s 
policiais seguiram na 
direção apontada pelas 

testemunhas e logrou 
êxito na prisão do in-
divíduo. 

Em poder do sujeito 
os guardas localizaram 
um alicate corta ver-
galhão. Assim, ele foi 
conduzido à delegacia 
de polícia,  onde foi 
detido em flagrante, e 
a bicicleta devolvida ao 
proprietário.

Motorista fica preso a 
ferragens após colisão 

Uma colisão frontal 
entre uma carro e uma 
caminhonete, na manhã 
desta quinta-feira (19), 
deixou uma pessoa feri-
da na Rodovia Cônego 
Cyriaco Scaranelo Pires, 
estrada que liga o muni-
cípio à cidade de Monte 
Mor.

De acordo com a Po-
lícia Militar, o condutor 
do carro ficou preso nas 

Na tarde de sexta-
-feira (13), um indi-
víduo procurado pela 
justiça foi localizado 
e preso pela Guarda 
Civil. A equipe do Co-
mando Operacional re-
alizava o patrulhamento 
pelo Bairro Santa Cruz, 
quando visualizou um 
indivíduo em atitude 
suspeita no bairro.

Ele foi abordado e 

ferragens, foi resgatado 
e encaminhado pelo heli-
cóptero Águia ao Hospi-
tal Estadual de Sumaré. 
Até o fechamento desta 
edição, o seu estado de 
saúde não foi informado.

Ainda segundo a PM, 
a via precisou ser blo-
queada para o socorro da 
vítima, mas já foi libera-
da. Não houve registro 
de mais feridos.

MANDADO

TRÂNSITO

Procurado da Justiça 
é preso no Santa Cruz

averiguado, e nada de 
ilícito foi localizado 
com o indivíduo. Ao 
pesquisar seu nome 
no Banco Nacional de 
Mandados de Prisão, 
os guardas constataram 
que o homem tinha em 
mandado de prisão em 
aberto. Ele detido e con-
duzido até a delegacia 
de polícia onde perma-
neceu preso.



SOLIDARIEDADE
Combate ao coronavírus ganha apoio de atletas e entidades esportistas

AGÊNCIA FUTEBOL INTERIOR 

Técnico do Primavera confirma paralisação dos jogos por tempo indeterminado 
DA REDAÇÃO
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Pereira: Equipe foi dispensada na quarta (18) e não houve 
comentários sobre cancelar ou retornar à competição
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A Federação Paulista 
de Futebol decidiu 
nesta segunda-fei-

ra (16), em reunião com os 
clubes da terceira divisão 
estadual, paralisar a disputa 
da Série A3 do Campeo-
nato Paulista por tempo 
indeterminado. A medida 
busca minimizar os efei-
tos da pandemia do novo 
coronavírus. Os torneios 
da Série A2 e do Paulistão 
também estão suspensos.

As disputas da Série 
A3 estão na 11ª rodada, 
e restam somente quatro 
jogos para o final da pri-
meira fase. As oito equipes 
com melhor classificação 

A pandemia do novo 
coronavírus levou atletas 
e entidades esportivas de 
diversas modalidades a se 
mobilizarem para ajudar 
no combate ao avanço da 
doença. Até agora, foram 
doados R$ 170 milhões 
para hospitais, Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
funcionários que estão sem 

disputam mata-mata na 
terceira divisão estadual, e 
dois times irão subir para a 
Série A2. Já os dois piores 
vão para a segundona, que 
equivale ao quarto e último 
nível do futebol paulista. 

O Primavera iria en-
frentar o Velo Clube e o 
Comercial nas rodadas 
seguintes, e o técnico Paulo 
Pereira destacou que ainda 
não há uma posição sobre o 
restante da temporada. Na 
quarta-feira (18), o clube 
decidiu liberar os atletas. 
“Não falamos sobre o tema 
cancelar ou voltar à compe-
tição”, destacou o treinador 
do Tricolor Indaiatubano.

A equipe do Fantasma 
da Ituana ocupa a 14ª e 
penúltima colocação na 

tabela, com 12 pontos após 
11 rodadas. A zona de re-
baixamento, o popular Z2, 
é composto por Paulista, 
com sete pontos, e Marília, 
com 11. O grupo de classi-
ficação às quartas de final, 
também conhecido como 

G8, é completado pelo 
Desportivo Brasil, com 14.

Paulistão
A décima rodada do 

Paulistão também terminou 
no dia 16, com jogo notur-
no entre Guarani e Ponte 

Preta, no estádio Brinco 
de Ouro, sem a presença da 
torcida. Após a partida, o 
torneio foi paralisado e ain-
da não há definição sobre a 
sequência da temporada.

Estavam previstas oito 
partidas para a próxima 
rodada, entre elas o clássico 
entre Corinthians e Palmei-
ras, na Arena Corinthians. 
Na liderança das chaves 
estão Santos, Santo André, 
São Paulo e Bragantino 
(Palmeiras é o segundo 
colocado do grupo B, en-
quanto o Corinthians é o 
lanterna da chave D).

A medida corrobora 
com o anunciado pela CBF 
no último domingo, com 
a suspensão de Copa do 
Brasil, Campeonatos Fe-

minino A1 e A2, Campe-
onato Brasileiro Sub-17 
e Copa do Brasil Sub-20. 
A entidade segue o que 
ocorre no mundo, casos 
de Campeonato Espanhol, 
Inglês, Alemão, Francês, 
Italiano, entre outros.

A Federação também 
orientou os clubes a encer-
rarem todas as atividades, 
e liberarem os atletas, com 
o objetivo de reduzir os 
riscos de transmissão do 
vírus. De acordo com o 
Ministério da Saúde, even-
tos esportivos de grandes 
aglomerações só poderiam 
ser realizados com portões 
fechados no caso de não 
haver tempo hábil para 
adiamentos ou cancela-
mentos dos mesmos.

xx

Campeonato Paulista da Série A3 é suspenso 

trabalhar por conta da pa-
ralisação das competições.

No futebol, o presidente 
da Fifa, Gianni Infantino, 
anunciou na terça-feira (17) 
a doação de US$ 10 milhões 
(cerca de R$ 50 milhões) 
para a OMS. Além disso, 
abriu a possibilidade de 
criação de um Fundo Global 
de Assistência ao Futebol 

para ajudar membros da 
modalidade que estão sendo 
afetados pela crise causada 
pelo coronavírus.

Já no basquete, o pri-
meiro jogador da NBA a ser 
diagnosticado com corona-
vírus, o pivô francês Rudy 
Gobert, doou US$ 500 mil 
(R$ 2,5 milhões) para ajudar 
no combate à doença. 

As doações também es-
tão vindo da Fórmula 1 
- a família dona da Ferrari 
anunciou a doação de 10 
milhões de euros (R$ 55 

milhões) para o governo 
italiano investir em equi-
pamentos médicos e no 
auxílio aos infectados pela 
pandemia; de tenistas como 

a romena Simona Halep e o 
espanhol Rafael Nadal, e de 
astros do futebol americano 
e do beisebol. (Agência 
Estado)



5àsec é líder mundial no setor de lavanderia
Presente em Indaiatuba há 11 anos, a loja da rede é uma das 440 unidades espalhadas pelo Brasil
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A rede de lavande-
rias 5àsec está 
presente em In-

daiatuba há 11 anos, sen-
do uma das 440 unidades 
do Brasil, de um total de 
duas mil lojas em 32 pa-
íses. Hoje a 5àsec é líder 
mundial no setor pela 
qualidade dos serviços, 
levando aos seus clien-
tes um novo conceito ao 
ramo de lavanderias. 

Segundo Eder Sil-
va, sócio-proprietário da 
unidade de Indaiatuba, a 
limpeza profissional das 
roupas prolonga a vida 
útil das peças, garantindo 
cinco vezes mais a sua 
durabilidade, além de pre-
servar a aparência de nova. 

“Paralelo a isso, há 
uma economia de 30% no 
custo de lavagem, pois, 
nossas máquinas têm 
processos mais eficientes, 

que economizam até 37% 
de água e utilizam uma 
variedade de produtos 
para roupas desenvol-
vidos exclusivamente 
para a 5àsec, em con-
junto à ação mecânica, 
temperatura adequada 
e tempo preciso, para o 
tratamento de cada tipo 
de tecido. Vale informar 
também que os processos 
de limpeza, temperatura 
da água e do ferro de pas-
sar têm poder antiviral, 
antimicrobiano e bacteri-
cida”, destaca Eder.

De um modo geral, 
quando se fala em la-
vanderias, a ideia que 
as pessoas têm é de que 
são apenas para roupas 
especiais, ou ainda, aque-
las peças que a máquina 
doméstica não comporta. 
“A 5àsec oferece ainda 
mais aos clientes, pois 
conta com especialistas 
em lavagem e higieniza-

ção de todas as peças que 
você veste e calça, em 
qualquer ocasião, seja o 
enxoval de cama, mesa e 
banho, uniformes, e até 
malas, bolsas e mochilas, 
entre outros.”

A 5àsec oferece pa-
cotes que incluem desde 
peças do dia a dia até as 
sociais e conta ainda com 
o diferencial dos serviços 
exclusivos de cuidados e 

proteção das peças como 
revitalização da cor, en-
gomagem e impermeabi-
lização de tecidos.

“Devemos ter atenção 
também para dentro de 
casa, como por exem-
plo, indicamos lavar os 
bichinhos de pelúcia, 
carrinhos de bebê, edre-
dons e travesseiros pelo 
menos 1 vez por mês. A 
limpeza de cortinas e ta-
petes deve ser feita a cada 
três a seis meses. Isso 
porque se tratam de itens 
que acumulam muito pó, 

ácaros e microrganismos 
que provocam alergias e 
outros problemas respi-
ratórios. Para ajudar na 
prevenção, podemos apli-
car um produto com ação 
bactericida e fungicida”, 
ressalta Gisele Novaes, 
sócia da 5àsec Indaiatuba

Aplicativo
Líder em seu ramo de 

atuação, a rede 5àsec é es-
pecialista no tratamento de 
roupas e produtos têxteis, 
oferecendo um sistema 
de limpeza de qualidade, 
que combina produtos e 
processos próprios em 
seus serviços. Por isso, a 
rede faz parte do rol de 
empresas reconhecidas 
como “textile expert”.

“A principal missão 
da 5àsec é facilitar a vida 
dos clientes, cuidando de 
suas peças com qualida-
de, preço justo, tecnolo-
gia inovadora e sustenta-
bilidade”, afirma Gisele. 
“Nosso foco sempre foi 
o de representarmos uma 
referência no mercado 
mundial como uma mar-

ca sustentável, com alto 
valor agregado tanto para 
os consumidores quanto 
para os parceiros”, com-
plementa.

Gisele lembra que, 
desde 2018, a lavanderia 
5àsec vem aceitando pe-
didos também por meio 
do site e aplicativo para 
smartphones (o 5àsec La-
vanderia On-Line pode 
ser baixado diretamen-
te no Google Play para 
smartphones Android; e 
no App Store, para apa-
relhos Apple).

A unidade 5àsec In-
daiatuba está localizada 
na Av. Presidente Ken-
nedy, 1437, no bairro Ci-
dade Nova I. A loja conta 
ainda com o serviço de 
delivery, em que retira e 
entrega os itens onde for 
melhor para o cliente.

O site da 5àsec pode 
ser acessado através do 
link: https://www.5asec.
com.br/. Para mais in-
formações, ligue: (19) 
3835-7996, ou escreva 
para o e-mail: indaiatu-
ba@5asec.com.br. 



Enquanto a pan-
demia do coro-
navírus provoca 

a suspensão das aulas, 
uma pergunta surge. 
Como lidar com as 
crianças que agora pas-
sam os dias em casa, 
em isolamento social? 
Dentro de casa, afasta-
do do convívio com os 
amigos fica difícil para 
os pais entreter as crian-
ças, sendo que a maioria 
deles estão trabalhando 
em home office.

Para as famílias que 
irão nos próximos dias 
transformar a casa num 
verdadeiro coworking 
educacional, Leonardo 
Lopes, separou algumas 
dicas que podem vir 
bem a calhar. 

“Neste momento em 
que os familiares têm 
que dar conta do traba-
lho, da casa e dos filhos, 
a primeira dica é certifi-
car as configurações de 
privacidade e segurança 
dos dispositivos conec-
tados à internet. Preci-
samos ter em mente que 
não será possível vigiá-
-los 24 horas por dia, en-
tão, se alguns acessos já 
estiverem bloqueados, 
como salas de bate papo 
com desconhecidos, é 
uma coisa a menos para 
se preocupar”, sugere o 
educador. Depois, a dica 
é convidar as crianças e 
jovens a criarem, jun-
tos, uma programação 

Desafio: como entreter as 
crianças durante a quarentena
Confira dicas de como manter os filhos entretidos dentro de casa

de tarefas. “É preciso 
estimular a criativida-
de, habilidade que na 
escola é desenvolvida 
em diversas atividades. 
Em casa, a pergunta 
que se pode fazer é ‘o 
que podemos fazer para 
brincar?’ e deixar que 
as próprias ideias, vindo 
deles, sejam de fato re-
alizadas nesse período”, 
completa. 

Atividades que sejam 
compatíveis com a idade 
são essenciais e a inter-
net deve ser explorada 
para ajudar. Aos meno-
res, por exemplo, ativi-
dades de pintura, recorte 
e colagem são ótimas 
para o desenvolvimento 
da criatividade e coor-
denação motora fina. Já 
os jogos de tabuleiro são 
sempre bem-vindos e é 
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uma ótima oportunidade 
de confraternizar com 
a família inteira. Para 
os pequenos, o jogo de 
mímica desenvolve a 
consciência corporal e 
a lateralidade; para os 
mais velhos, jogos de 
estratégia que unem com 
conhecimentos de geo-
grafia e história instigam 
o raciocínio lógico. Mas 
não é só o cérebro que 
precisa ser treinado; o 
acúmulo de energia será 
ainda mais perceptível 
nos próximos dias, já 
que as atividades físicas 
não devem acontecer, 
por orientações médi-
cas. “É preciso que os 
jovens extravasem essa 
energia, então, brinca-
deiras de dança ou apps 
de realidade virtual que 
simulem atividades ao ar 

livre podem ser um meio 
deles não ficarem com-
pletamente parados”, 
comenta Leonardo. 

Por fim, para a turma 
que já está na fase pré-
-vestibular, os próximos 
dias podem ser uma 
oportunidade e tanto 
para tirar dúvidas com 
professores, já que a 
maioria das escolas con-
tinuarão a atender por 
meio de plataformas 
online. Aproveitar para 
ler um livro, assistir do-
cumentários, pesquisar 
sobre conteúdos disci-
plinares no youtube ou 
acessar portais oficiais 
e treinar para provas do 
ENEM ou das universi-
dades desejadas é uma 
forma de ‘não perder 
tempo’ em casa. (Lu-
minova)

É importante que as brincadeiras sejam compatíveis com a idade da criança
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Horóscopo de 20 a 26/03
Por Alex Costa Guimarães

Ao mesmo tempo que o ariano está focando em sua maneira 
de pensar, se expressar, falar e colocar suas idéias, ele tam-
bém está tendo possibilidades diversas de ficar com várias 
pessoas e de forma temporária. O momento facilita ao encon-
tro em qualquer setor de sua vida, no entanto existe um risco 

de falar muito de si, e gerar desconforto no outro.
 
Continuam as induções em que o taurino se volta mais inten-
samente para sua amizades, par seus projetos, sonhos e planos 
para o futuro. Apesar de estar renovando algo em seu íntimo, 
sua situação familiar sofre com alguma necessidade de mu-
dança profunda. Alguns relacionamentos tendem a encerrar 
nessa fase.Procure renovar seus hábitos.
  

O geminiano pode se sentir mais irritado por estas pró-
ximas semanas. Estará tentando concretizar seus pro-
jetos, seus planos, poderá estar mais agitado e di-
nâmico que antes, se for atleta, agora será uma boa 
semana. Pode se sentir exposto e não vai gostar de 

disso. Portanto é um bom momento para pensar acerca de seu futuro e 
evitar muitas opiniões alheias. Evite comentários, por estas semanas. 
  
O canceriano tem agora algumas dificuldades profissionais para tentar solu-
cionar. Em termos de saúde, é bom saber que um pouco de 
atividade física trará uma resposta muito importante pra sua 
saúde. Sua força de lutar pela sobrevivência pessoal está em 
desenvolvimento e colocará o nativo pra ficar sobre seus pró-
prios pés. Qualquer dependência nessas semanas será ruim para o canceriano.
 
Continuam as induções que forçam o leonino a ver as coisas sob outra ótica. 

Sua consciência está em expansão, eagora pode facilitar o 
contato com pessoas que vem de longe ou que estejam no es-
trangeiro.sua maneira de pensar, sentir e desejar podem estar 
em reforma, aproveite para melhorar estes aspectos pessoais.
 

O virginiano estará vivendo fatos e situações que mostram o que ele precisará 
modificar urgente dentro de si. É importante ter autoconheci-
mento. Seus valores pessoais, seus sonhos e filosofia de vida, 
podem estar confusos mas estão processo para serem reforma-
dos. Relacionamento com sócios e/ou cônjuge pode precisar de 
ajustes nesse momento.
 
O libriano precisa ter calma com seu relacionamento pessoal, existe tendên-

cia a não ter paciência no trato com os outros ou com seu 
cônjuge. É importante organizar sua maneira de conversar 
com os outros, seu foco estará voltado no equilíbrio de sua 
mente, da necessidade de renovar hábitos, mas principal-
mente de organizar e limpar suas atitudes, equilibrando-as. 

Grande reforma na cabeça do escorpiano, aspectos rígidos em 
sua maneira de ver as coisas estão sendo renovados. É pro-
vável que inicie uma nova relação afetiva-sexual. Sua saúde 
pode determinar algumas situações que apontem para ação e 
busca em sua vida e seu trabalho estará comandando aspectos 
profissionais. Tenha calma e paciência.

 
Fase de grande aprendizado para o sagitariano. É um momen-
to de aprender a quebrar limites e prisões internas, concei-
tuais. Importante fase para rever sua maneira de encarar os 
fatos e como lidar com a diversidade dentro de sua casa, em 

sua família. Pode encontrar pessoas que vem de longe e gerar um relaciona-
mento afetivo-sexual. 
 
Apesar de estar um momento estafante, o capricorniano, está 
quebrando seus limites e muito daquilo que o faz ficar preso. Sua 
mente está tendo a oportunidade de desenvolver entendimentos 
que antes não tinha das coisas, embora ainda meio confuso, mas 
essas novas ideias estão chegando para ficar em sua cabeça por um bom tempo.  
 

Essa semana começa com muitas ideias novas em sua cabeça, 
algo está fervilhando, pedindo para que haja aprofundamen-
to e que suas atitudes sejam definidas e alinhadas com sua 
nova maneira de ver as coisas. Seu autoconhecimento esta-
rá trazendo a possibilidade de melhores condições de vida e 

bem-estar. 
 
Os piscianos correm o risco de discutir dentro de sua casa ou de 
criar situações que envolvam fofocas e isso gere situações em 
seus relacionamento. O cônjuge do pisciano pode se sentir des-
confortável, com algumas ideias do nativo. Seus gastos podem 
envolver sua saúde por estas semanas.



CANCELADO

“Estufas abertas”, em 
Holambra, é cancelado
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ABID abre inscrições 
para oficina de dança
O projeto atende 80 crianças e adolescentes entre 04 e 17 anos

xxx
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A Associação Bene-
ficente ABID abre ins-
crições para aqueles que 
tenham interesse em par-
ticipar da oficina de dan-
ça, porém a Associação 
orienta que as inscrições 
para o Projeto Festival de 
Dança Criança Indaiatu-
bana sejam feitas através 
do telefone (19) 3834 
8851. Mais informações 
também podem ser so-
licitadas pelo mesmo 
número de telefone. 

Em parceria com o 
Ministério da Cidadania, 
Secretaria Especial da 
Cultura, o projeto atende 
80 crianças e adolescen-
tes, entre 04 e 17 anos, 
de forma gratuita.

A ABID acredita que 
a dança é um dos meios 
de desenvolvimento e 

Organizadores cum-
prem as determinações 
legais de não realização 
de eventos para conter 
a propagação do Co-
vid-19. O evento estava 
agendado para os dias 4 
e 5 de abril, em Holam-
bra. Os ingressos com-
prados antecipadamen-
te serão reembolsados.

O evento foi can-
celado uma vez que 
promovê-lo em outra 
oportunidade envol-
veria uma complexa 
estruturação, incluindo 
a disponibilidade de 
atendimento em seis 
fazendas produtoras de 
flores, de uma univer-
sidade e de empresas 
de transporte,  entre 
outros.

“Como não existe 
previsão de normaliza-
ção até as próximas se-
manas, não temos como 

reagendar o evento sem 
outra data previamen-
te definida. Por isso 
tivemos que cancelá-
-lo”, explica Margareth 
Pennings, da comissão 
organizadora.

Os ingressos adqui-
ridos antecipadamente 
por meio do si te  da 
bilheteira virtual In-
gresso Rápido serão 
reembolsados. “Pedi-
mos apenas um pouco 
de calma e paciência, 
pois a empresa foi co-
municada hoje e precisa 
organizar o seu sistema 
para efetuar a devolu-
ção dos pagamentos. 
Ninguém ficará sem 
ressarcimento”, assegu-
ra Margareth.

Informações podem 
ser obtidas e dúvidas 
esclarecidas pelo e-mail 
estufasabertasholam-
bra@gmail.com.
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transformação social, e 
promove esta transfor-
mação através de au-
las de dança (jazz), do 
Projeto CIF Oficina de 
Dança.

Na dança, o corpo é 
um veículo de expressão 
e sentimentos, através 
dela podemos mostrar 
a capacidade criativa, 
motora e emocional de 
uma pessoa. Neste Pro-
jeto, podemos mostrar 
não só as possibilidades 
de cada um, mas de todo 
um grupo. A responsa-
bilidade, as mudanças 
de hábitos que acabam 
por refletir no ambiente 
onde vivem e o feedba-
ck que os participantes 
nos trazem, demonstra 
cada vez mais esse poder 
transformador.

O Projeto deste ano 
é realizado com o pa-

trocínio de grandes par-
ceiros: Tuberfil, MANN 
+ HUMMEL Brasil , 
Plantec, Balilla, Keltec, 
Anudal, Diso, Advance, 
Biosen e apoio da Lógica 
Assessoria Contábil e 
Blues Propaganda. Os 
patrocínios foram reali-
zados através da Lei de 
Incentivo à Cultura.

Vale ressaltar o papel 
que essas empresas de-
sempenham para cons-

Festival de Dança Criança Indaiatubana recebe inscrições 
para 2020

trução de uma sociedade 
melhor. Ao destinarem 
4% do Imposto de Ren-
da devido demonstram 
na prática, o que é ter 
responsabilidade social, 
além de acompanharem 
de perto, o impacto so-
cial que eles promovem.

As Oficinas aconte-
cem na Associação Be-
neficente ABID, sediada 
na Rua Adhemar de Bar-
ros, 759, Indaiatuba-SP.
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ELISANGELA MORAES 
ROSA - 10/03

ADRIANO R. DA 
SILVA - 22/03

ANDRESSA MARIA 
SACHO - 17/03

MARCELA DARA 
DA SILVA - 03/03

MAYKON DE LIMA 
FRANCISCO - 07/03

TAINA TAMIRES A.DE 
SOUZA - 30/03

JOSENILDA P. DA 
SILVA - 23/03

ADILSON AP. DE 
OLIVEIRA - 05/03

JOAQUINA DE FATIMA 
M. DA SILVA - 26/03

KLEBER DA SILVA 
SANTANA - 12/03

MARIA ROSA R.
SOAREs - 24/03

ROMILDO SANTOS 
VIANA - 09/03

MARIA JOSE DE O. 
SILVA - 19/03

MICHAEL DOUGLAS 
B. FONSECA - 26/03

URSULA DANGEL 
ROCHA - 17/03

Sandra - Limpeza Viviane - Limpeza

ANIVERSARIANTES DO MÊS - MARÇO

DESTAQUES DO MÊS - MARÇO

Leonardo, Sua, Alina, Keiko, Março, Dalva, Isilda e Sonia na Academia 40+

Studio eNe - Cabelo e Corpo oferece os melhores serviços 
de Manicure e Pedicure e alongamento de unhas. Agende 
seu horário pelo WhatsApp (19) 99422-9968

Delaine,Proprietária da Oticas Ipanema unidade Morada 
do Sol e suas colaboradoras

Manuela, Henrique, Benício e Leonardo, alunos do 
Colégio Meta, participando de experiência para aprender 
como se prevenir do Coronavírus.

O lindo Kiko de 60 aninhos, paciente mais velho da 
Clínica Bicos & Focinhos, se refrescando no banho com 
esse calor terrívelAs amigas Natacha e Sirlene
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Pensando na melhor forma de atender seus clientes nesse 
momento, o  Grenelle Gastro Pub de forma excepcional 
abrirá DELIVERY nos almoços de segunda à sábado até o 
dia 27/03. A casa estará funcionando normalmente nesse 
período, mas como sabemos que muitas empresas estão 
em “home office”, o restaurante está querendo colaborar 
de forma que você possa comer um almoço delicioso sem 
precisar sair de casa. Os pedidos deverão ser feitos através 
do WhatsApp (19) 99149-9733. Verifique se a entrega está 
na área do seu endereço*

Sérgio e Jeferson almoçando no restaurante Kostela do 
Japonês essa semana

Vamos evitar aglomerações e lotações em ônibus, trem. 
Use a bike como meio de transporte nesses dias! Dias 
melhores virão!

A Nova Loja

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

Casamento de Natany Fernanda. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente

Mais uma obra realizada pela Mr Roof em Limeira.
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

Grenelle Gastropub

O lindo Fred da tutora Valéria, no banho e tosa da Clínica 
Bicho Amigo

Clínica Bicho Amigo

Duas Rodas

Na Adelaide Decorações você encontra o que há de mais 
moderno em cortinas, persianas, tapetes, carpetes, colchas 
sob medida, almofadas e papel de parede. Faça um 
orçamento sem compromisso, para sua casa, escritórios, 
empresas e comércios em geral. Sempre com os melhores 
preços! Av. Itororó, 704 – Fones: (19) 3894-4638 / (19) 
99763-2829

Mr. Roof

Adelaide Decorações

O casal Ana Paula e Sérgio saboreando as delícias do 
Kostela do Japonês
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Coluna do Chef

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

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

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

ANDRÉ CHACHÁ

Tilápia Grelhada com Purê de Palmito Pupunha

Amigos leitores, hoje, dia 20 de março, marca o 
início do outono e por coincidência, é comemorado o 
Dia da Aquicultura. Esse dia celebra a prática de re-
produção e cultivo de peixes, crustáceos, moluscos e 
algas. Então, juntando as duas datas – início do outono 
e aquicultura – preparei uma receita para vocês de Ti-
lápia grelhada, que leva como acompanhamento purê 
de palmito pupunha e manteiga de limão com coentro. 
Confira a receita:

Ingredientes
• 2 filés de tilápia, cerca de 350g
• Sal e pimento a gosto
• 500g de palmito pupunha em natura, cortado em 

cubos
• 50g de manteiga
• 1 cebola pequena
• 100g de manteiga sem sal
• Suco e raspa de um limão
• Coentro
• 1 dose de vinho branco

Modo de preparo
Tempere os filés de tilápia com o sal e a pimenta 

e reserve;
Em uma panela coloque o palmito, as 50g de man-

teiga e a cebola pequena picada. Cubra com água e 
deixe cozinhar até secar bastante, para não perder o 
sabor. Tire o excesso da água e processe no processa-
dor de alimento até o ponto de purê;

Para a manteiga, amoleça ela em temperatura am-
biente e junte com o suco e as raspas de limão. Adi-
cione o coentro picado, a dose de vinho braço e a flor 
de sal;

Corte os filés de tilápia em cubos e monte o prato, 
colocando o purê da melhor maneira que você imagi-
nar, adicione os pedaços de peixe, salpique a manteiga 
em temperatura gelada e o prato está pronto!

Bom Appetit!

Silvia, Manuela e Marcos no Samba com Elas do Clube 9 
de Julho

Marcelo aproveitando o delicioso almoço do Restaurante 
Jirau

Ribamar almoçando no Cintra Restaurante essa semana

Sebastião e Maria Inês no Samba com Elas do Clube 9 
de Julho

By Faby Modas

Juscilene Nogueira , amiga cliente top conferindo as novidades em @byfabymodas
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Equipe de Okm da Automec com o novo Tracker 2021. Quer saber mais informações, 
aproveite o fim de semana e vá até a Automec que fica na Av. Presidente Vargas, 2471

Thaila, Marie (alemã em visita ao Brasil), Deco (jogador), Octávio e Ivan, conhecendo 
as deliciosas pizzas da Pizzaria Torrelaguna, que fica em Itaici. A Torrelaguna pede pra 
informar que as operações continuam normalmente. Porém, em atenção ao COVID-19  já 
foram adotadas medidas recomendadas para sua prevenção e redobrado os  cuidados, 
garantindo assim, maior segurança para nossos funcionários e clientes

Vanessa da VJ Contábil com sua cliente muito especial Thaísa Lui Lourenço - sócia da 
Saltoral Gastronomia

Camila do Studio Camila Mancini com Renata Barcelli 
criadora do evento e da RBKollors, no primeiro congresso 
mundial World Lips PMU. Parabéns Camila por sempre 
estar se atualizando e trazendo o que há de melhor para 
suas clientes

Angélica Mariano Terapeuta Capilar, com sua cliente 
Teresinha Andrade , super satisfeita com seu tratamento

Equipe da Nissan Dahruj Indaiatuba , sempre unidos para atender seus clientes com ofertas 
imperdíveis, a Nissan fica na Av. Presidente Vargas, nr. 3138

Silbene Ribeiro em Cruzeiro Internacional no MSC Fantasia, 
curtindo a parada em Maceió/AL
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 889

BAIRRO ALDROVANDIA – CH00336
CHACARA - TERRENO 18.150M² AREA 

RURAL , CONTEM 05 CASAS.
CASA 01: CASA PRINCIPAL:  03 DORMI-

TÓRIOS, SENDO 01 SUITE COM CLOSET, 
SALA, DE ESTAR, SALA DE JANTAR, 

COZINHA, 02 WC, LAVANDERIA.
CASA 02: CASA DO CASEIRO: 03 DORMI-
TÓRIOS, SALA  GRANDE, COZINHA, WC, 

LAVANDERIA, VARANDA, 01 QUARTO 
EXTERNO COM BANHEIRO.

CASA 03: 01 DORMITÓRIO, COPA PE-
QUENA , WC, ESCRITÓRIO EXTERNO.

CASA 04: 01 SUITE, HALL DE ENTRADA 
, COZINHA, 03 VAGAS DE GARAGEM 

COBERTA. CASA 05: 03 DORMITÓRIOS, 
COZINHA, WC, LAVANDERIA, VARANDA, 

03 DEPOSITOS, CHURRASQUEIRA, 
PISCINA, POMAR, LAGO, PASTO ,  ÁGUA 

VEM DA NASCENTE. UMA EXTENSA 
AREA VERDE.
R$ 2.541.000,00

VENDA TERRENOS 

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

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

CENTRO  -MONTE MOR – TE00018
TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS LOTES

R$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL – TE00015
TERRENO 184 M²

R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

RESIDENCIAL VIENA – TE00021
TERRENO DE 250M² COM LINDA VISTA 

PARA O BOSQUE. SEGURANÇA E 
PORTEIRO 24 HORAS, INFRAESTRUTU-

RA  COMPLETA COM PISCINA , QUADRA, 
PLAYGROUND, SALÃO DE FESTAS,ACA-

DEMIA. R$ 180.000,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇAMENTOS 
TERRENOS EVIDÊNCIAS  
333,95 M²  R$ 200.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

JARDIM POMPEIA – SA00008
SALA COMERCIAL 39,99M², ESCRITORIO 

E WC. R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  
DE ÁREA CONSTRUÍDA

 R$ 2.000.000,00

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

CARROS.
R$ 160.000,00

JARDIM COLIBRI – CA03202
01 DORMITORIO, SALA, COZINHA, GA-

RAGEM, AREA DO TERRENO 150M²,
AREA CONSTRUIDA 50 M².

R$ 196.000,00

VILA BRIZOLA – CA03193
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC 

E GARAGEM.
R$ 200.000,00

OPORTUNIDADE 

JARDIM SANTA RITA – CA03187
SOBRADO COM 216 M² DE AREA CONS-
TRUIDA. 03 DORMITÓRIOS, SENDO 02 
SUITES, SALA DE ESTAR E JANTAR, 
COZINHA, LAVANDERIA,  CHURRAS-

QUEIRA, GARAGEM PARA 02 CARROS, 
COM AMPLA AREA DE JARDIM . R$ 

279.000,00

MORADA DO SOL – CA03160
 04 DORMITÓRIOS,SALA, COZINHA, 02 

WC. R$ 280.000,00

JARDIM ELDORADO – CA03157
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA , 02 
WC, GARAGEM PARA 02 CARROS, EDÍ-
CULA NOS FUNDOS ( SEMI MOBILIADA). 

R$ 280.000,00

JARDIM SÃO PAULO – CA03155
03 SUITES ( SENDO 01 MASTER PRE-
PARADA PARA AR CONDICIONADO E 

COM BANHEIRA , OUTRA  MENOR COM 
VARANDA), SALA DE TV COM LAREIRA 
ELETRICA , COZINHA PLANEJADA EM 

AMBIENTE INTEGRADO COM SALA 
DE JANTAR, INCLUI FORNO ELETRICO  

EMBUTIDO, 02 LAVABOS, LAVANDE-
RIA, AREA DE CHURRASCO,QUINTAL, 
DEPOSITO ( QUE PODE SER  ESCRITO-
RIO  OU ATELIÊ ), GARAGEM PARA 05 

CARROS. 300M² DE TERRENO 180 M² DE 
CONSTRUÇÃO.
R$ 665.000,00

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

R$ 680.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – CH00334
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 02 
SALAS, COZINHA, 03 WC, LAVANDERIA, 
AREA GOURMET COM CHURRASQUEI-
RA. R$ 750.000,00 ( ACEITA PERMUTA ) 
LOCAÇÃO R$ 3.500,00 + R$ 105,00 DE 

IPTU SÍTIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRESA

 AREA TOTAL 34.717,37 M²
R$ 650.000,00

JD. SANTIAGO – AP 00835
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000 

CENTRO – AP00951
01 DORMITÓRIO, SACADA, SALA, COZI-

NHA, WC, GARAGEM.
TODOS OS COMODOS COM ARMÁRIOS 

PLANEJADOS. R$ 240.000,00 

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

TES,COZINHA, AREA DE SERVIÇO,WC 
GARAGEM  APARTAMETO TERREO. 

IDEAL PARA SOLTEIRO, IDOSO,  E QUEM 
ESTÁ COMEÇANDO A VIDA.

R$ 250.000,00

JARDIM ALICE – AP00952
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM COBERTA.
R$ 250.000,00

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

SALA 2 AMBIENTES, COZINHA, WC,01 
VAGA R$ 280.000,000 + R$ 200,00 (CON-

DOMINIO)

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

COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO WC,01 
VAGA GARAGEM. R$ 290.000,000

CIDADE NOVA - AP 00963
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE 
, ( ARMÁRIO EMBUTIDO EM UM DOS 

DORMITÓRIOS), SALA, 02 AMBIENTES, 
COZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL, 

AREA DE SERVIÇO, SACADA, 02 VAGAS 
DE GARAGEM, PORTARIA 24 HORAS, 

AREA DE LAZER COMPLETA, COM 
PISCINA, ACADEMIA, CINEMA, CHUR-

RASQUEIRA, QUADRA, PLAYGROUND, 
SALÃO DE FESTAS.

VALOR PAR VENDA R$ 480.000,00
VALOR PARA LOCAÇÃO R$ 2.200,00 (  

INCLUSO  CONDOMÍNIO E IPTU)

CIDADE NOVA – AP00961
03 DORMITÓRIOS, COM ARMÁRIOS, 

SENDO 01 SUITE,SALA, DOIS AMBIEN-
TES COM SACADA, COZINHA COM 

ARMÁRIOS, 03 WC, AREA DE SERVIÇO, 
01 VAGA DE GARAGEM.

R$ 550.000,00 

VENDA CASAS 

TREVO DE CAPIVARI – CA03175
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA,02 WC, 

AREA DE LAZER. AREA DO TERRENO 
250M² R$ 100.000,00 -  ( ACEITA VEÍCULO 
COMO PARTE DE PAGAMENTO ATÉ R$ 

20.000,00 )

BAIRRO CAMINHO DA LUZ – CA03162
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 
GARAGEM, QUINTAL, AREA DE SRVIÇO. 

R$ 140.000,00

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

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

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEIRO, 

COZINHA. SEM GARAGEM
R$ 150.000,00 + CONDOMÍNIO R$ 355,00 

+ IPTU R$ 55,00

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

ÁREA DE SERVIÇO
R$ 160.000,000 

JARDIM MORUMBI – AP00949 
02 DORMITORIOS SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM. R$ 165.000,00

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

01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 159.600,00 

+ CONDOMINIO DE 
R$ 200,00

CENTRO – EDIFICIO VERONA - AP00964
KITNET MOBILIADO

R$ 170.000,00
LOCAÇÃO -  R$ 1.300,00 – INCLUSO 

CONDOMÍNIO E IPTU

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM SALA COZINHA 

E BANHEIRO
R$ 180.000,00

MIRIM I – INDAIATUBA – AP00948
02 DORMITORIOS, 

SALA, COZINHA, WC E 
GARAGEM 

R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 

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

NIO) + R$ 54,00 (IPTU)

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

R$ 190.000,000

BOSQUE DOS INDAIAS – AP0000
02 DORMITÓRIOS, 

SALA, COZINHA, WC, GARAGEM.
R$ 190.000,00

CECAP – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 

01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 200.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, 

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

DE GARAGEM. 
R$ 210.000,00

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA

LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SALAS 
COMERCIAIS NO DISTRITO

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

CENTRO – SA0001
SALA COMERCIAL COM 40M°

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

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

R$ 900,00 + IPTU

CAMPO BONITO – SL00363
SALÃO COMERCIAL COM 147M² , 02 
BANHEIROS, MEZANINO DE 45M².

PORTA AUTOMÁTICA E LUZ DE LED.
R$ 1.800,00 + IPTU R$ 140,00

 BAIRRO COLIBRIS – SL00371
SALÃO COMERCIAL,  280 M² COM 04 BA-
NHEIROS  R$ 3.500,00 ( INCLUSO IPTU)

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

ESCRITÓRIO E VAGA PARA 10 CARROS
R$ 6.000,00 + R$ 240,00 (CONDOMINIO)

DISTRITO INDUSTRIAL-  VITÓRIA MARTI-
NI GALPÃO COM MEZANINO, REFEITÓ-

RIO, COZINHA, ESCRITÓRIOS, WC, AREA 
FABRIL 368M². R$ 6.200,00

LOCAÇÕES CASAS

MORADA DO SOL – CA03188
CASA  DE FUNDO, 01 DORMITÓRIO, 

COZINHA, WC, GARAGEM.
R$ 570,00 ( INCLUSO IPTU)

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

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

SALA, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, 
SEM GARAGEM.

R$ 750,00 ( IPTU INCLUSO )

JARDIM VALENÇA – CC00104
SOBRADO COM 03 DORMITÓRIOS, 
SENDO 02 SUITES COM ARMÁRIOS 
EMBUTIDOS, SALA 02 AMBIENTES, 

LAVABO, AREA GOURMET COM CHUR-
RASQUEIRA, LAVANDERIA, GARAGEM 

PAR 02 CARROS, COZINHA PLANEJADA, 
PORTARIA 24 HORAS, AREA DE LAZER.
R$ 2.500,00 + CONDOMÍNIO R$ 525,00 + 

IPTU R$ 55,00

PARQUE INDAIÁ – CC03192
03 DORMITORIOS, SENDO 02 SUITES,-
SALA AMPLA, COZINHA PLANEJADA, 

05 WC, CHURRASQUEIRA, QUINTAL, 02 
VAGAS DE GARAGEM COBERTA , AR 

CONDICIONADO, ARMÁRIOS, PORTARIA 
24 HORAS, AREA DE LAZER COMPLETA.
R$ 2.650,00 + CONDOMÍNIO R$ 250,00 + 

IPTU R$ 160,00

JARDIM PAU PRETO – CA03195
PISO SUPERIOR : SACADA, 04 DORMI-

TÓRIOS, SENDO 03 SUITES, COM ARMÁ-
RIOS E AR CONDICIONADO. PISO INFE-
RIOR: LAVBO, COZINHA PLANEJADA, 
FOGÃO EMBUTIDO, SALA DE ESTAR, 

HALL DE ENTRADA, SALA DE JANTAR, 
ÁREA GOURMET COBERTA COM CHUR-
RASQUEIRA, PIA E ARMÁRIOS. ÁREA DE 

SERVIÇO. GARAGEM COBERTA PARA 
02 CARROS, PORTÃO ELETRONICO. R$ 

2.700,00 + IPTU R$ 136,00

CONDOMÍNIO MONTREAL – CC0000
03 SUITES,  SALA 02 AMBIENTES, COZI-
NHA PLANEJADA, WC SOCIAL, AREA DE 

SERVIÇO, 02 VAGAS DE GARAGEM.
R$ 2.800,00 + COND. R$ 168,00 + IPTU 

R$ 113,00

VILA NOVA – CA03088
CASA PARA FINALIDADE COMERCIAL, 

COM 05 QUARTOS, 04 BANHEIROS, 
03 SUITES, SALA, COZINHA, AREA DE 

SERVIÇO, GARAGEM PARA 02 CARROS. 
R$ 4.500,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 SUITES, 10 
BANHEIROS, SALA DE ESTAR, SALA DE 
JANTAR AMPLA, COZINHA, LAVANDE-

RIA, ÁREA GOURMET, JACUZZI, ACADE-
MIA, SALÃO DE JOGOS, SAUNA, ADEGA, 

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

ORNAMENTAIS, GARAGEM PARA 06 
CARROS. TODOS OS AMBIENTES CLI-
MATIZADOS E COM SOM. R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

ITAICI-AP00839
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 01 VAGA.

R$ 900,00  + CONDOMÍNIO + IPTU

PARQUE SÃO LOURENÇO- AP00959
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM, AREA DE 
LAZER COMPLETA, PORTARIA 24 HO-

RAS. R$ 900,00 + CONDOMINIO R$ 280,00 
+ IPTU R$ 60,00

CECAP – AP00953
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, AREA DE SERVIÇO, 01 VAGA DE 
GARAGEM. R$ 1000,00 ( INCLUSO COND. 

E IPTU).

VILA MARIA HELENA – AP00539
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE COM 
ARMÁRIO, SALA, WC, VARANDA GOUR-
MET, COZINHA COM ARMÁRIO, AREA DE 

SERVIÇO, 01 VAGA DE GARAGEM. R$ 
1.100,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

VENDA APARTAMENTOS  

JARDIM MORUMBI – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC , 

01 VAGA DE GARAGEM.
R$132.000,00 .

LOCAÇÃO OU VENDA AP00963 - APARTA-
MENTO PÁTIO ANDALUZ - 03 DORM (01SUÍ-
TE) SALA, COZINHA PLAN, A.S, BANHEIRO, 
2 VAGAS - LOCAÇÃO R$ 2200,00 INCLUSO 
COND E IPTU  VENDA R$ 480.000,00

JD. SANTA RITA - CA03187 - 03 DORM 
(02SUÍTES), SALA DE ESTAR E JANTAR, 
CHURRASQUEIRA, QUINTAL E ÁREA DE 
JARDIM. 216M² A.C , TERRENO 177M²  - R$ 
278.000,00

BELVEDERE AP00960 - LINDO APTO, PRI-
MEIRA LOCAÇÃO COM MOVEIS NOS DORMI-
TÓRIOS, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO VA-
RANDA COM CHURRASQUEIRA. PORTARIA 
24HRS - ALUGUEL R$ 1200,00 + COND.

VILA AVAÍ   VENDE 03 DORM (1SUÍTE), SALA, 
COZINHA, A.S, CHURRASQUEIRA, PORTÃO 
ELETRÔNICO E GARAGEM COBERTA P/ 02 
AUTOS R$ 350.000,00

JD REGINA- CA03057 VENDE - IMÓVEL DIFERENCIADO PELO SEUS PLANEJADOS NOS 3 
DORMITÓRIOS, BANHEIROS, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, SALA, ÁREA GOURMET, GE-
RADOR DE ENERGIA A GÁS, SISTEMA DE SEGURANÇA, PORTÃO ELETRÔNICO E 7 APARE-
LHOS DE AR CONDICIONADOS IMÓVEL SEMI MOBILIADO. 3 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), CO-
ZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, SALA 2 AMBIENTES, BANHEIRO SOCIAL, ÁREA GOURMET COM 
LAVABO E PISCINA 7X2,30M² COM LED E CASCATA.  ÁREA TERRENO 250M². GARAGEM P/ 
04 AUTOS. DOCUMENTAÇÃO EM ORDEM. ACEITA PERMUTA POR APARTAMENTO NA BAI-
XADA SANTISTA (PREFERÊNCIA PRAIA GRANDE, SANTOS OU GUARUJÁ) R$ 800.000,00

LOTES A PARTIR DE 200M² R$ 130.000,00
OU ENTRADA R$ 30.000,00 +  84 PARCELAS 
R$1.995,00 VENHA CONFERIR: 3875-2215

VENDA - PORTAL DAS ACACIAS - CA03192 
- 03 DORM (02 SUÍTES), AMPLA SALA, COZ 
PLA, 05 WC, CHURRASQUEIRA,QUINTAL, 
E 02 VAGAS. (AR COND, ARMARIOS) R$ 
580.000,00  ALUGUEL R$ 2.600,00



B2 Imóveis

CA05792 - CECAP - AT. 250m² AC. 180m² - 3 dormitórios, 2 sa-
las, cozinha, 2 banheiros, lavanderia e garagem para 3 autos. R$ 
1.800,00 + IPTU.

CA07663 - PORTAL DAS ACÁCIAS - AT 130,00m² AC 120,00m² 
- PARTE SUPERIOR: 03 dorms., sendo 01 suíte com ar condi-
cionado. Todos com sacada e 02 com armários. 01 WC Social 
com Box Blindex, gabinete e espelho. PARTE INFERIOR: Sala. 
Cozinha Planejada com Cook Top. Lavanderia Fechada com Ar-
mários. PARTE EXTERNA FUNDOS: Lavabo. Churrasqueira com 
mesa. Quintal. Garagem para 01 coberto e 1 descoberto. ÁREA 
DE LAZER DO CONDOMÍNIO: Quadra poliesportiva e playgrou-
nd. ANIMAL: Somente porte pequeno. LOCAÇÃO R$ 2.500,00 +  
COND. + IPTU. ESTUDA PROPOSTA!

CA07748 - JD REGENTE - AT.369,56 m²  AC 139,20 m² -3 dor-
mitórios sendo 1 suíte, sala 02 ambientes, cozinha americana, 
escritório, quintal amplo, garagem pára 04 autos, locação R$ 
2.300,00 + IPTU

VENDA

TE05966 - JARDIM PIEMONTE- AT. 302m² - EXCELENTE TERRENO 
EM CONDOMÍNIO RECEM LANÇADO COM LOCALIZAÇÃO PRIVI-
LEGIADA E ESTRUTURA DE LAZER COMPLETA. R$ 190.000,00

AP04716 - EDIFÍCIO MATHILDE- VILA SFEIR - AÚ 80,40m² - 03 
dormitórios, sendo 01 suíte. Sala. Cozinha Americana. Área de 
Serviço. WC Social. Varanda Gourmet com Churrasqueira. 02 
Vagas de Garagem Cobertas. Condomínio com Salão de festas. 
VENDA R$ 440.000,00 - ESTUDA PERMUTA (parte por terrenos 
em condomínio).

CA08705 - JARDIM MORYAMA -AT 150 m² AC 59,25 m²  02 
dormitórios, 01 sala, WC social,  lavanderia, garagem para 02 
autos, a poucos minutos do parque ecológico supermercados, 
R$ 280.000,00

CA08642 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125 m² AC. 90 m² 
- 3 dormitórios (1 suíte), WC social, sala de estar, sala de TV, 

sala de jantar, lavabo, cozinha planejada integrada a área gour-
met com churrasqueira, cooktop e coifa e 2 vagas de garagem 
sendo 1 coberta. Condomínio com área de lazer completa e 
portaria 24 horas. R$ 495.000,00.

CA08698 - EXCELENTE CASA - JARDIM BRÉSCIA RESIDENCIAL 
- AT 200 m² AC 136 m² - 03 dormitórios sendo (01 suíte com 
closet), sala 02 ambientes, cozinha planejada, área gourmet 
com pia e churrasqueira, garagem para 02 autos, excelente 
localização, condomínio com infraestrutura em área de lazer 
completa. R$ 562.000,00

CA08707 - RESIDENCIAL VIENA - INDAIATUBA - 3 dormitórios 
(sendo 1 suíte planejada), cozinha planejada com cook-top e 
coifa,  lavanderia, batentes em Angelim, com borracha de ve-
dação, esquadrias em alumínio, preparação para Ar-condicio-
nado na sala, na área gourmet e nos dormitórios, aquecimen-
to solar instalado, louças Incepa e metais Deca, piscina com 
Spa revestida em pastilha, área de churrasco com planejado, 
banheiros com Box e espelhos, condomínio com área de lazer 
e portaria 24 horas. Venda R$ 820.000,00

CA08737 - AT. 300 m² AC 194 m² - BELÍSSIMO IMÓVEL RECÉM 
ENTREGUE EM CONDOMÍNIO ALTO PADRÃO COM ESPLEN-
DIDA INFRAESTRUTURA - RESIDENCIAL DONA LUCILA - IN-
DAIATUBA - 03 suítes sendo 01 master com closet, sala 02 
ambientes, cozinha ampla, lavanderia, área gourmet, piscina, 
garagem para 04 autos (além de preparação de ar condiciona-
do e aquecimento solar). Condomínio com infraestrutura de 
lazer com piscina, salão de festas, quadra poliesportiva, qua-
dra de tênis, playground, portaria 24hs. próximo do centro. R$ 
850.000,00

CA08736 - AT. 250 m² - 182 m² - CASA TÉRREA AMPLA COM 
EDÍCULA COM ENTRADA INDEPENDENTE - JD. FLÓRIDA - casa 
principal - 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 01 WC social, 
cozinha planejada, área de luz, lavanderia | edícula - 01 dormi-
tório, cozinha, WC social, sala - amplo quintal, garagem para 03 
automóveis sendo 01 descoberta.R$ 550.000,00

LOCAÇÃO

AP04625 - BELÍSSIMO APARTAMENTO COM AMPLOS CÔ-
MODOS EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA EM CONDOMÍNIO 
SEGURO E PRÓXIMO AS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE 
- CIDADE NOVA - AU 90m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte 
com armários, WC social, sala, varanda, cozinha planejada, la-
vanderia, WC de serviço, garagem para 01 auto coberta. R$ 
1.400,00 + COND.+ IPTU.

SL00978 - AU. 120m² - SALÃO COMERCIAL EM LOCALIZAÇÃO 
EXCELENTE - JD. MORADA DE SOL / INDAIATUBA - Ampla 
sala comercial, 02 banheiros, 03 vagas na frente. ALUGUEL R$ 
1.800,00 + IPTU

CH01772 - RECANTO DAS FLORES - LINDA CHÁCARA TODA 
MOBILIADA PARA LOCAÇÃO - AT 5.000 m² - AC 380 m² - a chá-
cara conta com 02 casas, a principal com 03 suítes, escritório, 
sala dois ambientes (estar e jantar), cozinha planejada, lavabo, 
despensa e área de serviço e 01 casa para hóspedes com 02 
dormitórios planejados, WC Social, sala dois ambientes (estar 
e jantar) e cozinha também planejada. Varanda com chur-
rasqueira, pia, banheiro e quarto de despejo, piscina, jardim, 
campo de futebol. A chácara fica em meio a uma exuberante 
natureza e com som de pássaros cantando todas a manhãs. R$ 
6.000,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

CA08642 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125 m² AC. 90 m² 
- 3 dormitórios (1 suíte), WC social, sala para 2 ambientes, la-
vabo, cozinha planejada e área gourmet com churrasqueira e 
2 vagas de garagem sendo 1 coberta. Condomínio com área de 
lazer completa e portaria 24 horas. R$ 2.100,00 + Condomínio 
+ IPTU.

CA05788 - VILLA ROMANA - AT.300m² AC.300m² 04 suítes sen-
do 01 master, WC social, sala 03 ambientes, cozinha, despensa, 
dormitório de empregada, churrasqueira, piscina, área de luz 
garagem para 04 autos. R$ 4.000,00 + IPTU + condomínio.

CA08708 JARDINS DOS IMPÉRIOS  VILA YTU -  AT 150m² AC 104,80m² 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, WC social, lavanderia, garagem 
para 02 autos, preparação para ar-condicionado na sala e nos dormitórios, sis-
tema de aquecimento solar instalado Solis, louças e Metais Deca, tomadas em 
220v, mas opção para 110v, box instalado nos 02 banheiros. R$ 470.000,00

CA08733 - JARDIM DOS IMPÉRIOS CASA PARA LOCAÇÃO - AT. 150 m² AC. 100 m² - 3 
dormitórios (1 suíte), sala para 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia, wc social 
e garagem para 2 autos. Condomínio com área de lazer completa e portaria 24 horas. 
R$ 2.000,00 + COND + IPTU.

CA08742 - PARK REAL - AT. 150 m² AC. 101,25 m² - 3 dormitórios (1 suíte), 
sala com pé direito alto, wc social, cozinha, lavanderia e garagem para 2 autos. 
Cobertura em telhas de concreto Eurotop, preparação para água quente (ba-
nheiros) e ar condicionado(suíte). R$ 2.100,00 + COND + IPTU

AP04715 - AU 90,00 m² - RESIDENCIAL DAS FLORES - CIDADE NOVA II - 
EXCELENTE APARTAMENTO COM 3 dormitórios sendo 1 suíte todos com 
planejados, Sala 2 ambientes com Varanda, WC social, Cozinha Planejada, 
Área de serviço com planejado, 2 vagas cobertas de garagem, Ar condicio-
nado, R$ 1.800,00 + Cond. + IPTU.

CA08731- EXCELENTE CASA A VENDA- JARDIM REGENTE - AT.125m²AC.105m²- 02 
dormitórios, sendo 01 suíte com armários, escritório, wc social, sala 02 ambientes, 
cozinha americana planejada,2 pontos de AR Condicionado com elétrica no QDL, des-
pensa, Porcelanato no quintal, 02 vagas cobertas. R$ 310.000,00

CA08747 - JARDIM EUROPA - AT. 250 m² AC. 151 m² - Casa térrea com ex-
celente acabamento com 3 dormitórios (1 suíte com armário planejado e 
ar condicionado), WC social, cozinha planejada, sala para 2 ambientes, la-
vanderia e quintal com edícula sendo a cozinha planejada e garagem para 4 
autos sendo 2 cobertas. Casa com preparação para ar condicionado e acaba-
mento em porcelanato e esquadrias em alumínio. R$ 500.000,00



B3Imóveis

TR01096 – TERRENO JD.COLONIAL– Na av. Ruz Perez,  esquina, 
comércios entorno, prox. Pq. Ecológico, área 311M² - R$ 310.000,00, 
(Estuda proposta).

CA4021- CASA - JD. BRESCIA -  3 dormitórios, sendo uma suíte, ba-
nheiro, social, sala de estar, sala de jantar, com pé direio alto,cozinha 
americana, área gourmet, com churrasqueira, lavanderia, garagem para 
03 carros,imóvel com aquecimento solar e ar condicionado.A/T-150M²  
A/C-120M² R$ - 590.000,00

AP00633 – APARTAMENTO  – JD. MORADA DO SOL – C/ 02 Dormitó-
rio, Sala, Cozinha, banheiro, área de serviço e 1 vaga. – Área útil 60m² 
- R$ 150.000,00 (Aceita Financ).

CA03938 – CASA NOVA – JD. MORADA DO SOL - 02 Dorm, Sala, 
Coz, WC, Lavand, Gar. 2 vagas desc, Prep. Aquec . A/C 60m² - Terreno 
125m² - R$ 230.000,00. (Aceita Financ).

CA03910 – CASA – JD.  VENEZA - 01 Dormitório, Sala, Cozinha, ba-
nheiro, área de serviço e garagem. – Área construída 60m² - Terreno 
125m² - R$ 195.000,00.

CA04039 –CASA - JD. PARK REAL , 03 dormitórios, salas com 2 am-
bientes,cozinha com planejados, cooktop, churrasqueira, vaga para 02 
auto. A/T 150 M² - A/C  104 M². R$ 465,000,00 - (Estuda permuta).

CH00235 – CHACARA – COND. LAGOS DE SHANADU- Vc que gosta 
e deseja estar junto a natureza, esta é a sua oportunidade! Casa c/ 03 
dorm. sendo 1 suíte, Sala, Coz. Amer.,WC, Piscina, Ac imóvel de menor 
valor c/ parte do pgto, cond. c/ Port. e seg. 24h, 3 lagos, C. futebol, pista 
de cooper. A/T 5280m2, A/C 258m2 -  R$ 790.000,00.

CA00824– CASA (Fundos) – JD MORADA DO SOL - Casa entrada 
independente (corredor) com 01 dormitório, sala, cozinha, banheiro, la-
vanderia e quintal.- R$ 600,00 Isento de IPTU.

CA01943 – CASA – JD MORADA DO SOL - Casa com 01 dormitório, 
cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 01 carro. - R$ 600,00 00 
Isento de IPTU.

AP00522– KITNET – JD ADRIANA  01 dormitório, 1 Sala/ Cozinha con-
jugada, 1 WC, Área de sevriço. Aproxim. 35 M², 2º andar sem elevador. 
SEM vaga de garagem, e NÃO é permitido animais, fácil estacionamen-
to público, - R$ 700,00 00 +  IPTU.

CA03373– CASA (FUNDOS) – JD MORADA DO SOL - 1 dormitório, 1 
banheiro, 1 vaga 50,00 M² construída, 60,00 M² útil- R$ 700,00 + IPTU.

AP00496 – APARTAMENTO -  JD MORADA DO SOL - 02 dormitórios, 
sala, cozinha, junto, wc, área de serviço e entrada para 01 carro. - R$ 
800,00 + IPTU.

CA04044– CASA (Terrea) – CECAP - 2 dormitórios, 1 sala, 1 cozinha, 1 
área de serviço, A/C 80,00 m2, A/T 250 m2 - R$ 1.050,00 + IPTU.

CA04043– CASA–  JD. CALIFÓRNIA - Dois imóveis no mesmo terreno 
, cada imóvel , com 60 m² , com 1 dormitório, 1 sala , 1 cozinha, 1 ba-
nheiro,1 garagem - R$ 1.400,00 + IPTU.

IMÓVEIS PARA VENDA IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira e 
portão eletrônico.
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms, sala, coz, wc, salão comercial na frente, garagem descoberta 
para 4 carros.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem coberta.
CA101 – JD. REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem coberta 
para 3 carros, toda em piso frio. Possui edícula com 1 dormitório, cozinha e banheiro.
CA251 – JD. MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitórios com suíte, sala, cozinha, dispensa, banheiro e 
lavanderia.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 ba-
nheiros, 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$195 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavande-
ria, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$245 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, sala, 
cozinha americana com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churrasqueira e portão 
eletrônico.
CA208 – JD. NOVA VENEZA – R$250 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia, garagem 
para 2 carros, quintal e portão eletrônico.  
CA211 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIA – R$340 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

CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$305 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, dispensa e garagem coberta para 2 carros. Possui aquecedor solar, ar condicionado nos 
quartos e porão para ferramentas.

  CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 
2 carros.
CS328 – JD. REGENTE – R$335 MIL- 3 dorms (1st), sala 2 ambientes, coz americana, lavanderia, wc 
social, churrasqueira, garagem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e 
jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros
CA345 – CIDADE NOVA – R$600 MIL – 3 dorms (1st com armários), sala, coz com armários, wc, lavan-
deria, dispensa, quintal, garagem
CA367 – JD. SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3 dorms (1st), sala, coz, wc, lavanderia
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e 
garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e 
garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, la-
vanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou 
apartamento. 
CA309 – JD. MORADA DOS SOL – R$325 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte 2 com ar condicionado e 1 
com armários, sala de estar com sanca, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros 1 com aquecedor solar, 
churrasqueira e garagem coberta para 2 carros.  
CA310 – CENTRO – R$350 MIL – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros e gara-
gem coberta para 1 carro. Aceita Proposta 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 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 eletrônico e câmera de segurança. Aceita 
Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil
CA404 – JD. ESPLANADA – R$750 MIL – 4 dormitórios, sendo 2 suítes, sala te TV, sala de jantar, cozinha 
americana planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem descoberta para 2 carros, e edícula. Possui quintal, 
área gourmet e portão eletrônico.
CA328 – NOVA VENEZA – R$361 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala de estar, sala de jan-
tar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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, churrasquei-
ra, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 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.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos os 
dormitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasqueira e 
pia, cobertura com vidros temperado, e garagem para 2 carros.
CA403 – VILLA ROMANA – R$1.200.000,00 – Sobrado com 4 dormitórios. Sendo os 4 suítes e 1 suíte 
com closed, 1 banheiro, roupeiro e sacada. Sala de jantar, sala de TV, sala de estar, lavabo, hall de entrada, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia, dispensa e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado, quintal, 
edícula, zelador, piscina, churrasqueira, campo de futebol, sauna e aquecedor solar.
CA311 – DONA LUCILLA – R$920 MIL – 3 dormitórios, sendo os 3 suítes e 1 suíte com closed. Roupeiro, 
2 banheiros, ar condicionado e aquecedor solar. Sala de estar, sala de TV, sala de jantar, 2 lavabos, cozinha 
americana, lavanderia, garagem para 4 carros e edícula. Possui piscina, churrasqueira, campo de futebol e 
quintal. Estuda-se financiamento e terreno como parte de pagamento.
CA313 – CONDOMINIO MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 2 carros. Possui quintal e churrasqueira. Estuda-se 
Permuta e Propostas.
CA314 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$550 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de TV, sala 
de jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, ar condicionado, aquecimento 
solar e coifa.  Área de lazer com piscina, churrasqueira, campo de futebol, sala de ginástica, salão de festas 
e playground.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha 
planejada, lavanderia, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal e churrasqueira com área 
gourmet.
CA322 – CONDOMINIO MONTREAL – R$630 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, 
sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e quintal.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$525 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.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$390 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala de estar, 
sala de TV, cozinha, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. Obs: Casa com móveis planejados. Área de 
Lazer com playground, brinquedoteca, academia, churrasqueira, piscina e salão de festas.

 APARTAMENTOS

AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall de entrada, lavanderia, 
garagem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 wc, 
todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP563 – JD. ALICE – R$200 MIL – 2dorms, (1 planejado), sala, coz planejada, wc, garagem
AP515 – CIDADE NOVA – R$300 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$230 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.
AP511 – NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA – R$198 MIL – 2 dormitórios, sala de estar, 
sala de TV, cozinha, banheiro e lavanderia. Área de lazer com churrasqueira e campo de futebol. Possui 
portão eletrônico.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL -  Apartamento com 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 churrasqueira e salão de 
jogos. Possui portão eletrônico e elevador. 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 ambien-
tes e garagem coberta para 1 carro. 

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

TE45 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$380 MIL – 490 m²
TE02 – JD. PIEMONTE – R$190 MIL – 302m²
TE35 – JD. BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE80 – JD. ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE18 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta com chácara.
TE23 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$267 MIL – 295m²
TE20 – JD. PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda Fit a partir do ano 2018.
TE44 – CONDOMINIO TERRAS DE SANTA – SALTO – R$190 MIL – 1020m².
Aceita permuta com casa ou apartamento de maior valor. Paga a diferença.
TE42 – CONDOMINIO RESIDENCIAL JATOBÁ – LOUVEIRA – R$210 MIL – 310m². Aceita permuta com 
casa na região do Bairro Mercedes.
TE46 – CONDOMINIO TERRA MAGNA – R$280 MIL – 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². Aceita 
permuta com terreno de menor valor.

 CHACARAS E SITIOS
 
SI909 – JD. TROPICAL – R$650 MIL – 2 dorms, sala, coz, dispensa, casa de caseiro, churrasqueira, 
sauna, mina d’água, lago com peixe, pomar, caixa d’água com 20000 L, aprisco para ovelhas, estufas, 
captação água da chuva.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, 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, lavanderia, varan-
da, 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 cômodos, galpão 
de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos 
vendendo outro sitio de 46.000m².

 LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
CENTRO – R$ 770,00 2 dorms, sala, coz, wc, sem garagem 
CIDADE NOVA – R$850,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$ 900,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 1 carro. 
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. COLIBRIS – R$1000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro e garagem para 1 carro. 
PQ. RESIDENCIAL INDAIÁ – R$ 1320,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, com porta balcão para área 
de luz, cozinha, sala, banheiro, lavanderia e garagem. 
VILA TODOS OS SANTOS – R$850 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem. 

APARTAMENTOS

VILA FURLAN – R$ 1300,00 – 2 dormitórios (1 c/armário), sala, cozinha planejada com fogão, wc, 
lavanderia planejada e garagem. 
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha, banheiro social, 
banheiro de empregada e garagem.
CECAP – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, 
sacada e garagem para 1 carro.

SALÃO

VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interligadas, cada uma com wc, sala dos fundos 
com azulejo, gabinete e pia.
CENTRO – R$1400,00 – 30 m², 1 wc, sala menor com 15 m² porta de vidro e grade.

SALAS

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

TERRENOS

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

Reservamos-nos o direito de corrigir quaisquer erros de digitação e alterar valores.



B4 Imóveis

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OFERTA IMPERDÍVEL!! MORADA DO SOL RUA-84 - CASA DE 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, LA-
VANDERIA E GARAGEM PARA 02 AUTOS EM LOTE DE 125M ², DE R$210.000,00, POR APENAS: R$180.000,00. 
OU R$75.000,00 DE ENTRADA + 90 X R$1.650,00 F=99762-7997/3935-3294 CORRA!
 
M SOL-RUA-81 - 02 DORMITÓRIOS (01 SUITE) SALA/COZINHA AMERICANA-ABRIGO NOS FUNDOS E GA-
RAGEM PARA 02 AUTOS- DE 270.000,00 POR APENAS R$220.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO CORRA! 
F=99762-7997/3935-3294.
 
REMULO ZOPPY PRÓXIMO AOS CARTÓRIOS - 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC SO-
CIAL, LAVANDERIA GARAGEM COM PORTÃO ELETRONICO, EDICULA COM 02 CÔMODOS E WC 
NOS FUNDOS. DE R$290.000,00 POR APENAS R$260.000,00 - F=99762-7997/3935-3294 CORRA! 

JD. ALICE - 03 DORMITÓRIOS (01-SUITE), SALA, COZINHA-WC SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM PARA 
02 AUTOS COM PORTÃO ELETRONICO,CHURRASQUEIRA, LUZ-220/110V, ACABAMENTO EM PADRÃO DE 
CONDOMINIO-ENTREGA EM 90 DIAS. NOVA!! PREÇO SEM CONCORRENCIA! APENAS: R$310.000,00 F=99762-
7997/3935-3294 CORRA! -  FOTOS PELO TEL=19-99762-7997

APARTAMENTO-VENDE-SE

COCAIS - LINDO APARTAMENTO NO TÉRREO COM 02 DORMITÓRIOS E VAGA DE GARAGEM – ACABAMENTO 
EXCELENTE, COM SANCA, WC-COM BOX EM VIDRO TEMPERADO, PIA EM VIDRO-PISO EM PORCELANATO, 
QUARTOS E COZINHA PLANEJADOS. APENAS R$160.000,00 OU R$70.000,00 DE ENTRADA + 82 PARCELAS 
DE R$1.100,00 FIXAS - F=99762-7997/3935-3294 CORRA!
 
VILA DAS PRAÇAS-JD ALICE - 02 DORMITÓRIOS E DEMAIS DEPENDENCIAS TODAS COM MÓVEIS PLA-
NEJADOS, PORTARIA 24 HORAS, AREA DE FESTAS, VAGA DE GARAGEM, PISCINA, ELEVADOR. APENAS 
R$220.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO-  F=99762-7997/3935-3294 CORRA!

SÍTIOSVENDE-SE
 
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, GRAMADA,  PO-
MAR, 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 + PARCELAMENTO. 
F=19-99762-7997/3935-3294
 
SÍTIO EM PIEDADE SP, 36.000M², 02 CASAS, BARRACÃO, LAGO COM PEIXES, TELEFONE FIXO, TORRE DE 
INTERNET A 500 METROS DA RODOVIA, R$300.000,00 ACEITA IMÓVEL EM INDAIATUBA DE IGUAL OU ME-
NOR VALOR - ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO - F=19-99762-7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE
 
PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 150M2 – R$160.000,00 ESCRITURADO. F=19-99762-
7997/3935-3294
 
CONDOMINIO LONDOM PARK- LOTE DE 300M2 POR APENAS R$180.000,00 - F=19-99762-7997/3935-3294

         

VENDA
CASAS

CA00239-JD NOVO HORIZONTE 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas . R$ 550.000,00
CA00229-JD. EUROPA-3 dorms c/ suíte +dep 2 vagas. ............ R$ 348.000,00
CA00245-JD. VILLA SORIANO-2 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. R$ 320.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ......... R$ 276.000,00
CA00170-ESPLANADA 1- 3 suítes +dep 2 vagas  .................... R$ 590.000,00
CA00224-JD REGINA- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .......... R$ 650.000,00
CA00067-JD AMÉRICA- 03 dorms + dep  2 vagas .................... R$ 380.000,00
CA00239-JD NOVO HORIZONTE 3 dorms + dep 2 vagas. ....... R$ 550.000,00
CA00002-CIDADE NOVA 1-Prédio c/ salão e casa comercial ... R$ 950.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00242-JD. DOS IMPÉRIOS-03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas.R$ 440.000,00
CA00220- PARK REAL- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .......... R$ 425.000,00
CA00227-VILAGE CARIBE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ... R$ 480.000,00
CA00027-VILAGIO DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas . R$ 480.000,00
CA00243-BRESCIA- 4 suítes + dep 2 vags .............................. .R$ 595.000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ... R$ 740.000,00
CA00201-DONA LUCILA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ....... R$ 890.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ........ R$ 950.000,00
CA00148-BEIRA MATA- 3 suítes + dep + 2 vagas. ................. R$ 1.200.000,00
CA 00031- DUAS MARIA – 3 suítes + dep + 2 vagas. ............ R$ 2.300.000,00

APARTAMENTO

AP00078-JD. MORUMBI-02 dorms c/ suíte + dep 1 vaga  ........ R$ 154.500,00
AP00077- SÃO VICENTE-01 dorms +dep 1 vaga. ..................... R$ 197.000,00
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga ................ R$ 235.000,00
AP00063-VISTA PARQUE- 2 dorms + dep 1 vaga ..................... R$ 240.000,00
AP00061- ESPAZIO ILUMINARI- 3 dorms + dep 1 vaga. .......... R$ 250.000,00
AP00064-PREMIUM RESIDENCE-3 dorms +dep 2 vagas ....... .R$ 405.000,00
AP00058- SKY TOWER- 1 dorm c/ suite + dep 1 vaga .............  R$ 420.000,00
AP00057-THE PARK VIEW- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ..... R$ 605.000,00
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + de. 2 vagas R$ 860.000,00

CHÁCARAS

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep . c/ piscina  ...................  
................................................................................................... .R$  980.000,00
CH00046-MONTE MOR- 02 dorms +dep c/ piscina. Aceita Permuta .................  
..................................................................................................... R$ 650.000,00                                               
CH00040-TERRAS DE ITAICI-02 dorms c/ suíte + dep 05 vagas. R$ 700.000,00  
CH00029-ITUPEVA- 2000m c/ 03 dorms c/ suíte +dep. c/ piscina .. R$  670.000,00
CH00036-ELIAS FAUSTO-03 dorms + dep c/ piscina  .............. .R$ 680.000,00
CH00038-LAGOS DE SHANADÚ-4 dorms c/ 2 suítes+ dep c/ piscina ..............  
.................................................................................................... R$  950.000,00 
CH00011-RECANTO DAS FLORES 5000m c/ só área de lazer R$  750.000,00

TERRENOS

TE000197-RESIDENCIAL VIENA 250M..................................... R$ 190.000,00
TE000146-JARDINS DI ROMA-404M. ....................................... R$ 280.000,00
TE000163-JARDIM BRASIL 250M .............................................. R$150.000,00
TE00194-PARADISO 420M ........................................................ R$ 425.000,00
TE00170-VILA SUÍÇA 370m. ..................................................... R$ 296.000,00
TE00082-JARDIM EUROPA 250M ............................................. R$ 200.000,00
TE00175-JD. MONTE REI- SALTO 200M .................................. R$   95.000,00
TE00173-PIEMONTE – 300M aceita permuta ........................... .R$ 180.000,00
TE00171-LAGUNA- 300M aceita permuta ................................. R$ 180.000,00
TE00172-HELVETIA PARK- 490M  ........................................... .R$ 430.000,00
TE00177-VILA AVAI- 360M......................................................... R$ 324.000,00
TE00191-PARK COMERCIAL-458,82  ....................................... R$ 270.000,00
TE00184-SANTA CLARA-450M  ................................................ R$ 440.000,00
TE00186-CENTRAL PARQUE-SALT0-300M. ............................ R$ 140.000,00
TE00187-ALTOS DE ITAICI-430M ............................................. R$ 250.000,00
TE00190-ESPLANADA 1- 300M ................................................ R$ 265.000,00
TE00189-ITAICI-Comercial 302M. ............................................. R$ 300.000,00

SÍTIOS

ST00010-RIO NEGRO 27.800M . ............................................ R$ 1.390.000,00
ST00003-CARDEAL 20.000M C/ CASA  270M  ...................... R$ 1.500.000,00
ST00012-VALE DO SOL- 55.000M C/ CASA DE 1000M ....... .R$ 5.100.000,00

ÁREAS

AR00003-ITAICI 11.000M  ..................................................... R$ 18.000.000,00 
AR00008-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-25.000M............... R$ 10.000.000,00

SALA COMERCIAL

SL0010- OFFICE PREMIUM – 77M............................................. R$220.000,00

LOCAÇÃO
CASA

CA00145-JARDIM CALIFORNIA- 2 dorms + dep 2 vagas. ...R$ 1300,00+ iptu
CA00202-JD NOVO HORIZONTE-03 dorms c/ 1 suíte + dep 04 vagas ............  
.................................................................................................R$ 2.500,00+iptu
CA00199-JD MORADA DO SOL-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 vagas. ...........  
.................................................................................................R$ 1.800,00+iptu
CA00205-JD DO VALE-02 dorms c/ suítes + dep 02 vagas ..R$ 1.500,00+iptu
CA00206-PARQUE DAS NAÇÕES- 03 dorms c/ suíte+ dep 02 vagas..............  
.................................................................................................R$ 1.800,00+iptu
CA00203-JD BOM PRINCIPIO-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 vagas. ..............  
.................................................................................................R$ 2.500,00+iptu
CA00237-JD REGENTE- 03 dorms c/ suíter + dep 4 vagas . R$ 2.300,00+iptu
CA00248-JD GUANABARA-03 dorms +dep 2 vagas ............R$ 3.800,00+iptu
CA00252-CENTRO-Comercial 05 salas, cozinha, recepção 4 vagas  ...............  
.................................................................................................R$ 6.000,00+iptu

CA00249-CENTRO-03 dorms + dep. Comercial ....................R$ 1.500,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00117-MARIA DULCE-03 suítes 01 master +dep 04 vagas ..........................  
......................................................................................R$ 6.000,00+cond+iptu
CA00015-AMISTALDEN-03 suítes c/ closet+dep 04 vags. ................................  
......................................................................................R$ 5.500,00+cond+iptu
CA00196-MARIA DULCE-03 suítes +dep  04 vagas ...R$ 4.800,00+cond+iptu
CA00207-PANORAMA- 4 suítes + dep + 02 vagas .....R$ 4.000,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00076-VILLAGIO D’AMORE-02 dorms +dep 1 vaga R$ 1.450,00 cond+iptu
AP00021-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador ............................. . 
......................................................................................  R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00074-RESIDENCIAL DAS FLORES- 03 dorms+dep 02 gagas ...................  
.......................................................................................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga.....................  
.......................................................................................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00075-PÁRIO ANDALUZ-02 dorms c/ suíte + dep 02 vagas ........................  
......................................................................................R$  1.800,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas. .....................  
......................................................................................R$  2.300,00 cond+iptu
AP00051-CENTRO-02 dorms +dep .................................R$  1.200,00  incluso
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + de. 2 vagas. ...R$ 3.000,00 cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

TE00134-CIDADE NOVA-402m . ............................................R$ 2.000,00+iptu
TE00079-EUROPARK- 1000m  ..............................................R$ 1.000,00+iptu
TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA- 7.200m  ................R$ 7.200,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M  ...................................R$ 2.200,00+iptu

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS...................................R$ 5.000,00+ iptu
SL00005-ARIO BARNABÉ-234MTS .....................................R$ 2.000,00+ iptu
SL00023-CENTRO-50MTS. ....................................................R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS........................................R$ 1.400,00+iptu
SL00024-JD. MORADA DO SOL. 250MTSR$  ....................R$ 2.8000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS.R$ .................................................R$ 900,00+ iptu
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR.R$ ...............R$ 950,00+ iptu
SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M .........................R$ 1.200,00+ iptu+cond

GALPÕES

GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 585m - ..........................  
..............................................................................................R$   6.000,00+iptu.
GL00028-VITORIA MARTINI - A/T 1000m A/C 795m  ........R$ 10.000,00+iptu.  
GL00022-VITÓRIA MARTINI- A/T 1000M A/C 750m.  .......R$ 10.000,00+iptu .

CRECI - 33.968-J
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B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Caçamba Cartuchos Colégio

Eletricista Lava RápidoJóias

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica

Restaurantes

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Tecnologia digital e internet

Pousada Projetos e ContruçõesMecânica
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B13Classificados

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

selecao@joblinerh.com.br
ACESSE NOSSO SITE: 

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

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

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

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

EMPREGOS

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

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

ANALISTA FINANCEIRO – Vaga tem-
porária. Desejável Superior completo ou 
cursando. Experiência em contas a pagar, 
conciliação bancária e extratos bancários. 
Pacote Office. CNH B.

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

ASSISTENTE OPERACIONAL / MO-
TORISTA – CNH categoria B ou C. Para 
realizar entregas com veículos utilitários. 
Curso MOPP atualizado. Conhecimentos 
em São Paulo. 

ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTEN-
ÇÃO – Experiência em manutenção me-
cânica e assistência técnica de máquinas 
de alta pressão no segmento de lavadoras. 
Desejável Técnico em Mecânica.

CASEIRO – Para trabalhar e residir em 
chácara na cidade de Indaiatuba. Para 
realizar trabalhos domésticos e de jardina-
gem. Disponibilidade para morar no local.

CONSULTOR (A) COMERCIAL – Ensino 
médio completo. Pacote Office. Experiên-
cia em prospecção de clientes e negocia-
ção comercial. Desejável experiência em 
agência de empregos ou terceirização de 
serviços. CNH categoria B. Irá dirigir os 
carros da empresa em Indaiatuba e região. 

DOMÉSTICA – Experiência na função com 
registro em carteira. Com carta de referên-
cia dos empregos anteriores. Residir em 
Indaiatuba. Para trabalhar de segunda a 
sexta das 8H as 18H.

GERENTE OPERACIONAL – Experiência 
em liderança de equipe. Conhecimentos 
em Informática (Excel). CNH categoria 
B. Experiência em elétrica, hidráulica, 
limpeza de piscinas e jardinagem. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de horário.

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

INSPETOR DE QUALIDADE – Experiên-
cia nos instrumentos de medição: Paquí-
metro, Micrômetro, Súbito e Rugosímetro. 
Experiência em Operar máquina de medir 
tridimensional.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO MECÂ-
NICA – Experiência em manutenção 
mecânica de máquinas CNC’s. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

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

Ensino fundamental completo

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

Montador (a) de móveis de madeira - 1 vaga
Motorista de caminhão 
(guincho leve) - 1 vaga

Operador (a) de rolo compactador - 1 vaga
Pedreiro (a) - 1 vaga

Servente de pedreiro -1 vaga
Servente de obras - 1 vaga

Ensino fundamental completo

Auxiliar de contabilidade - 1 vaga
Auxiliar de jardinagem - 1 vaga

Auxiliar de limpeza - 1 vaga
Chapista de lanchonete - 1 vaga

Costureiro (a) - 1 vaga
Mecânico de ar condicionado - 1 vaga

Mecânico de máquinas pesadas - 1 vaga
Mecânico eletricista de automóveis - 1 vaga

Motorista de caminhão - 1 vaga
Operador (a) de mandrilhadora com coman-

do numérico - 1 vaga
Passador (a) de roupas - 1 vaga

Pintor (a) a pistola - 1 vaga
Porteiro (a) - 1 vaga

Pintor (a) industrial - 1 vaga
Vendedor (a) - 1 vaga

Ensino médio completo

Atendente de lanchonete - 2 vagas
Auxiliar de estoque - 1 vaga

Colorista - 1 vaga
Cozinheiro (a) - 2 vagas

Cuidador (a) de animais - 1 vaga
Eletricista - 1 vaga

Fresador (a) - 1 vaga
Mecânico de automóvel - 1 vaga

Mecânico de refrigeração - 1 vaga
Mecânico eletricista de auto - 1 vaga

Motorista de caminhão - 2 vagas
Oficial de manutenção predial - 1 vaga

Operador (a) de máquinas
 de usinar CNC - 1 vaga

Pintor (a) industrial - 1 vaga
Programador (a) de máquina com comando 

numérico - 1 vaga
Promotor de vendas - 3 vagas

Retificador e geral - 1 vaga
Subgerente de loja - 1 vaga

Soldador (a) - 2 vagas
Torneiro (a) mecânico - 2 vagas

Vendedor (a) - 1 vaga

Ensino técnico

Técnico de mecânica - 2 vagas
Técnico em mecânica de precisão - 1 vaga

Técnico de enfermagem - 1 vaga

Ensino superior completo

Coordenador pedagógico - 1 vaga
Vagas PCD

Auxiliar de limpeza - 1 vaga



B14 Classificados

classificados

Vendo casa no Parque dos 
Indaias – 8 cômodos, sendo 4 
na parte superior, duas casas 
em mesmo terreno Aceito ter-
reno como parte do pagamento 
R$320.000,00 ou financiamento. 
F.: (19) 99482-6697 / (19) 3875-
3201 João. Tendo interesse ver 
fotos na OLX
Casa venda Jd. Santa Rita - A.T 
170m² A.C 220m². Ótimo preço, so-
brado em um ótimo bairro próximo 
av. Conceição, 03 dormitórios, (02 
suítes), sala, cozinha, amplo quintal 
com churrasqueira e garagem 
coberta R$ 278.000,00 – Victor F.: 
(19) 99698-2366
Casa Venda A.T 130m² A.C 
120m² - Casa em excelente lo-
calização, próximo ao centro e 
ao lado do parque ecológico 02 
dormitórios, sala, cozinha, a.s, 
2 banheiros, mais um cômodo 
externo e garagem p/02 carros 
coberta R$ 300.000,00 Victor F.: 
(19) 9 9698-2366
Casa Venda Mercedes - 03 dorm, 
sala, copa, cozinha, wc, churras-
queira e edícula , quintal e 4 vagas 
r$ terreno 360m² R$ 450.000,00 
Zilda F.:(19) 9 9130.3602
Casa em Capivari - Venda 01 
dorm,sala, cozinha, 2wc, área de 
lazer R$110,000,00 Zilda F.: (19) 
9 9130.3602
Casa Jd. Itamaracá- Venda 
03dorm, sala,coz,a,s, 2 vagas 
r$ 320.000,00 Zilda F.: (19) 9 
9130.3602
Casa Jd. Adriana – Venda 02 
dorm, sala, cozinha,2 banh, a.t 
150, 2 vagas, permuta por carro 
ate 30mil e apto. R$ 290.000,00 
Zilda f.: (19) 9 9130.3602
Casa Jd. Olinda Venda - 03 
dorm(1 suíte) sala 02 amb, coz 
plan, quintal e garagem p/02 va-
gas r$ 450.000,00 Zilda F.: (19) 
9 9130.3602
Casas 2 dorms – Financiamento 
pela caixa ecônomica do terreno e 
da construção – consulte-nos - - 
(19) 98254 7703 / (19)3885-4500 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no Jd. dos 
Imperios - R$380 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Casa com 2 dorms no Jd. Mo-
rada do sol - R$290 MIL - (19) 
3885-4500 CRECI 74.092
Casa com 3 dorms (1st) no Pq. 
Indaia – R$280 mil (19) 98254 
7703 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl Maria 
Helena - com at: 2700m², para 
construtores é possível, desmem-
brar os 2700m² em 4 lotes, sendo 
3 de 380m² e 1 de 950m² - (19) 
98254 7703 CRECI 74.092
Casa com 1 dorm na Vila Furlan 
- R$180 MIL - (19) 98254 7703 
CRECI 74.092
Sobrado à Venda Jardim Amé-
rica - 3 dorm. sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, área de serviço, armários 
embutido garagem 3 carros R$ 
560.000,00 F.: (19) 98346-2299
Oferta imperdível! Morada do sol 
Rua: 84 - Casa de 02 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavanderia e 
garagem para 02 autos em lote 
de 125m ², de R$210.000,00, 
por apenas: R$180.000,00 ou 
R$75.000,00 de entrada + 50 x 
R$2.100,00 F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra
Oferta imperdível! Morada do Sol 
Rua: 85 - Casa de 01 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavanderia, quin-
tal e garagem para 02 autos em 
lote de 125m², de R$180.000,00, 
por apenas: R$130.000,00.  F.: 
(19) 99762-7997 / 3935-3294 corra!
Oferta imperdível! Morada do Sol 
Rua: 50 - Casa de 02 dormitórios, 
sala, cozinha Americana, wc, la-
vanderia, garagem para 02 autos + 
02 cômodos nos fundos, em lote de 
125m ², de R$210.000,00, por ape-
nas: R$180.000,00. Aceita cami-
nhão no negócio até R$100.000,00 
F.: 99762-7997 / 3935-3294 corra!
Troco: casa em Salto no Jardim 
Laguna - com 02 dormitórios sen-
do um suíte, cozinha americana, 
garagem para dois autos, em 
lote de 180m2 + uma chácara de 
1000m2 no bairro pedregulho em 
Indaiatuba, por edícula em lote 
de 250m2 ou casa de ½ lote até 
r$310.000,00. F.: (19) 99762-7997 
/ 3935-3294 corra!
Casa Comercial no Centro - 300 
Metros de terreno, 218 área cons-
truída F.: (19) 4105-7479

CA03910 – Casa– JD. Res. Nova 
Veneza - 01 Dormitório, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço 
e garagem. – Área construída 60m² 
- Terreno 125m² - R$ 190.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
CA01238 – Casa – JD. Morada 
do Sol - Casa com 01 Dormitório, 
Sala, Cozinha, banheiro, área de 
serviço. + edícula com quartinho 
e 01 banheiro. Garagem coberta 
para 02 carros. Próximo do Parque 
ecológico, Mercado Good Bom, 
comércios, etc... - Área constru-
ída 105m² - Terreno 125m² - R$ 
235.000,00.  F.: (19) 3935-1413
CA03921– Casa – Jardim dos 
Colibris - 02 Dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço 
e garagem 02 vagas. +Grande 
quintal nos fundos c/ possibilidade 
de ampliação dos cômodos, 02 
vagas cobertas. - Terreno 150 m² - 
R$ 245.000,00.  F.: (19) 3935-1413
CA03915 – Casa Esquina – São 
Judas II (Elias Fausto) - 03 Dormi-
tórios, sala de estar e TV, cozinha, 
banheiro, área de serviço e ga-
ragem 05 vagas cobertas. - Área 
construída 110m² - Terreno 200m² 
– R$ 250.000,00 *Aceita permuta 
em residência em Indaiatuba/SP do 
mesmo valor.  F.: (19) 3935-1413
CA03968 – Casa– JD. Nova In-
daiá– 03 Dormitórios, sala, cozinha 
planejada, banheiro, área de servi-
ço e garagem 04 vagas. + edícula, 
área de luz e mini jardim. - Área 
construída 156m² - Terreno250m² - 
R$ 375.000,00. F.: (19) 3935-1413
CA03842 – Casa – Park Real - 03 
dormitórios sendo 1 suíte, Sala, 
Cozinha Americana,1 banheiro, 2 
vagas sendo uma coberta. Con-
domínio com Salão de festas, 
Quadra poliesportiva, Playground, 
Portaria e segurança. - Área cons-
truída 105m² - Terreno 150 m² - R$ 
400.000,00.  F.: (19) 3935-1413
CA03404– Casa – JD. Res. Dona 
Lucilla - 03 suítes sendo 01 master 
c/ closet e 02 lavatórios, sala de es-
tar e jantar com pé direito alto, co-
zinha americana c/ ilha e armários 
embutidos e mesa para refeição, 
espaço gourmet com churras-
queira c/ coifa de inox, e armário 
embutido, paisagismo, 04 vagas. 
(preparado para aquecimento solar 
e ar condicionado). Condomínio c/ 
infraestrutura subterrânea, salão 
de festas, quadra, piscina adulto, 
infantil, playground, minicampo 
de futebol, segurança 24 h. – R$ 
920.000,00. F.: (19) 3935-1413
CA03873 – Casa – Residencial 
duas Marias - 04 suítes, sendo 01 
master com closet, sala estar jantar 
c/ pé direito alto, cozinha americana 
com ilha com planejados, espaço 
gourmet com churrasqueira com 
coifa de inox, jardim de inverno, 
preparado para aquecimento solar, 
garagem 04 vagas. Condomínio 
com toda infraestrutura: Salão 
de festas, piscina, playground, 
academia. - Área construída 220m² 
- Terreno 360m² – R$ 1.250.000,00
Vendo uma propriedade em São 
Paulo. Região de Santo Amaro 
-  Avenida mais movimentada em 
São Paulo. Com 8 linhas de ônibus, 
4 agências bancárias, todos os 
tipos de comércio. Terreno com 
500m², 10 para Avenida, 50 para 
fundo, viela sem saída, sendo 2 
salão comercial, 2 residencias na 
parte superior. No fundo terreno 
de 220m² para construir 2 so-
brados. Preço R$ 2.500.000,00. 
Aceito propriedade em Indaiatuba 
valor até R$ 1.000.000,00 F.: (19) 
3318-0378
Vendo Casa Lauro Bueno - 2 
quartos, sala, copa, cozinha, 2 wc, 
garagem p/ 2 carros. Doc ok. De 
250.000,00 por R$190.000,00 F.: 
(19) 3016-1685 / (19) 98772-5790
Vende-se 01 casa no Jd. Morada 
do Sol - Gaagem p/ 2 carros, 
portão eletrônico, sala, cozinha, 
banheiro, 02 quartos sendo 1 suite 
na parte superior, lavanderia e 1 
banheiro. Tratar com Antonio. Es-
tuda troca por terreno como forma 
de pagamento F.: (19) 99735-5418
Vendo casa com salão comercial 
Bairro: Costa e Silva - a 30 metros 
da Rua: dos Indaiá, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, quintal, garagem p/ 
1 carro, com salão comercial de 
50m². Nos fundos edicula com 
terraço, churrasqueira, e dois 
comôdos, terreno com 180m². 
Valor R$320.000,00 OBS: O imóvel 
está alugado com renda mensal de 
R$1.500,00. Doc: OK Contato (19) 
98288-1728 WhatsApp.

Imperdível: vende-se ou Alu-
ga-se - 02 casas á 500metros da 
praça central, bairro: Costa e Silva, 
Indaiatuba-SP. Casa frente, com 
3 vagas p/ carros, sendo 1 cober-
ta, 3 dormitórios, guarda roupas 
embutidos, sala, copa, cozinha, 
banheiro e lavanderia. Casa fundo 
edícula 1 dormitório, sala, cozinha 
e banheiro. Com total de área 
contruída 165m²  Terreno com 
228m² por apenas R$370.000,00 
(OBS: O terreno neste bairro esta 
valendo R$220.000,00) ou troca-
mos por terreno de menor valor 
em Indaiatuba. Para Locação valor 
de R$2.500,00 (Trabalhamos com 
fiador). Direto com proprietário F.: 
(19) 99714-4113 / (19) 3875-4550 
OBS: Esse imóvel fica próximo da 
praça Bonachela
Vendo sobrado Jd. Regina - 3 
dormitórios, sala 2 ambientes, c/ 
lavabo, suíte, wc social, closet, 
sala tv, sacada, 4 vagas, quarto 
despejo. A.T. 250m Estudo per-
muta Fone: (19) 99933-3572 / 
3017-5541
Vende-se casa em Cardeal - dois 
quartos, sala, cozinha americana, 
garagem coberta e área de servi-
ços A.T. 125m² A.C. 99m². Valor 
R$210.000,00. Aceita carro e Fi-
nanciamento. F.: (19) 99124-2964

 
Jardim Morada do Sol - Salão 
comercial Ideal para oficina F.: (19) 
99794-1424
Alugo sala comercial edifício Di-
plomat - 1200+cond+IPTU. Direto 
com proprietário (011)981334437 
Casa Comercial - 08 salas Recep-
ção, cozinha. 04 vagas na frente F.: 
(19 99764-1424

 Apartamento com 3 dorms na 
Cidade Nova - R$ 800 MIL - (19) 
98254-7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 dorms na 
Cidade Nova - R$350 MIL - (19) 
98254-7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 dorms no 
bairro Chácara do Trevo - R$370 
mil - (19) 98254-7703 CRECI 
74.092 
Apto á Venda no Centro - próximo 
antiga Rodoviáris 2 dorm. Sendo 
uma suíte, sala dois ambientes. Ar-
mários embutidos. R$ 340.000,00 
F.: (19) 98346-2299
Apto á Venda Belvedere - 3 dorm 
sendo uma suite Sala dois am-
bientes cozinha, área de serviço. 
Armários embutido cozinha. R$ 
335.000,00 F.: (19) 98346-2299
Apartamento Venda Hercules 
Mazzoni - amplo apto 02 dorm., 
sala, cozinha, a.s, 1 banheiro sem 
vaga. R$ 150.000,00  Zilda F.: (19) 
9 9130.3602
Apartamento Venda Cidade 
Nova - 03 dorm. plan, (1suíte) 
sala dois ambientes com sacada, 
coz plan. 3 wc, 1vaga R$ 550,000 
Zilda F.:  (19) 9 9130.3602
Apartamento Belvedere Venda 
- 03 dorm com armários em 2, 
1 suíte, sala, cozinha e area de 
serviço plan,1 vaga, varada com 
churrasqueira R$ 320.000,00 
Victor (19) 9 9698-2366
Apartamento Alto Padrão, preço 
excelente- R$ 320.000,00 cidade 
nova, prox a Av. Kennedy 03 dorm 
com moveis (1 suíte). 155m², 2 
apto por andar. Valor do cond. R$ 
1000,00. R$320.000,00 Victor F.: 
(19) 9 9698.2366
Apartamento Jd Morumbi - 02 
dorm, sala, cozinha, a,s, e garagem 
excelente preço R$ 135.000,00 
Victor F.: (19) 9. 9698-2366
CDHU Azul venda - 02 dormitó-
rios., sala, cozinha, a.s, banheiro 1 
vaga. Quitado. R$ 95.000,00 Victor 
F.: (19)99698-2366
AP00680 – Apartamento – JD. 
Morumbi– 2 dormitórios, sala, 
cozinha com planejados, banheiro 
com armários, com 01 vaga de 
garagem. - Área 42,48m² - R$ 
165.000,00. F.: (19) 3935-1413
AP00600 – Apartamento – Jar-
dim Alice- 02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço 
e garagem para 01 carro. - Área 
construída 52m² - R$ 192.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
Vendo AP 3 dorm no Vertentes 
do Itaici - Chácara do Trevo. 2 
vagas cobertas, 85 m2 de área 
util. Móveis planejados na cozinha 

e banheiros. R$340.000 a vista 
ou aceita permuta com terreno 
no cond. Residencial Dna Lucilla, 
Duas Marias ou Maria Dulce. Direto 
com o proprietário, 19-98339-7316
Guarujá - 02 dormitórios c/ suíte, 
sala, cozinha e wc social. Aceita 
permuta F.: (19) 97423-3079
Vende-se apartamento no centro 
- 95.39 M ,sol da manhã, último 
andar, vista para Parque Ecológico. 
Duas suítes, pode ser transformado 
em três suítes, sala ampliada, 
lavabo, cozinha com despensa, 
área de serviço e ampla varanda 
gourmet. Salas e suítes com in-
fraestrutura para ar condicionado. 
Três vagas da garagem. Tratar com 
o proprietário - 19 - 98906-2080
Vende - se apartamento condo-
mínio Vila das Praças - Sendo 2 
dorm., 1 wc, sala, copa, cozinha, 
lavanderia e garagem p/ 1 carro. 
Área de lazer com piscina, quadra 
de futebol, churrasqueira e salão de 
festas. Valor R$ 225.000,00. Troco 
por apartamento na Praia Grande. 
Doc. OK. Aceito proposta F.: (19) 
99762-7708
Apartamento Palazzo Royale 
- centro, 100 m2, duas suítes, pos-
sibilidade 3º. Dormitório, 2 vagas 
cobertas, rua candelária, próximo 
de comércio e serviços variados, 
próximo do parque ecológico, sol 
da manhã, vista linda apenas R$ 
450.000,00 -   F.:(19) 97412-0317 
– CRECI 
Condomínio Villagi Azaléia - 
apartamento com 3 dormitórios, 
1 vaga na garagem, área de lazer 
(salão de festas, quiosque, quadra 
de society) F.: (19) 99127-1799

 
Aluguel Villagio D’ Amore - 02 
dormitórios c/planejado 01 vaga 
coberta. F.: (19) 99794-1424
Locação Edíficio Maria Eliza - 
térreo, dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 1 vaga de 
garagem. Endereço: apto 13, na 
Rua: Regente Feijó, 329. Vizinho 
do Supermercado “CATO”. Ligar 
(19) 3875-0752. Falar com Ledyr
Aluga-se apto Ubatuba, Praia 
Grande - 1 - 2 - 3 - 4 dormitórios 
todos com varanda gourmet. Fren-
te p/ o mar Tratar Francisco (19) 
3934-6299 / Sueli (19) 99767-5590

 
Chácara à venda Vale do Sol - AT 
1000 Metros AC.   100 3 dormitório 
sendo 1 suíte, Cozinha, área de 
serviço, piscina R$ 790.000,00 F.: 
(19)  98346-2299
Sitio Estrada Mato Dentro  - Valor: 
R$ 2.500. 000,00 F.: (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Sitio com casa de 2 dorms no 
Jardim Tropical - R$650 MIL (19) 
98254-7703 CRECI 74.092
Sítio em Piedade-SP - 26.000m², 
casa c/ 03 dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gramada,  po-
mar, área de cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques com peixes 
abastecido com água por gravi-
dade,  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 + parcelamento. F.: 
(19) 99762-7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 36.000m², 
02 casas, barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, torre de 
internet a 500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcelamento. F.: 
(19) 99762-7997 / 3935-3294
Sítio Elias Fausto - 20.000 metros 
R$ 300.000,00 F.: (19) 99166-8272
Elias Fausto - 7 alqueires. Ótima 
topografia, porteira fechada F.: (19) 
99166-8272
Chácara Porteira de Ferro - 3 
dormitórios c/ suíte, sala, cozinha, 
piscina aquecida, churrasqueira F.: 
(19) 99721-0395
Vende-se Sítio - 15 alqueires em 
Ubiratã-PR, 11 km do centro, fácil 
acesso, bairro: Água Grande F.: 
(19) 99735-5418
Sítio na Bahia Venda/Troca por 
imóvel em Indaiatuba - Com 
470.000m² equivalente a 20,00 
alqueire, boa topografia, região 
sul da Bahia a 220km de Salvador 
pela BR 101. Situado na região do 
Vale do Jiquiriça, a 7km da cidade 
de Mutuipe. A propriedade fica a 

4 km da BR 420 no municipio de 
Mutuipe, e a 70km da cidade de 
Valença região de belas praias 
do litoral baiano com aeroporto 
operando com voos da (Azul) aos 
sabados saindo de Viracopos em 
Campinas-SP. A propriedade esta 
distribuída em pastagem, lavoura 
de cacau, outras e pequena mata. 
Energia passa dentro da proprieda-
de. Casa sede nascente com água 
boa sendo preservada em três 
locais da propriedade. Documento 
ITR OK. Opções para plantação 
de feijão, milho, mandioca, café 
e outros. Isso em virtude da boa 
media de chuvas/ano na região e 
as nascentes existentes na proprie-
dade. Valor R$ 300.000,00 Contato 
F.:(19) 98288- 1728. WhatsApp
Vendo Chácara no Fogueteiro 
- Sala, cozinha, banheiro e duas 
suítes, toda murada R$310.000,00 
sendo R$200.000,00 de entrada 
e o resto a combinar F.: (19) 
99482-6697

 
Parque São Lourenço (único lote 

na rua) 150m2 – R$1060,00p/ m2 
-escriturado. F.: (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Jardim Alice (único lote na rua) 
125m2 – planíssimo – R$1030,00 
p/ m2 – F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Condomínio London Park - 

lote de 300m2 por apenas 
R$180.000,00 F.:(19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Condomínio Portal de Itaici – Ter-
reno de 360m² - R$ 300 MIL (19) 
98254-7703 CRECI 74.092
Condomínio Helvetia Park – Ter-
reno de 490 m² -  R$380 MIL (19) 
98254-7703 CRECI 74.092



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.ODILON QUEIROZ com 75 
anos, Divorciado (a) de REGI-
NA MARIA QUEIROZ, Sendo 
Filho (a) de SEBASTIAO 
QUEIROZ e MARINA DA 
SILVA QUEIROZ. Deixa Filho 
(s): PATRICIA, GLAUCO, AIS-
LAN, DOUGLAS (MAIORES). 
Falecido (a) em: 07/02/2020, 
e Sepultado (a) no CEMITÉ-
RIO ARAÇÁ EM SÃO PAULO 
aos 08/02/2020.

2.BERTOLINA MARIA DA 
CONCEIÇÃO SILVA com 85 
anos, Viúvo (a), Sendo Filho 
(a) de MARIA PETRONILIA 
DA CONCEIÇÃO. Deixa Filho 
(s): MANOEL, MARIA, JO-
SEFA, NOEMIA, IRACEMA, 
IRACI, LUCI (MAIORES), 
JOSE, MARIA DE FATIMA, 
GELSO (FALECIDOS). Fa-
lecido (a) em: 14/02/2020, e 
Sepultado (a) no CEMITÉRIO 
JARDIM MORATENSE aos 
15/02/2020.

3.JOSE DE SOUZA SOA-
RES com 84 anos, Casado 
(a) com IDALINA FERREIRA 
DE SOUSA, Sendo Filho (a) 
de PLINIO INACIO DE MOU-
RA e TEODORA MARIA DA 
CONCEIÇÃO. Deixa Filho (s): 
JOSE, FRANCISCO, JANIO, 
PLINIO, FRANCISCA, JO-
SEFA, MARIA DAS NEVES, 
SANDRA, IOLANDA. Falecido 
(a) em: 21/02/2020, e Sepulta-
do no CEMITÉRIO MUN. SÃO 
JOSE DE PIRANHAS/PB aos 
22/02/2020.

4.JOÃO HENRIQUE PE-
REIRA com 28 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOSE JOÃO PEREIRA 
e MARIA DALVIS CARDO-
SO PEREIRA.deixa filho(s): 
JOÃO MIGUEL 03, RENATA 
VITÓRIA 01, Falecido em: 
09/03/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
11/03/2020. 

5.SONIA APARECIDA MA-
GALHAES com 49 anos , 
Casado (a) com SIDNEI MA-

GALHAES sendo filho(a) de 
APARECIDO PAULO DE SOU-
ZA e MARIA DAS GRAÇAS DE 
SOUZA.deixa filho(s): THIAGO 
25 , BIANCA 18, Falecido em: 
10/03/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
10/03/2020. 

6.JOSE ANTONIO DA SILVA 
com 82 anos , Casado (a) com 
APARECIDA SECON DA SILVA 
sendo filho(a) de RAFAEL AN-
TONIO DA SILVA e ARCHAN-
JA RIBEIRO SOARES.deixa 
filho(s): REGINALDO, ROSA-
LIA, ROSINEIDE, REGINA (FI-
LHOS MAIORES ), REINALDO 
17, Falecido em: 10/03/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 11/03/2020. 

7.MARCO APARECIDO DA 
SILVA com 56 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de JOA-
QUIM DA SILVA e MERCEDES 
CAVAGLIERI DA SILVA.deixa 
filho(s): NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 10/03/2020, e 
sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 11/03/2020. 

8.ILZENI DOLORES DE OLI-
VEIRA com 78 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de ANTO-
NIO GALDINO DE OLIVEIRA e 
MARIA DOLORES DE OLIVEI-
RA.deixa filho(s): NICIENE , 
JULIEN , DENISE (MAIORES), 
Falecido em: 10/03/2020, e se-
pultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 11/03/2020. 

9.HEITOR SANTOS NOGUEI-
RA DE ANDRADE com 0 anos 
,  sendo filho(a) de FABIANO 
NOGUEIRA DE ANDRADE e 
ELZETE DA SILVA SANTOS.  
Falecido em: 11/03/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 11/03/2020. 

10.LAURENTINA SILLEG DE 
ALMEIDA com 81 anos , Ca-
sado (a) com HORACIO DE 
ALMEIDA sendo filho(a) de 
ADOLFO JUSTO SILLEG e DE-
OLINDA MARIA DE JESUS.dei-
xa filho(s): BEATRIZ, OZANA, 

ODÉCIO (MAIORES), Falecido 
em: 11/03/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
12/03/2020. 

11.MARLENE PEREIRA DE 
OLIVEIRA com 59 anos , Era 
Viúvo(a) de OSCAR BERNAR-
DO DE OLIVEIRA sendo filho(a) 
de JOÃO ALVES FERREIRA e 
SECUNDA RITA DE JESUS.dei-
xa filho(s): MARLI, MARILENE, 
CARINA, OSCAR, RENATO, 
CAMILA, GUIMARA (MAIO-
RES), Falecido em: 11/03/2020, 
e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 12/03/2020. 

12.ONEDIS BARCELOS ROSA 
com 58 anos , Casado (a) com 
WILSON ROSA sendo filho(a) 
de ANTONIO JORGE BARCE-
LOS e MARIA JOSE DE JESUS.
deixa filho(s): TANIA 35, MARIA 
33, COSMO 23, Falecido em: 
11/03/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
12/03/2020. 

13.MIGUEL DIAS EUGENIO 
com 0 anos , sendo filho(a) de 
NEEMIAS EUGENIO e DANDA-
RA FERNANDA DIAS EUGE-
NIO. Falecido em: 11/03/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 12/03/2020. 

14.OLIVEIRO LIZO com 87 
anos , Era Viúvo(a) de MARIA 
BARBOZA LIZO sendo filho(a) 
de SERAFIM LIZO e BENE-
DICTA FERNANDES LIZO.dei-
xa filho(s): VANIZIO, VANETE, 
NEIDE ( TODOS MAIORES 
), Falecido em: 11/03/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 12/03/2020. 

15.ODETE FATIMA LOPES 
DOS SANTOS com 64 anos , 
Casado (a) com ERANILDO JO-
AQUIM DOS SANTOS sendo fi-
lho(a) de OCTAVIO  FRANCISCO 
LOPES e CONCEIÇÃO ROSA 
LOPES.deixa filho(s): ROSIMEI-
RE, RILDO, CLAUDINEIA ( MAIO-
RES ), Falecido em: 11/03/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 12/03/2020. 

16.MOACIR LOPES DE AN-
DRADE com 83 anos , Casado 
(a) com CICERA CIPRIANO DE 
SOUSA DE ANDRADE sendo 
filho(a) de LUIZ AGUIDO  DE 
ANDRADE e MARIA CONCEI-
ÇÃO DA SILVA.deixa filho(s): 
FRANCISCO , FRANCISCA 
, JOSÉ , MARIA , CLEANIA , 
LUIZ (MAIORES),CLEA (FAL), 
Falecido em: 12/03/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 12/03/2020. 

17.NATIMORTO EMANUELLY 
ROCHA CAVALCANTE com 0 
anos , Falecido em: 12/03/2020, 
e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 13/03/2020. 

18.GILVANDO ALVES SILVA 
com 54 anos , Casado (a) com 
IVANILDA ALVES DE MACE-
DO sendo filho(a) de DAMIÃO 
MOREIRA DA SILVA e MA-
RIA ALVES DA SILVA.deixa 
filho(s): ANDRESSA , CLEB-
SON  (MAIORES), Falecido em: 
13/03/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
15/03/2020. 

19.REGILENE SOUZA DA 
SILVA com 26 anos , Casado 
(a) com ERIVELTON BRITO 
NASCIMENTO sendo filho(a) 
de ENEZIO JOSE DA SILVA e 
REGINA PEREIRA DE SOUZA.
deixa filho(s): EVERTON 11, 
ELIABE (RECEM NASCIDO), 
Falecido em: 14/03/2020, , e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 14/03/2020. 

20.JANE RIBEIRO DE AL-
MEIDA CONTE com 70 anos 
, Casado (a) com ADÃO AN-
TONIO CONTE sendo filho(a) 
de WALDOMIRO RIBEIRO DE 
ALMEIDA e ALAIDE RIBEIRO 
DE ALMEIDA.deixa filho(s): 
FABIO 39, FLAVIA 37, Falecido 
em: 14/03/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
15/03/2020. 

21.JURACI MARIANO com 69 
anos , Casado (a) com MARIA 
APARECIDA MARIANO sendo 

filho(a) de ANTONIO MARIANO 
e JANDIRA REZENDE MARIA-
NO.deixa filho(s): EMERSON 
45, Falecido em: 14/03/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 15/03/2020. 

22.CREUZA DOS SANTOS 
PINTO com 71 anos , Casado 
(a) com ALVINO SOUZA PIN-
TO sendo filho(a) de TEOFILO 
DOS SANTOS e MARIA DAS 
DORES GOMES.deixa filho(s): 
MARCO, RITA, JOSE (MAIO-
RES), Falecido em: 14/03/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 15/03/2020. 

23.MARIA HELENA DE CA-
MARGO OLIVEIRA com 65 
anos , Era Viúvo(a) de JOSE 
CLAUDIO DE OLIVEIRA sen-
do filho(a) de ATALIBA RI-
BEIRO CAMARGO e MARIA 
FERNANDES DE CAMARGO.
deixa filho(s): CLAUDILENE 
46, MARCOS 45, MARCELO 
44, BRUNO 30, Falecido em: 
14/03/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
15/03/2020. 

24.REGINA PACHECO AVILA 
CARDOSO com 48 anos , Era 
Viúvo(a) de WLADIMIR FELIPE 
CARDOSO sendo filho(a) de 
ANTONIO AVILA ESPINOSA e 
WALQUIRES PACHECO AVI-
LA.deixa filho(s): RODRIGO 30 

, THIAGO 32, JOÃO 15, Faleci-
do em: 14/03/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 15/03/2020. 

25.IARA DOS SANTOS 
FERNANDES com 72 anos , 
Era Divorciado(a) de SHOJI 
YAMASHITA sendo filho(a) de 
JULIO FERNANDES e DUR-
VALINA FERNANDES.deixa 
filho(s): ANDRE (40), CECILIA 
(37), Falecido em: 14/03/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 15/03/2020. 

26.MOYSES APARECIDO 
PAULINO com 64 anos , Casa-
do (a) com SANDRA AUGUSTO 
DA SILVA PAULINO sendo fi-
lho(a) de CONSTANTINO PAU-
LINO e MARIA DE LOURDES 
PAULINO.deixa filho(s): LE-
ANDRO, TALITA (MAIORES), 
Falecido em: 15/03/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 15/03/2020. 

27.JOSE VICENTE KRONEIS 
com 64 anos , Casado (a) com 
ELIZABETH PINTO KRONEIS 
sendo filho(a) de ALFREDO 
KRONEIS e THEREZA BER-
NARDINETTI KRONEIS.deixa 
filho(s): RICARDO , ANGELICA 
, EMANUEL  (MAIORES), Fale-
cido em: 15/03/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 16/03/2020. 

28.MAYARA FERNANDA DA 
SILVA com 27 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de   LICI-
MARA DA SILVA.deixa filho(s): 
MATHEUS 1 ANO, Falecido 
em: 15/03/2020, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 16/03/2020. 

29.STELLA MARIS ARAUJO 
PALHARES com 82 anos , 
Era Viúvo(a) de FERNANDO 
PALHARES sendo filho(a) de 
ABEL GONÇALVES DE ARAU-
JO e LEONTINA MARTINS DE 
ARAUJO.deixa filho(s): NELIO, 
FERNANDO (MAIORES), Fale-
cido em: 15/03/2020, e sepulta-
do(a) no ALEIAS  CAMPINAS 
aos 16/03/2020. 

30.ADELINA DI MORI ASSALIN 
com 93 anos , Era Viúvo(a) de DO-
MINGOS ASSALIN sendo filho(a) 
de ANTONIO DI MORI e MARIA 
LUIZA MARANGONI.deixa filho(s): 
CARLOS , RENATO (MAIORES), 
Falecido em: 16/03/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 17/03/2020. 

31.AMALIA DELFINA MAFRA 
com 77 anos , Era Viúvo(a) de 
CANDIDO DE LIMA MAFRA 
sendo filho(a) de AUGUSTO 
JOSE DE JESUS e AURELIA-
NA DA SILVA.deixa filho(s): 
WILZA, ROSEMEIRE, VANES-

SA, WILMA, ELISANGELA, 
HELIO, PATRICIA, CANDIDO 
JUNIOR, EDITE, SANDRA 
(TODOS MAIORES), Faleci-
do em: 16/03/2020,  e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 17/03/2020. 

32.VICENTE RICARDI com 
85 anos , Casado (a) com 
MARILICE ELCY FONSECA 
RICARDI sendo filho(a) de 
ANDRE RICARDI e LUZIA 
CARDOSO RICARDI.deixa 
filho(s): GIL VICENTE , FA-
TIMA , ANDRE , SOLANGE 
, EMILIA (MAIORES), GIS-
LEANA (FAL), Falecido em: 
16/03/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
17/03/2020. 

33.MANOEL BISPO DOS 
SANTOS com 93 anos , 
Era Viúvo(a) de MARIA DE 
LOURDES BISPO DOS 
SANTOS sendo filho(a) de 
AMANCIO BISPO e SU-
PRIANA MARIA DA CONCEI-
ÇÃO.deixa filho(s): JOSEFA 
, MARIA DE LOURDES, 
LEODENE, JOSE, MARIA 
CICERA, WILSON, MARLI, 
VALTER, NILSON, (TODOS 
MAIORES), Falecido em: 
16/03/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
17/03/2020.

Maison Du Parc – 495 m² F.: (19) 
4105-7479
Terreno Comercial – Av. Concei-
ção 700metros F.: (19) 99166-8272
Europark - Industrial c/ 1000 
metros R$ 400.000,00. Aceita 
permuta c/ terreno em condomínio 
ou comercial. F.: (19) 97423-3079
Park Real - Terreno ótima loca-
lização plano e compacto, a 30 
metros da portaria, taxa do con-
domínio R$112,00 mensal. Preço 
R$155.000,00 F.: (19) 98716-9978 
proprietário
Vendo Terreno Vila Suiça - 12 
X 25, caída para frente. Frente 
murado R$220.000,00. Direto com 
proprietário F.:(19) 98324-3243
Venda ou Permuta - lote condomí-
nio Jd. Piemonte, ótima localização, 
com infraestrutura completa. Tel 
(19) 3875-2862 / (19) 99673-8210 
Whats / (19) 99261-7633 Whats.
Vendo terreno 300m² - Condo-
mínio Jardim Residencial London 
Park, ótima topografia, plano, com 
escritura. Valor R$180.000,00 
Contato com proprietário Fone: (19) 
98288-1728 WhatsApp
Oportunidade no Residencial 
Evidências -  lotes a partir de 
300m2 por R$ 150 mil a vista. 
Aceitamos carros. Whatsapp 19 
9 8148 7462
Jardim Valença - Terreno com 
130m². Valor R$150.000,00 F.: (19) 
99723-8427
Vende-se Terreno 1000m² - 
R$210.000,00 Bairro: R.C.I.V. 
Glema 3 - Indaiatuba-SP. Rua: 
Lobo guará F.: (19) 98109-8669 / 
(19) 3875-3201
Vende-se 1 terreno - Plano em 
Carmo da Mata-MG, com toda 
infraestrutura, asfalto, água, luz 
e telefone pertinho de escolas, 
super mercados, farmácias, creche 
e quadra de esportes. Com área 
de 628m² escritura registrada 
Valor R$70.000,00 (Parcelo em 
até 7X) F.: (19) 99714-4113 / 
(19)3875-4550 

 
Vendo Dinheiro (papel e moeda) 
antigos. Valor a combinar F.: (19) 
99214-1572
Vendo Prensa Camiseta/cane-
ca - Prensa plana 30x42 para 
sublimação de camisetas, almo-
fadas, mouse pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. R$ 900. F.: 
(19)98125-2939
Vendo ou Troco - Forno elétri-
co novo marca Muller “modelo 
preludio questo G2” 44Lts. Troco 
por aspiraor e pó ou lavadora de 
pressão F.: (19) 98378-2312 Walter
Vendo uma geladeira R$150,00 F.: 
(19) 99193-2917  WhatsApp
Vendo uma camera teck-picks 
nova na caixa R$250,00 F.:(19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo uma escada de metal por 
R$50,00 F.: (19) 99193-2917
Vendo Dvd’s diversos generos 20 
por R$10,00 F.: (19) 99193-2917
Vendo aromatizadores para am-
bientes, banheiro e carro. Grande 
promoção F.: (19) 99193-2917
Vendo Kit banheiro, nicho, por-
ta papel e lavatório. Mármore, 
travetino e porcelanato F.: (19) 
99193-2917
Vendo máquina Interloque In-
dustrial modelo: Yamata F.:(19) 
98420-6000 Marisete
Vendo objetos antigos F.: (19) 
99214-1572
Vendo Gerador Pramac (Italiano) 
AVR 4 T  6800 Kwa com cabine 
acústica. Valor 3500,00. Tratar  
pelo whats F.: (19) 995579761
Vendo Saxofone CONN Shooting 
star   Raridade case original Sapa-
tilhas novas. Valor 2890,00. Tratar  
pelo whats F.: (19) 99557-9761

Vendo Diversos aparelhos de 
Ginástica. Estação musculação 
,Remo Abdominal   marca  Athe-
tic. Tratar  pelo whats F.: (19) 
995579761
Vendo Barraca de feira Desmon-
tável  super forte Seminova nas 
medidas (  2 x 2.10 mts) Valor 
490,00 Parcelo 5x no cartão. Tratar  
pelo whats 19 995579761
Vendo Esteira Ergométrica  Ele-
trônica  Athetic  Extreme  3200 
T  Professional Seminova Valor 
1990,00  Parcelo 5x no cartão.
Tratar  pelo whats 19 995579761
Vendo Dinheiro (papel e moeda) 
antigos. Valor a combinar F.: (19) 
99214-1572
Vendo cama de casal em bom es-
tado R$ 250,00 F.: (19) 98143-4184
Vendo coxão de casal em bom es-
tado R$280,00 F.: (19) 98143-4184
Vendo guarda roupa 4 portas 
e 4 gavetas R$200,00 F.: (19) 
98143-4184
Vendo Bicicleta Moreta p/ cole-
cionador. Valor R$1.000,00 aceito 
cartão de crédito como pagamento 
em até 10X. Falar com Vina F.: (19) 
98697-0555

Vendo Bicicleta Triciclo Nova. 
Valor R$1.000,00 aceito cartão 
de crédito como pagamento em 
até 10X. Falar com Vina F.: (19) 
98697-0555
Vendo carrinho e raspadinhas 
de gelo nova. Valor R$1.200,000 
aceito cartão de crédito como 
pagamento em até 10X. Falar com 
Vina F.: (19) 98697-0555
Vendo carrinho para bebe Valor 
R$80,00 Fone: (19) 3875-7624

 
Vendo Montana LS - ano 
2012/2013. Tratar (19) 9 9765-
0818

 
Reparo de fontes em geral 
e aulas particulares de ele-
trônica em geral (prática & 

teoria) – Profº Riccó • Reparo 
de fontes em geral de: portões, 
cercas, pc’s, notebooks, nobre-
aks, tv’s, aparelhos de som, 
xbox, etc. • Aulas de eletrônica 
(prática teoria): R$60,00/Hora 
(19) 98714-0111
Zélia Lingerie - moda mascu-
lina e feminina. Atendimento 
personalizado: para sua co-
modidade, compre em sua 
residência ou na sua empresa. 
Contato: Zélia WhatsApp ou 
celular:19-98831-0292
Ofereço-me como pedreiro 
encanador, reformas em gerais 
e pequenos reparos na cons-
trução civil.Tratar com João. 
F.: (19) 98329-8580 WhatsApp
Ofereço-me para prestar ser-
viços de pedreiro, encanador, 
jardineiro e eletricista. Falar 
com Odair F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diarista e 
passadeira Contato Vania. F.: 
(19) 99595-3390
Ofereço-me como passadeira e 
faxineira atendo a domicilio F.: 
(19) 99448-0082 Val
Ofereço-me como Manicure 
e Pedicure pé e mão R$25,00 

sobrancelha R$10,00. Atendo 
tambem a domicilio F.: (19) 
99369-5615
Ofereço-me como faxineira ou 
diarista. Falar c/ Adilene F.: (19) 
99950-6251
Ofereço-me como passadeira 
F.: (19) 99595-9448
Ofereço-me como auxiliar de 
enfermagem, cuidadora de 
idosos, babá, cuidadora de 
crianças (noite/dia), experiência 
em padaria F.: (19) 3894-1610 / 
(19) 99146-5524

Ofereço-me como trabalho ad-
ministrativo parte da manhã. 20 
anos de experiência em Indus-
trias nacionais e internacionais 
F.: (19) 99170-2945 
Ofereço-me para trabalhar 
como doméstica disponivel 
3 dias por semana ou todos 
os dias meio período. Tenho 
experiência  F.: (19) 99738-2266
Ofereço-me como passadeira 
F.: (19) 99925-5636

Ofereço-me serviços de faxi-
nas domésticas, residencias e 
comerciais Contato (19) 98451-
9696 Ivanice da Silva
Ofereço-me como limpeza, 
faxina, lavo e passo F.: (19) 
99870-3562
Ofereço-me para fazer decla-
ração de imposto de renda para 
pessoas físicas R$70,00 F.: (19) 
99124-2964



B16 Serviços/Utilidades


