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Cidade receberá R$ 1,9 milhão 
para combate ao coronavírus 

O Troféu Frutos de 
Indaiá comemora 15 
anos em 2020, e cen-
tenas de empresas e 
empresários já recebe-
ram o prêmio que re-
presenta a excelência 
nos serviços prestados 
à população. Criado 
pelo Grupo Mais Ex-
pressão, atualmente o 
Troféu Frutos de In-
daiá é considerado o 
maior e mais impor-
tante evento de pre-
miação de Indaiatuba 
e região. 

O grupo de nove atletas e um técnico da Natação PCD da Secretaria Municipal de 
Esportes/ADI voltou do Equador na madrugada da última terça-feira (31), após 
dez dias de espera. A viagem foi realizada para que os nadadores se preparassem 
para as classificatórias dos Jogos Paralímpicos.

Para estimular as pessoas a se manterem em suas casas durante o período em que é 
recomendado o isolamento, a fim de se evitar a disseminação do coronavírus, a Secre-
taria de Cultura e Economia Criativa e as Organizações Sociais de cultura promovem a 
campanha #Culturaemcasa.
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CULTURA EM CASA

RETORNO ESPECIAL

PREMIAÇÃO

Equipe de natação PCD retorna 
do Equador em voo fretado

Academia 40+ lança campanha 
de atividades na quarentena 

Frutos de Indaiá celebra 15 anos com Maiara & Maraisa

Indaiatuba deverá se tornar referência nas ações de contenção da doença

Provas do 
Enem 2020 
ocorrem 
no mês de 
novembro 

Secretaria de Cultura paulista 
disponibiliza conteúdo online 
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Cidade 
registra 
casos de 
agressão a 
mulheres
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Editorial
E não tem como não falar...

Artigo

Nessa edição tentamos evitar ao máximo falar sobre a 
Covid-19 que está atingindo o mundo todo. São milhares 
de pessoas mortas e não sabemos até quando iremos ter que 
conviver com o medo, com a dúvida e com o desespero.

Impossível não falar sobre essa doença sendo que todos 
os eventos culturais e esportivos da cidade e do mundo fo-
ram cancelados. O mundo parou! O vírus parou o mundo... 
as pessoas não saem mais as ruas, não se encontram para 
descontrair, para comemorar mais um ano de vida. As lojas 
baixaram suas portas, deixaram de vender e de ganhar o 
pão de cada dia. 

E se já não bastasse o vírus que apavora a todos nós 
existem pessoas se atacando em redes sociais propagando 
o ódio, ao invés de dar as mãos e ajudar uns aos outros. 
Afinal, se ciclano ou fulano fez isso ou aquilo, não importa! 
Estamos todos no mesmo barco. Todos nós, sem exceção, 
sofreremos durante e pós coronavírus. Uns porque perde-
ram entes queridos, ouros porque precisaram fechar de vez 
suas portas, outros porque perderam o emprego. Tempo 
difíceis virão! 

Então porque ao invés de se aproveitar de uma desgraça 
mundial, a gente não começa a exercitar nossa sabedoria e o 
lado bom. Agora é hora de união. Ajudar quem mais precisa. 
Ajudar aquele amigo que não está bem psicologicamente. 
Ajudar seu vizinho idoso que mora sozinho.

O mundo está aí, pra gente viver da forma que queremos. 
Então porque não tentar viver melhor? Como disse Chico 
Xavier “Se uma faísca pode desencadear um incêndio de-
vastador, uma gota de amor pode evitar grandes catástrofes 
na nossa vida”.

A2

Era 20 de abril de 1997. Acordei como um dia qualquer. Não tive algum sinal ou pressentimento do que estava por vir. Fiz o 
meu café da manhã, conversei com amigos na praia e fui para o mar cheio de planos para aquele lindo dia de sol. Tracei uma rota 
com meu windsurf e segui mar adentro ainda com o cabelo seco. Mal sabia eu que estava rumando ao encontro de um dos mais 
antigos e, por que não assim dizer, temidos seres da terra: um tubarão-branco de quase quatro metros.

O que aconteceu comigo naquela manhã tem muito a ver com o que estamos vivendo hoje. Desrespeitei a natureza quando me 
afastei além do normal e necessário para um velejador; invadi um território desconhecido e que é dos animais. Paguei um preço 
alto pela minha ousadia ou falta de respeito.  

Em algum dia normal, em um mercado de alimentos, onde nós seres humanos estávamos consumindo e tratando os animais 
sem menor respeito ou cuidado, surgiu um vírus que “atacou” uma pessoa. O inimigo invisível que se espalhou e continua se 
espalhando por todo o planeta.

As consequências econômicas ainda estamos tentando entender, mas as mortes, não. Elas estão servindo de alerta para refle-
tirmos: até onde vai a nossa capacidade de interferir no planeta e a nossa suposta superioridade sobre a natureza e seus animais?

No momento que o tubarão me puxou para debaixo d’água, tive a certeza que iria morrer. Por sorte, destino, milagre, ele me 
soltou. Era a minha chance. Eu sabia que, se não conseguisse velejar, essa chance se transformaria na angústia de uma morte soli-
tária, completamente inesperada. Eu tinha apenas 22 anos de idade.

Dentro da minha poça de sangue, com uma mistura de gelo e pavor, tomando conta do meu corpo e da minha mente, pensei:
“Agora não, não vou morrer aqui não, não pode ter chegado a minha hora!”
E, graças a Deus, eu consegui velejar de volta à vida, como conto em detalhes no livro “A Isca – Uma História Real”. Momentos 

de angústia e, até mesmo, de desespero podem nos rondar nesse tempo de crise. Afinal, estamos vivenciando algo novo, inesperado 
e assustador, que ameaça nossa sociedade e nossas vidas. E será desses sentimentos fortes que tiraremos força para superar o vírus 
e suas consequências. 

“Agora não, não vamos morrer, não pode ter chegado nossa hora!”
Vamos tirar força, paciência, foco e inteligência para vencer essa etapa da nossa história.  Assim como eu aprendi com meu 

acidente, tenho certeza que vamos aprender também. Essa certeza vem até mesmo pelas similaridades. Enquanto era atendido no 
hospital, minha preocupação já não era mais se ia sobreviver ou não, mas, sim, quando minha vida voltaria ao normal.

A primeira etapa de volta à vida normal também foi uma espécie de quarentena. Tive de ficar três messes sem sair de casa, dois 
deles deitado na cama. O tempo parecia que não ia passar, mas hoje posso dizer que nem me lembro direto disso. Depois, foram 
mais sete meses até o meu médico me liberar para a tão sonhada “vida normal”.

Iniciamos esse período de espera em prol do nosso bem-estar. Vencido isso, também teremos de nos readaptar a uma nova etapa. 
Aos poucos, a vida e a economia vão voltar ao normal. Vai levar alguns meses, mas posso garantir que cada etapa ultrapassada 
nos trará uma felicidade imensa, uma fome de viver ainda maior do que aquela que estávamos sentindo antes disso tudo acontecer. 

*João Pedro Portinari Leão, é escritor e empresário, autor do livro A Isca – Uma História Real, publicado pela editora 
Edite.

Não chegou a nossa hora
Ele estava lá. Pouca ou nenhuma movimentação. 

Quase ninguém o notava. Quase ninguém sabia da sua 
existência. Mas ele tava lá.

De repente, começou aparecer num programa de Tv 
aqui, depois acolá. Ainda assim, poucos o notavam.

Até que tornou-se assunto nas esquinas, nos bares, 
restaurantes e até discussão em família.

Hoje ele tá ai. Decidindo nossos destinos, mudando 
nossa rotina. Indo pra lá, pra cá, desfilando sorrateiro ao 
som de batuques em panelas e gritos de fora, fora...

Dizem até que por sua causa, acabou a roubalheira e 
a corrupção.

Alguns acham que ele oferece riscos, outros consi-
deram inofensivo.

A verdade é que ele está no lugar errado e na hora 
errada.

Ele não foi minha escolha. Nunca seria. Mas já que 
ele está ai, o que temos a fazer é torcer e fazer com que 
ele desapareça.

Estamos esperançosos, sairemos dessa situação, mais 
fortes e unidos.

Apesar de você corona vírus.

APESAR DE VOCÊ

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  Mosteiro de Itaici ofereceu 117 quartos para abrigar profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à 
Covid-19. Os quartos estão divididos pelas alas vermelha, que abrigará os profissionais de saúde infectados pelo corona-
vírus e precisam cumprir a quarentena longe dos familiares; e verde, destinada aos que desejam descansar sem correr o 
risco de levar uma possível infecção para a família.

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade
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Vacinas contra a gripe influenza 
estão esgotadas em todo o Estado
Dia D da imunização será em 9 de maio, e a data para envio dos novos lotes ainda não foi divulgada

A Prefeitura de 
Indaiatuba, por 
meio da Secre-

taria Municipal de Saú-
de, divulgou, na última 
quarta-feira (1º), que as 
vacinas contra a gripe 
(influenza) estão esgo-
tadas em todo o Estado. 

O governo estadual 
é responsável pelo en-
vio das doses, e até o 

momento, não há infor-
mação sobre a data para 
chegada de novos lotes 
à Indaiatuba. 

Desde o início da 
campanha contra a in-
fluenza, no dia 23 de 
março, o município 
recebeu 22 mil doses 
da vacina, e imunizou 
5 mil profissionais de 
saúde, além de 7 mil 
idosos.

Inicialmente, as do-
ses vêm sendo aplicadas 
apenas nas pessoas aci-

ma dos 60 anos e no pes-
soal que atua na saúde. 
Portanto, a orientação da 

ADRIANA BRUMER LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

será estendida aos pro-
fessores e profissionais 
de segurança e salva-
mento. O Dia D da va-
cinação contra a gripe 
será em 9 de maio, e no 
mesmo dia, passarão a 
ser imunizados os pú-
blicos das crianças de 
6 meses a menores de 6 
anos; doentes crônicos; 
pessoas com 55 anos ou 
mais; grávidas; mães no 
pós-parto; indígenas e 
portadores de condições 
especiais.

O Instituto Nacional 
de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) divul-
gou os editais das ver-
sões impressa e digital 
do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
2020. O período de ins-
crição será de 11 a 22 de 
maio. O participante que 
optar por fazer o Enem 
impresso não poderá 
se inscrever na edição 
digital e, após concluir 
o processo, não poderá 
alterar sua opção.

De acordo com o cro-
nograma, o Enem 2020 
impresso será aplicado 
em 1º e 8 de novembro. 
Os editais foram publica-
das no Diário Oficial da 
União desta terça-feira 
e também estão disponí-
veis na página do Enem. 
Os participantes que 

ENEM
Provas serão realizadas nos dias 1º e 8 de novembro de 2020

optarem por realizar a 
versão digital do exame 
farão as provas nos dias 
11 e 18 de outubro.

A autarquia vinculada 
ao Ministério da Educa-
ção também informou 
que, a partir do dia 6 de 
abril, os estudantes po-
derão fazer a solicitação 
de isenção da taxa de 
inscrição do Enem.

Os requerimentos e as 
justificativas de ausência 
na edição anterior devem 
ser feitas pela internet, 
na Página do Partici-
pante, com acesso pelo 
computador ou celular.

Pode solicitar a isen-
ção da taxa quem está 
cursando a última série 
do ensino médio, em 
2020, em escola da rede 
pública declarada ao 
Censo Escolar; quem cur-
sou todo o ensino médio 

em escola da rede pública 
ou como bolsista integral 
na rede privada, além de 
ter renda, por pessoa, 
igual ou menor que um 
salário mínimo e meio, 
e quem está em situação 
de vulnerabilidade socio-
econômica por ser mem-
bro de família de baixa 
renda, devendo informar 
o número de identifica-
ção social (NIS), único e 
válido, além de ter renda 
familiar por pessoa de até 
meio salário mínimo ou 
renda familiar mensal de 
até três salários mínimos.

Os participantes que 
solicitaram isenção em 
2019, não realizaram 
os dois dias de prova e 
querem solicitar nova 
isenção para 2020, de-
vem fazer a justificativa 
de ausência. O resultado 
dos pedidos deve ser di-

vulgado em 24 de abril. 
Entre 27 de abril e 1º de 
maio será aberto prazo 

para apresentação de re-
cursos e os resultados fi-
nais estarão disponíveis 

em 7 de maio. As regras 
valem para a versão im-
pressa e digital.

Secretaria é a de que os 
idosos permaneçam em 
casa até a chegada dos 

novos lotes.
A partir do dia 16 

de abril, a campanha 

DIVULGAÇAÕ
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Os primeiros dias 
de restrição à 
circulação de 

pessoas e isolamento 
social, em decorrência do 
Coronavírus, já atingem 
o equilíbrio financeiro 
das empresas e ameaça a 
sobrevivência de milhões 
de pequenos negócios no 
país. Segundo pesquisa 
realizada pelo Sebrae, 
89% das micro e peque-
nas empresas brasileiras 
já observam uma queda 
no seu faturamento. E 
36% dos empreendedores 
afirmam que precisarão 
fechar o negócio perma-
nentemente, em 1 mês, 
caso as restrições adota-
das até agora permane-
çam por mais tempo.

André Luís C. Mar-
ques é empreendedor 
no ramo de salgados em 
Campinas, e adianta que 
terá de demitir dois fun-
cionários. “Já faz quase 
três semanas que não 
entra um centavo na loja. 
Estudei várias maneiras 

Pequenos negócios têm queda no faturamento
Dados do Sebrae mostram que efeitos da quarentena atingem 89% das empresas
ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

de evitar as demissões, 
mas não vai ter jeito”, 
lamenta.

Com a expressiva 
queda nas vendas, 54% 
dos empreendedores já 
preveem que precisarão 
solicitar empréstimos 
para manter o negócio 
em funcionamento sem 
gerar demissões. E, ava-
liando as perspectivas 

da economia brasileira, 
33% dos empresários 
entrevistados acreditam 
que o país deve levar um 
ano ou mais para voltar 
ao normal.

As medidas de restri-
ção ao deslocamento de 
pessoas já fizeram com 
que 42% dos empresários 
tomassem a decisão de 
fechar temporariamente 

o negócio e levou 26% 
a reduzir a jornada de 
trabalho da empresa.

Representatividade
A pesquisa, feita en-

tre os dias 20 e 23 de 
março, junto a um uni-
verso de 9.105 donos 
de pequenos negócios, 
revelou que, na média, a 
redução no faturamento 

das empresas foi de 69%. 
Os empresários ouvidos 
pelo Sebrae ressaltam 
que, mesmo adotando 
uma estratégia de venda 
online, o faturamento 
anual do negócio sofreria 
uma queda de 74%, caso 
as políticas de isolamento 
social sejam mantidas 
por um período de dois 
meses.

Para Carlos Melles, 
presidente do Sebrae, 
a pesquisa confirma a 
importância e a urgência 
de medidas de socorro 
aos pequenos negócios. 
“As pequenas empresas 
representam 99% de to-
dos os empreendimentos 
do país e geram mais da 
metade dos empregos 
formais. A situação pro-
vocada pela pandemia 
exige de todos os agentes 
públicos o compromisso 
pela busca de soluções 
concretas e rápidas para 
os problemas que essas 
empresas estão enfren-
tando no dia a dia da 
crise”, destaca. 

Melles também afir-
ma que a instituição 
está atuando junto às 
diferentes instâncias de 
governo, ao Congresso 
e ao Judiciário para o 
desenvolvimento dessas 
soluções. “O Sebrae está, 
nesse momento, ao lado 
dos empresários e dispo-
nibilizando todo o apoio 
por meio das diferentes 
plataformas de atendi-
mento”, destaca.

Com a redução nas vendas, 42% dos empreendedores decidiram fechar e 26% reduziram a jornada
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Saúde receberá R$ 1,9 milhão do Estado 
Indaiatuba está entre os 80 municípios que serão contemplados com o total de R$ 218 milhões
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Indaiatuba vai receber 
R$ 1.975.264,00 do 
governo do Estado 

para o investimento nas 
ações contra o coronaví-
rus na cidade. O deputado 
estadual Rogério Noguei-
ra (DEM) fez uma solici-
tação para que Indaiatuba 
e Salto recebessem re-
cursos para o combate à 
Covid-19, doença causada 
pelo vírus. 

Nesta quinta-feira (26) 
o governo paulista liberou 
o repasse de R$ 218 mi-
lhões para 80 municípios 
com mais de 100 mil ha-
bitantes exclusivamente 
para o combate ao coro-
navírus.De acordo com 
o deputado esse dinheiro 
será aplicado na instalação 
de centros de referência 
e hospitais de campanha 
para atender os pacientes 
da Covid-19. “Indaiatuba 
e Salto serão referências 
para o atendimento da 
doença aqui na região. 
Hortolândia e Itu também 
serão beneficiadas com o 
recurso estadual.”

Como parte do plano 
do governo de enfrenta-
mento ao coronavírus, o 

recém-reformado centro 
cirúrgico no Hospital Dia 
foi adequado e há 10 leitos 
de terapia intensiva adulto 
(UTI). “O local já está em 
funcionamento com todo 
equipamento necessário 
e uma equipe montada e 
treinada para atender os 
pacientes contaminados e 
que exigem um tratamen-
to intensivo”, declarou o 
prefeito Nilson Gaspar em 
entrevista do programa 
Mais Saúde do Grupo 
Mais Expressão.

O prefeito também 
salientou que no Haoc 
(Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo) foram 
feitas adaptações, entre 
elas, dez leitos isolados 

na enfermaria, oito leitos 
de UTI para pacientes 
com síndrome respira-
tória, entre outras ações 
locais para enfrentar essa 
epidemia.

Gaspar informou ain-
da que o novo prédio que 
está sendo construído ao 
lado do Haoc está com as 
obras aceleradas e que se-
rão disponibilizados 120 
leitos clínicos. “Estamos 
adiantando as obras para 
que, caso necessário, os 
leitos sejam utilizados”, 
disse. 

Casos
Até o fechamento des-

sa edição, a cidade regis-
trava dois casos positivos 

para Covid-19. O primei-
ro caso foi confirmado 
na segunda-feira (30) e o 
paciente é um homem de 
36 anos. Hoje o paciente 
passa bem e não apresenta 
mais os sintomas, a equipe 
da Vigilância Epidemio-
lógica está monitorando 
o caso. O segundo caso 
é a esposa do primeiro 
paciente. A mulher de 39 
anos apresentou sintomas 
leves. Ambos estão em 
isolamento domiciliar 
desde o dia 20 de março.

De acordo com o bo-
letim epidemiológico di-
vulgado pela Prefeitura 
de Indaiatuba, ontem (2) 
a cidade registrava 110 
casos notificados da do-

Recursos serão direcionados para diversas ações de combate ã covid-19 no município

ença; 11 descartados; 99 
aguardando resultados; 
três suspeitos com in-
ternação clínica e dois 
suspeitos em UTI; cinco 
óbitos suspeitos e nenhum 
confirmado.

“Estamos com a ci-
dade preparada contra 
o Covid-19, mas, estou 
sentindo que as pessoas 
não estão levando muito 
a sério. O trânsito está 
crescendo, no parque eco-
lógico muitas pessoas 
andando e se aglomeran-
do”, lamenta Gaspar em 
entrevista. “A recomenda-
ção é que fiquem em casa 
e é uma recomendação 
mundial. Temos que ter 
prudência, ninguém vai 
perder nada se ficar em 
casa por alguns dias”.

O prefeito ainda disse 
na live que na próxima se-
mana a cidade receberá os 
testes para coronavírus e 
que serão feitos em massa. 
“Pode ser que aumente e 
muito os casos na cidade”, 
alerta.

Transporte
Desde a 00h desta 

quinta-feira (2), o trans-
porte coletivo da cidade 
foi reduzido nos horários 
de entre pico. A medida 

foi solicitada pela SOU 
Indaiatuba, e aprovada 
pela administração muni-
cipal, em razão da baixa 
procura de passageiros 
nesses horários por conta 
do isolamento social.

Todas as linhas circu-
larão normalmente (fazen-
do o horário de domingo) 
nos horários de pico, ou 
seja, nas primeiras horas 
da manhã até por voltas 
das 9h; e no final tarde, en-
tre 16h e 19h. Nos demais 
horários serão reduzidos 
os números de veículos 
circulando pela cidade 
e apenas algumas linhas 
continuarão operando, 
mas fazendo o itinerário 
de linhas compartilhadas, 
passando por mais bairros. 
Estarão circulando pela ci-
dade nos horários de entre 
pico as seguintes linhas: 
302, 303, 304, 309, 313, 
321, 322, 328 e 331.

Segundo Orlando Sch-
neider Vianna, secretá-
rio de Administração, a 
medida é provisória, e 
poderá haver adequações. 
Informações podem ser 
obtidas pelo aplicativo 
Sou – Sistema de Ônibus 
Urbano ou pelo telefone 
3518-7800. 321, 322, 328 
e 331.
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Para o empresário e vereador de Indaiatuba, Edvaldo Bertipaglia, “o retorno da cidade 
ao trabalho é mais do que inevitável, é uma necessidade para todos os indaiatubanos”

Bertipaglia: Em tempos de crise, minha Bertipaglia: Em tempos de crise, minha 
contribuição é o meu conhecimentocontribuição é o meu conhecimento

Para o empresário e 
vereador de Indaia-
tuba, Edvaldo Ber-

tipaglia, PRTB, voltar ao 
trabalho na terça-feira, 7 de 
abril, depois de quase 20 
dias de isolamento social 
por conta do COVID-19 
é mais do que inevitável, 
é uma necessidade para 
os indaiatubanos. “Pes-
soalmente, sou a favor do 
retorno ao trabalho propos-
to no decreto do prefeito 
Nilson Gaspar, só gostaria 
de saber qual é o plano de 
sua equipe que coordena as 
ações, para que esse retorno 
seja seguro. Acho que a 
maioria concorda que quem 
não está nos dois grupos de 
risco, idosos e doentes crô-
nicos, não tem necessidade 
de ficar em casa”, afirma 
Edvaldo. 

Como empresário, Ed-
valdo se preocupa com 
a economia da cidade e 
com os comerciantes que já 
não tem enfrentado tempos 
muito fáceis. “Há um bom 

tempo que os comerciantes 
de Indaiatuba carecem de 
apoio por parte da admi-
nistração pública e a crise 
do COVID-19 só agravou 
a situação”, emenda o ve-
reador. 

Esta semana, Edvaldo 
formalizou um ofício ao 
Executivo solicitando infor-
mações sobre as estratégias 
que serão utilizadas para 

esse retorno. No ofício ele 
faz algumas observações 
e oferece sugestões como 
retorno fracionado por se-
tores, mudança no horário 
comercial que organize 
o transporte público nos 
horários de pico, uma car-
tilha de higiene e proteção 
para orientar comerciantes 
e treinar atendentes, exigir 
que o comerciante limite 

e organize a entrada de 
consumidores no estabele-
cimento, além da liberação 
dos trabalhadores da cons-
trução civil respeitando 
medidas de proteção.  

Quanto às escolas públi-
cas, Edvaldo sugere contra-
tação de pessoal temporário 
e mais fiscalização. “As 
crianças deveriam levar 
seus utensílios de casa e a 
prefeitura poderia aumen-
tar o efetivo da limpeza 
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auxiliando serventes e co-
zinheiras nos cuidados com 
a higiene. Professores subs-
titutos poderiam levar aulas 
às crianças com doenças 
crônicas, que não podem 
voltar para sala de aula, e as 
creches ganharem reforços 
de monitoria para banhos e 
trocas, aliás, as creches são 
lugares onde os professores, 
monitores e crianças estão 
mais expostos às contami-
nações por conta da maior 
proximidade entre eles”, 
argumenta Edvaldo. 

   
Mudanças estruturais
Quanto aos serviços 

públicos prestados pela 
prefeitura e que tem sido 
oferecido remotamente, 
eles têm ajudado muito a 
população e poderiam se 
estender para depois da 
crise. “Acredito que alguns 
funcionários públicos que 
vão ficar sem função pode-
riam ter seus serviços utili-
zados no ‘front da crise’”, 
esclarece Edvaldo. 

Outras mudanças estru-
turais poderiam ser feitas 
no atendimento de balcão 
da prefeitura para afastar 
a contaminação. Vidros, 

divisórias, separação de 
pessoas no departamento. 
O Executivo precisa de uma 
campanha que oriente seus 
colaboradores como traba-
lhar correndo o menor risco 
possível. “Eventos, partidas 
de futebol e outras concen-
trações seriam suspensas 
até que não haja mais risco 
de contaminação”, ressalta 
- e emenda: “Na Saúde, um 
cadastro único de doentes 
crônicos poderia possibilitar 
que esses pacientes fossem 
acompanhados quinzenal-
mente em suas próprias 
casas pelos médicos de 
família”. 

Ainda a titulo de incen-
tivar os pequenos e médios 
empresários de Indaiatu-
ba, a prefeitura deveria 
acolhê-los e orientá-los a 
como participar de pregões 
e concorrências públicas, 
privilegiando as compras 
de produtos e serviços na 
própria cidade, principal-
mente limpeza, segurança 
e alimentos de produtores 
locais. 

“Acredito que seria tam-
bém uma ótima oportuni-
dade para implantar um 
projeto indicado por mim 
em 2019 que incentiva todo 
comércio: IPTU ZERO. 
Ao adquirir o Cartão IPTU 
Zero, o cidadão acumula 
créditos toda vez que com-
prar no comércio local. 
Esses créditos são gerados 
pelo percentual de desconto 
oferecido pelo lojista sobre 
o valor da compra. A Pre-
feitura, ao emitir o carnê dó 
IPTU, desconta automati-
camente o valor acumulado 
durante o ano. Se o morador 
acumulou um valor igual 
ou maior que o do IPTU, 
está isento do pagamento 
do imposto. Se for menor, 
paga apenas a diferença”, 
explica o vereador.  

Sim, a cidade precisa 
voltar para o trabalho e a 
roda da economia continuar 
girando, mas acredito que 
isso só seja perfeito com 
planejamento e segurança. 
E eu me coloco à disposição 
para auxiliar nesse planeja-
mento de crise. Até porque, 
em tempos de crise, minha 
contribuição principal é o 
meu conhecimento.



A prát ica  moderada de  exerc íc ios  também auxi l ia  contra  o  es t resse 
Atividade física regular aumenta a imunidade

No Brasil, apenas 4% 
da população prati-
ca atividade física, o 

que torna o sedentarismo um 
problema de saúde pública. 
Estudos do Ministério da 
saúde indicam que 260 mil 
mortes ao ano, provocadas 
pelo câncer e doenças cardí-
acas, poderiam ser evitadas 
caso a população adotasse o 
hábito de praticar 30 minutos 
de atividades físicas, por 
cinco dias na semana, aliadas 
a uma alimentação saudável.

Segundo Geizi Martins, 
coordenadora da academia 
CTI, em Indaiatuba, manter 
a prática de atividade física 
regularmente com inten-
sidade moderada ajuda a 
manter seu organismo em 

harmonia e saudável. “Isso 
pode ajudar, inclusive, no 
controle do estresse diário 
e no combate de processos 
infecciosos”, destaca.

Geizi salienta ainda que 
a prática de atividade física 

de maneira regular, ou seja, 
pelo menos três vezes por 
semana durante todo o ano, é 
fundamental para a melhoria 
da qualidade de vida. Até 
mesmo a caminhada pode 
contribuir para a melhoria 
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na qualidade de vida. 
“A prática da caminha-

da traz muitos benefícios 
tais como: perda de peso, 
melhora da circulação san-
guínea coordenação motora, 
diminuir os riscos de proble-

mas cardíacos e melhora do 
condicionamento físico. E 
para esta atividade não há 
restrições, pois, se encaixa 
em todos os quadros clíni-
cos”, garante a profissional.

Para aqueles que não 
podem ou não conseguem 
treinar em casa, Geizi dá 
algumas dicas. “Sempre dá 
para se exercitar em casa, 
já que é necessário apenas 
um espaço pequeno, e ne-
nhum material. Existem 
muitos exercícios simples 
com grandes resultados. O 
mais importante no meio 
dessa pandemia é se manter 
ativo e saudável, e treinos 
simples ajudam muito duran-
te a quarentena. Para ajudar 
nesse período, a academia 
CTI está disponibilizando 
treinos diários para que toda 
a população da nossa cidade 

possa fazer em sua casa sem 
correr nenhum tipo de risco”, 
revela a coordenadora.

Entre os benefícios que a 
atividade física regular traz 
para o bom funcionamento 
do organismo, Edu cita a 
redução do risco de doenças 
cardíacas e AVCs (acidente 
vascular cerebral). “Ocorre 
a melhora significativa do 
sistema imunológico e da 
qualidade do sono; a redução 
do percentual de gordura e 
aumento da massa muscular. 
A pessoa também percebe 
diminuição do nível de es-
tresse e maior disposição e 
resistência física”, conclui 
Geizi.

Para saber mais sobre 
o programa de treinos da 
academia CTI, é só entrar 
em contato pelo número (19) 
99916-3534 (WhatsApp).

PIXABAY

Exercícios físicos regulares como a caminhada auxiliam na prevenção de doenças

Equipe de nadadores paralímpicos da cidade retorna do Equador
Depois de dez dias de es-

pera em Quito (Equador), os 
nove nadadores paraolímpi-
cos, juntamente com o treina-
dor, Antônio Luiz Cândido 
(o Maceió), da equipe de 
Indaiatuba, desembarcaram 
em São Paulo nas primeiras 
horas desta quarta-feira (1º). 

 “Às três da madrugada 
já estávamos em casa”, disse 
Maceió. “Mas, até mesmo 
na chegada aqui, apesar da 
saudade e da emoção, foi 
preciso manter a cabeça no 
lugar. A orientação era a de 
se resguardar para não ser um 
transmissor assintomático da 
covid-19”, completou.

A equipe veio com ou-
tros 150 brasileiros, em um 
voo fretado, após negocia-
ção direta do Ministério 
da Relações Exteriores do 

Brasil com a empresa aérea 
que vai prestou o serviço e 
a Embaixada Brasileira em 
Quito. Entre eles, havia ainda 
vários atletas, incluindo dez 
integrantes de uma delega-
ção de natação paralímpica 

nacional.
O grupo estava no Equa-

dor desde o dia 3 de março, 
participando de treinos pre-
paratórios para competições 
classificatórias dos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio 

2020. As setetivas seriam 
realizadas no CT da capital 
paulista, no início de abril, 
mas foram canceladas. As 
novas datas permanecem 
indefinidas.

A primeira etapa dos 

treinos no Equador ocorreu 
até o último dia 21, na cidade 
de Cuenca, a uma altitude 
de 2.550 metros. Depois o 
grupo se deslocou até a ca-
pital Quito. “Foi necessário 
um replanejamento. Pois a 
quarentena já era total. E não 
podíamos usar nem a piscina 
do nosso hotel”, relatou o 
treinador.

O retorno previsto para 
o dia 21 de março foi im-
possibilitado por causa das 
restrições de movimentação 
em virtude da pandemia de 
coronavírus. No período 
de quarentena, o hotel foi 
fechado para hóspedes, mas 
aceitou manter a equipe, que 
havia chegado de Cuenca. 
As despesas foram pagas 
pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) e pela Pre-

feitura de Indaiatuba. Na 
noite desta terça (31), o gru-
po embarcou em um avião 
fretado pela Embaixada Bra-
sileira no Equador. 

O time de Indaiatuba 
conta com jovens talentos, 
como Victor Viana, e atletas 
de larga experiência interna-
cional, casos de Raquel Viel, 
que atuou nos mundiais de 
2009, 2015 e 2017 e dispu-
tou as duas últimas edições 
dos Jogos Paralímpicos, 
além de Cecília Araújo, da 
Classe S8, campeã mundial 
em 2017 nos 50m livre e me-
dalhista de prata nos 100m 
costas. Oito dos nove atletas 
são ou já foram integrantes 
do Bolsa Atleta, programa 
da Secretaria Especial do 
Esporte do Ministério da 
Cidadania.

O grupo de Indaiatuba veio com outros 150 brasileiros, em um voo fretado
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392 porções de drogas são apreendidas no Morada do Sol
TRÁFICO
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Ocorrências de agressão a mulheres 
são registradas em 8 bairros da cidade
Dois agressores foram detidos pela Guarda Civil, um deles preso, e outros três fugiram
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Foram encontradas por guardas civis 168 porções de 
maconha, 168 pedras de crack e 56 microtubos de cocaína

No último final 
de semana, a 
Guarda Civil 

regis t rou oi to  ocor-
rências de violência 
doméstica em Indaia-
tuba.  Sete  mulheres 
foram agredidas pelos 
r e spec t ivos  compa-
nheiros,  e  uma pelo 
filho. As ocorrências 
foram registradas nos 
bairros:  Vila Briga-
deiro Faria Lima, Vila 
Suíça, Jardim Oliveira 
Camargo, Bairro Tom-
badouro, Morada do 
Sol, Jardim Califórnia, 
Bairro Itaici e Jardim 
Kyoto.

Dois homens foram 
detidos, sendo que um 
ficou preso e o outro 
foi liberado após ser 
ouvido pelo delegado. 
Em três casos as víti-
mas negaram a condu-
ção até a delegacia de 
polícia para registro 
dos  fa tos  e  nas  ou-

Na madrugada de sex-
ta-feira (27), Guardas 
Civis lograram êxito na 
localização de uma re-
sidência utilizada para 
a distribuição de drogas 
ilícitas no Jardim Mora-
da do Sol. A equipe da 
viatura 109 realizava o 
patrulhamento do bairro, 
quando ao passarem pela 
Rua Martinho Lutero, vi-
sualizaram um indivíduo 
em um local conhecido 
como ponto de tráfico. 
Ele foi abordado e nada 
de ilícito foi localizado, 
mas após uma breve con-

tras três ocorrências 
os agressores fugiram 
antes da chegada da 
Guarda Civil.

PIXABAY

Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que existem mais de 1 milhão de processos relacionados à lei Maria da Penha

versa ele acabou confes-
sando que possuía drogas 
em casa.

Com o apoio do su-
pervisor, da equipe do 
Canil 047 e do Gap 093 
a equipe deslocou até a 
casa do indivíduo, onde 
localizou 168 porções de 
maconha, 168 pedras de 
crack e 56 microtubos de 
cocaína. Tudo foi condu-
zido até a delegacia de 
polícia, onde a autoridade 
de plantão decretou a 
prisão em flagrante do 
homem e a apreensão de 
toda a droga localizada. 

Confinamento
Dados do Conse-

lho Nacional de Justiça 
apontam que, correm 

na justiça mais de um 
milhão de processos 
relacionados à lei Ma-
ria da Penha em todo o 

país. A estimativa é a de 
que os números podem 
aumentar diante do ce-
nário de confinamento, 

a exemplo do que ocor-
reu na China.

A experiência chi-
nesa  most rou  que  o 
número de denúncias 
triplicou nos três meses 
de reclusão a que foram 
impostos aos cidadãos. 
Segundo a ONG Wei-
ping de defesa a mulher, 
o número de consultas 
aumentou em três vezes 
durante a quarentena. 
Houve até a criação de 
uma hashtag, #AntiDo-
mesticViolenceDurin-
gEpidemic para ajudar 
mulheres  a  pedi rem 
ajuda num ambiente de 
isolamento.

Segundo o crimina-
lista Leonardo Panta-
leão, o assunto é pre-
ocupante e não pode 
ser deixado de lado. 
“Enfrentar a pandemia 
é uma tarefa árdua que 
tem concentrado todos 
os esforços das autori-
dades. Mas essa questão 
da violência doméstica 
no Brasil é crescente e 
deve ter uma atenção es-
pecial das autoridades.



Professores estão disponíveis em tempo real para ministrar todos os conteúdos aos estudantes 

UniMAX oferece aulas idênticas ao modelo 
presencial em ambiente totalmente online 

Num esforço de 
toda a direção, 
corpo docen-

te, pedagógico e admi-
nistrativo, a UniMAX 
– Centro Universitário 
Max Planck de Indaia-
tuba retomou as aulas e 
atividades acadêmicas 
presenciais, ofertadas de 
forma on-line, no dia 1º 
de abril. A iniciativa se-
gue a orientação do MEC 
(Ministério da Educa-
ção) que recomendou 
às instituições de ensino 
que buscassem alterna-
tivas para minimizar os 
impactos do isolamento 
social decretado pelo 
governo como medida de 
contenção contra o novo 
Coronavírus (Covid-19).

Desde o início do 
recesso antecipado, os 
professores e coorde-
nadores dos mais de 20 
cursos de graduação pre-
senciais da UniMAX 
estão trabalhando para 
estruturar as aulas, rea-
lizando treinamentos e 
testes a fim de oferecer 
a melhor experiência de 
aprendizado aos alunos 
e evitar o prejuízo do 
período letivo.

Desde o dia 1º, nos 
dias e horários habituais 
(manhã e noite) de cada 
disciplina, os professo-
res estão disponíveis em 
tempo real para ministrar 
conteúdos, orientar e 
sanar as dúvidas dos es-
tudantes. Mais informa-
ções sobre as aulas estão 
disponíveis no link Ma-

TATIANE DIAS

nual do Aluno.
Toda a interação en-

tre docente e aluno se 
dará por meio das ferra-
mentas disponibilizadas 
pela suíte Google for 
Education como Goo-
gle Classroom, Goo-
gle Meet, Google Docs, 
Gmail, Google Agenda, 
Gdrive, Hangout, You-
tube, Moodle e várias 
outras. O acesso às fer-
ramentas pelos alunos 
pode ser realizado por 
meio de smartphones, 
tablets, computadores e 
similares e acontecerá 
por meio da conta de 
e-mail do domínio da 
UniMAX (Gmail), cuja 
utilização será orientada 
pelos professores.

“Temos passado por 

um momento difícil e 
novos desafios surgem. 
Os profissionais de saúde 
estão à frente da batalha. 
Nós professores temos 
nosso papel essencial 
também: em nossas 
mãos estão novas gera-
ções em formação e o 
compromisso de não dei-
xá-las para trás. O que e 
como faremos impactará 
o futuro dessas gerações. 
A forma como lidarmos 
e gerenciarmos essa cri-
se será exemplo para o 
futuro desses profissio-
nais”, ressalta o Reitor, 
professor Dr. Ricardo 
Tannus.

De acordo com o Rei-
tor, o principal desafio 
será, principalmente, 
relacionado às novas ma-

 DIVULGAÇÃO/UNIMAX

neiras de interagir com 
os alunos e oferecer uma 
experiência de apren-
dizagem diferenciada 
dando continuidade ao 
que já  estava sendo de-
senvolvido. “Vamos unir 
metodologias ativas, ga-
rantir o engajamento e 
encantamento dos alunos 
no novo formato asse-
gurando qualidade de 
conteúdo. Vamos agir a 
fim de garantir a experi-
ência de aprendizagem 
significativa, e, desta 
forma, amadurecemos 
juntos, crescendo mesmo 
cercados de incertezas”, 
destaca.

“Uma nova rotina 
nos foi imposta. A tec-
nologia trará novas boas 
práticas. O aprendizado 

será para todos, alunos e 
professores, reforçando 
a experiência do apren-
dizado presente o tempo 
todo em nossas vida. Te-
nho confiança de que sai-
remos diferentes ao final 
dessa experiência profis-
sional e pessoal. Tenho 
certeza de que faremos 
nosso melhor, dentro de 
nossas possibilidades e 
limitações, exatamente 
onde estamos, com o 
que somos, temos e o 
que podemos”, conclui 
professor Tannus.

Mensalidades
Em ação inédita no 

Brasil e visando apoiar 
os estudantes neste mo-
mento delicado desen-
cadeado pelo novo Co-

ronavírus, a UniMAX, 
UniFAJ e FAAGROH 
concederão redução de 
50% do valor das mensa-
lidades com vencimento 
nos meses de maio, ju-
nho e julho para os cur-
sos de graduação presen-
ciais aos estudantes que 
estão com o pagamento 
em dia.

A iniciativa anteci-
pa-se às reivindicações 
que devem ser realizadas 
pela UNE (União Nacio-
nal dos Estudantes) para 
instituições em todo o 
país e demonstra o com-
promisso da UniMAX, 
UniFAJ e FAAGROH 
em auxiliar os estudantes 
numa formação de quali-
dade e com responsabili-
dade social.
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Interações entre docentes e estudantes se darão por meio das ferramentas disponibilizadas pela Google for Education, com acesso via smartphone e similares



Processos de higienização são eficientes contra a proliferação de bactérias, fungos e até vírus

5àsec disponibiliza serviços de limpeza 
com segurança e disponibiliza delivery
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Seguindo as reco-
mendações do Mi-
nistério da Saúde 

e da OMS (Organização 
Mundial da Saúde), a 
5àsec disponibiliza ser-
viços para limpeza de pe-
ças variadas pelo e-com-
merce e aplicativo para 
tablets e smartphones, 
com entrega delivery.  

A grande preocupa-
ção da 5àsec é manter 
o cliente seguro e pro-
mover benefícios que 
podem auxiliar no bem-
-estar e na saúde dos 
brasileiros. A marca é 
especialista no processo 
de limpeza, alvejamento, 
eliminação de manchas, 
revitalização, engoma-
gem, impermeabilização, 

secagem e passadoria, de 
acordo com cada tipo de 
tecido e situação. Para 
isso, são utilizados 
insumos bio-
degradáveis 
nas lavagens 
e processos, 
já que a marca 
preza pela qua-
lidade e rapidez 
no atendimento, 
e maior durabili-
dade das roupas.  

Outro diferen-
cial é que ao optar 
por enviar as peças à 
uma lavanderia, tam-
bém há um benefício 
financeiro, pois é com-
provada uma economia 
de até 30% no total de 
gastos. Além disso, a 
5àsec conta com opções 
que além de proporcio-
nar o cuidado que as rou-

pas merecem, também 
auxiliam na proteção que 
a família precisa. 

Para  promover  o 
bem-estar e a comodida-
de dos clientes, alguns 
dos processos, como o de 
limpeza a seco e o Wet 
Cleaning, são eficientes 
contra a proliferação de 
bactérias, fungos e até 
mesmo vírus. Assim, 

após passar por todo o 
processo em questão a 
roupa sai da máquina 
esterilizada. Adicional-
mente, a loja conta com 
o serviço de Bactericida, 
Fungicida e Desodori-
zante, que representa um 
cuidado a mais, ajudan-
do no fortalecimento do 
sistema imunológico. 
Essa solução, que é uma 

exclusividade da rede, 
faz com que as roupas de 
qualquer tecido, exceto 
couro, fiquem protegidas 
por até 30 dias.

 O serviço de Bac-
tericida, Fungicida e 
Desodorizante combate 
bactérias causadoras de 
maus odores e fungos. 
Também é eficaz contra 
fungos causadores de 
micoses, candidíases, 
vaginite, dermatofitose e 
que alimentam os ácaros 
responsáveis por doen-
ças respiratórias, como 
a rinite. O produto pode 
ser aplicado em qualquer 
peça, desde roupas, até 
lençóis, toalhas, corti-
nas e tapetes, menos em 
couro. Ele protege os 
tecidos que receberam 
o tratamento por até um 
mês, eliminando ácaros, 
bactérias e fungos, re-
movendo odores desa-
gradáveis, como chulé e 
suor, e protegendo contra 
o surgimento de mofo e 
bolor. É especialmente 
seguro para crianças, 
gestantes e idosos. 

Os serviços estão disponíveis pelo e-commerce e aplicativo, sem que clientes tenham de sair de casa

Endereço: A 5àsec 
está localizada na 
Av. Kennedy, 1437 
- Cidade Nova I, In-
daiatuba. Fone: (19) 
3835-7996.  Aces-
se  o  s i te:  h t tps : / /
www.5asec.com.br/
loja/indaiatuba.
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Mudam-se as 
notícias, mas 
a at ividade 

física continua em evi-
dência, pois a prática é 
considerada o melhor 
investimento que pode-
mos fazer em relação a 
nossa saúde. 

A prática é, sem dú-
vida, essencial para au-
mentarmos nossa quali-
dade de vida e inúmeros 
estudos demonstram 
como a prática frequente 
de atividade física evita 
doenças.

De acordo com a 
sócia proprietária da 
40+ Academia, Lina 
Amstalden, os exercícios 
proporcionam tantos be-
nefícios que podemos 
considerá-los uma ‘po-
lipílula’, pois auxiliam a 
saúde aumentando a dis-
posição para execução 
das tarefas diárias. “A 
prática de se exercitar 
ajuda a reduzir fatores 
de risco para doenças 
cardiovasculares, como 
hipertensão, obesidade, 
diabetes, além de in-
fluenciar no humor e 

A 40+ Academia lança campanha para 
se exercitar no período da quarentena

estresse”, explica.
E mais uma vez, em 

pauta, em todos os jor-
nais estão dizendo que a 
população deve praticar 
atividade física, pois 
é uma dos principais 
hábitos que ajuda a au-
mentar a imunidade. “Em 
tempos de coronavírus, 
muito mais que remédio, 
os exercícios nos tornam 
mais fortes. Porém, sem-
pre lembrando que as 
atividades devem ser feita 
com acompanhamento de 
um profissional”, afirma 
Lina.

Durante essa quaren-
tena forçada, devido a 
pandemia, muitos de-
vem estar refletindo sobre 
sua rotina, seus hábitos e 
como consomem o seu 
tempo, a sua vida. Com 
a correria do dia a dia, o 
cansaço depois uma de 
uma semana intensa de 
trabalho é normal, assim 
como o estresse causado 
pela rotina atribulada e 
problemas rotineiros com 
os quais temos que lidar, 
no entanto, não podemos 
ignorar por completo es-
sas sensações que podem 
ser perigosos para a saúde 
física e mental. Por isso 

precisamos falar sobre 
Burnout.

Uma pesquisa da In-
ternational Stress Ma-
nagement Association 
(Isma-BR) calcula que 
32% dos trabalhadores 
no país padecem dela, o 
que equivale a mais de 33 
milhões de cidadãos. Em 
um ranking de oito países, 
o Brasil ganha dos chine-
ses e americanos e só fica 
atrás dos japoneses, com 
70% da população atingi-
da. “A sensação de quem 
sofre de burnout é a de ter 
passado dos limites. E não 
dispor de recursos físicos, 
psíquicos ou emocionais 
para fugir daquele beco 
sem saída”, disse Lina.

Dar atenção aos sinais 
da mente e do corpo, prin-
cipalmente quando todo o 
cansaço e estresse parecem 
piorar no ambiente de tra-
balho, é fundamental para 
evitar que um problema 
ainda maior – como é 
o caso do Burnout – se 
instale.

Por isso algumas ativi-
dades físicas regulares são 
fundamentais para manter 
equilíbrio emocional e 
saúde, segundo especia-
listas. Entre elas está à 

qualidade e tempo de sono 
e a pratica de exercícios fí-
sico. “Precisamos lembrar 
também que os transtornos 
psicológicos apresentam 
comprometimentos orgâ-
nicos de base no cérebro, 
que podem ser minimi-
zados com os exercícios 
físicos. A saúde mental só 
tem a ganhar quando se 
associa a atividade física”, 
explica Lina.

Saúde
O principal objeti-

vo da 40+ Academia 
está na mudança dos 
hábitos. “Nossa missão 
é mudar para melhor a 
vida de nossos alunos 
e suas famílias”, dis-
se Lina. “A partir dos 
40 anos, já sentimos 
uma mudança muito 
grande em nosso meta-
bolismo e organismo.  
Por isso é fundamental 
que homens e mulheres 
pratiquem exercícios, 
principalmente após os 
40 anos, que é quando 
as doenças começam a se 
manifestar de uma forma 
mais intensa”, orienta.

A 40+ Academia está 
de portas fechadas, em 
casa, preservando e acom-

Período de isolamento pode ser favorável no sentido de cuidar de si mesmo e da saúde como um todo

panhando os alunos atra-
vés de atividades online 
e enviando informações 
sobre saúde em geral, 
através das redes sociais. 

A 40+ Academia lan-
çou uma campanha para 
que as pessoas conti-
nuem se exercitando, 
mesmo que em casa, 
para manter a saúde e a 
imunidade em dia. Para 
quem tiver interesse em 
saber mais sobre os ví-
deos dos profissionais 
da 40+ Academia entre 
em contato através do 
telefone (19) 3392-4819.

“Ainda dá tempo! 
Aos indivíduos cabe a 
conscientização de que 
pequenas mudanças no 
dia a dia podem deter-
minar a saúde que se pre-
tende estar com o passar 
dos anos: várias pílulas 
para tratar doenças ou 
uma polipílula capaz de 
evitá-las? Vamos RE-
COMEÇAR 2020, após 
esse período tão difícil 
de forma diferente?”, 
questiona Lina.

A 40+Academia está 
localizada na Avenida 
Conceição, 2.536. 

Após os 40 anos, o sistema imunológico do organismo começa 
a diminuir, tornando o ambiente propício para complicações
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Nas últimas se-
manas, muitas 
escolas fecha-

ram as portas para con-
ter o avanço do novo co-
ronavírus (COVID-19). 
Para divertir as crianças 
e exercitá-las de forma 
criativa, o artista plásti-
co Romero Britto produ-
ziu e disponibilizou um 
livro de colorir infantil.

O material foi dis-
ponibilizado, gratuita-
mente, pelo artista, que 
utilizou seu talento de 
forma totalmente volun-
tária para contribuir com 
o bem-estar e diversão 
das nossas crianças.

Britto produz livro de 
colorir para crianças
Romero Britto produziu e disponibilizou o livro para download

Para fazer download 
do livro, acesse https://
britto.com/livro-de-co-
lorir-gratuito/ no seu 
navegador.

Para estimular as pes-
soas a se manterem em 
suas casas durante o perío-
do em que é recomendado 
o isolamento para evitar a 
disseminação do coronaví-
rus, a Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa e as 
Organizações Sociais de 
cultura que fazem a gestão 
de espaços culturais, cor-
pos artísticos, programas 
e eventos, promovem a 
campanha #Culturaem-
casa.

Serão disponibiliza-

 DIVULGAÇÃO
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O lançamento e a 
disponibilização do li-
vro contaram com apoio 
do Pátria Voluntária, do 
Ministério da Educação, 

Livro Britto coloring book ajuda a exercitar a criatividade das crianças

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

CULTURA EM CASA
Secretaria disponibiliza 
conteúdo online 

do Ministério da Cida-
dania e Ministério do 
Turismo, por meio da 
Secretaria Especial de 
Cultura.

dos conteúdos comple-
tos online com shows de 
música, concertos, visi-
tas virtuais a museus, 
palestras, bate-papos, 
livros, espetáculos, entre 
outros, para estimular 
o público a seguir as 
orientações de combate 
à doença e incentivar o 
consumo de conteúdo 
cultural.

Acesse http://www.
cultura.sp.gov.br/cultu-
raemcasa/ e confira os 
conteúdos disponíveis.
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Troféu Frutos de Indaiá comemora 15 anos
As mulheres terão destaque no evento de premiação, em novembro, no Clube 9 de Julho
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O Troféu Frutos de 
Indaiá comemora 
nesse ano 15 anos 

e centenas de empresas e 
empresários já receberam 
o prêmio que representa a 
excelência em seus servi-
ços prestados à população.

Criado pelo Grupo 
Mais Expressão, atualmen-
te o Troféu Frutos de Indaiá 
é considerado o maior e 
mais importante evento de 
premiação de Indaiatuba e 
região. “Todas as empresas 
e empresários que ofere-
cem serviços de qualidade 
merecem ser reconhecidos 
como o melhor em seu 
segmento. É uma forma 
de valorizar a empresa 
que ajuda na economia da 
cidade”, disse o presidente 
do Grupo, Admilson Re-
decopa.

E o sucesso do Troféu 
Frutos de Indaiá também 
foi reconhecido através do 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

projeto de lei 7.200/2019, 
de autoria do vereador 
Massao Kanesaki (DEM), 
que insere no calendário 
oficial de eventos da cidade 
o Dia de Homenagem aos 
Empresários de Sucesso. 

O Dia Municipal dos 
Empresários de Sucesso, 
celebrado em 9 de novem-
bro, tem como objetivo 
promover o reconheci-
mento aos empresários 
que se destacaram durante 
o ano nos seus respecti-
vos segmentos de atuação, 
contribuindo assim, no de-
senvolvimento e ampliação 
da economia, bem como 
a geração de empregos e 
receitas para o município. 
“Essa premiação já é re-
alizada anualmente pelo 
Grupo Mais Expressão, e, 
graças a lei, a homenagem 
agora passa a oficialmente 
integrar a agenda de even-
tos da cidade. Nada mais 
justo do que reconhecer as 
pessoas que fazem nossa 
economia crescer e geram 

renda e emprego para nossa 
cidade”, destaca Massao.

Edição 2020
E para edição de co-

memoração dos 15 anos, 
o Troféu Frutos de Indaiá 
irá homenagear as mulhe-
res que estão cada vez em 
evidência nos negócios. 
“Aqui em Indaiatuba pos-
sui muitas lojas que tem 
uma empresária por trás, e 
são empresas de sucesso. 

A atração musical ficará por conta de Maiara & Maraísa

Isso mostra a força delas e 
a responsabilidade que tem 
em manter um negócio de 
sucesso”, elogia Redecopa.

O Troféu Frutos de In-
daiá 2020 acontece no dia 
28 de novembro, no salão 
social do Clube 9 de Julho 
e a organização já está a 
todo vapor. O resultado da 
pesquisa já está concluído 
e os primeiros colocados 
já estão sendo procurados 
pelo Grupo Mais Expres-

são para que participem da 
edição 2020. “Diferente 
de outros anos, a campa-
nha publicitária do Troféu 
Frutos de Indaiá teve início 
em março e segue até o 
dia do evento”, revela 
Redecopa.

Show
E assim como 

ocorre em todos os anos, 
o Troféu Frutos de In-
daiá sempre fecha sua 
festa de premiação com 
chave de ouro. E nesse ano, 
seguindo o tema da festa, 
que são as mulheres, 
a organização do 
evento confirmou 
que a atração musical 
será a dupla Maiara 
& Maraisa.

As irmãs 
s ã o  u m a d a s 
pr incipais duplas 
do cenário da música ser-
taneja. Na internet não 
poderia ser diferente. Elas 
já alcançaram marcas ex-
pressivas como superar três 

bilhões de visualizações e 
mais de seis milhões de ins-
critos em seu canal oficial 
do YouTube.
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sala para 2 ambientes, lavabo, 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 sendo 01 master, WC social, sala 03 am-
bientes, cozinha, despensa, dormitório de empre-
gada, churrasqueira, piscina, área de luz garagem 
para 04 autos. R$ 4.000,00 + IPTU + condomínio.

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

VENDA

AP04724 - TORRES DA LIBERDADE - AU.79,80m² - 
03 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha (com armá-
rio), wc social, varanda de frente para praça, vaga 
para 02 autos. R$ 480.000,00

CA08705 - JARDIM MORYAMA -AT 150 m² AC 
59,25 m²  02 dormitórios, 01 sala, WC social,  la-
vanderia, garagem para 02 autos, a poucos mi-
nutos 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 gourmet com chur-

rasqueira, 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 RESI-
DENCIAL - AT 200 m² AC 136 m² - 03 dormitórios sen-
do (01 suíte com closet), sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, área gourmet com pia e churrasqueira, 
garagem para 02 autos, excelente localização, condo-
mínio com infraestrutura em área de lazer completa. 
R$ 562.000,00

CA08707 - RESIDENCIAL VIENA - INDAIATUBA - 3 dor-
mitórios (sendo 1 suíte planejada), cozinha planejada 
com cook-top e coifa,  lavanderia, batentes em Ange-
lim, com borracha de vedação, esquadrias em alumí-
nio, preparação para Ar-condicionado na sala, na área 
gourmet e nos dormitórios, aquecimento solar insta-
lado, louças Incepa e metais Deca, piscina com Spa re-
vestida 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 ESPLENDIDA INFRAESTRUTURA - RESIDENCIAL 
DONA LUCILA - INDAIATUBA - 03 suítes sendo 01 
master com closet, sala 02 ambientes, cozinha am-
pla, lavanderia, área gourmet, piscina, garagem para 
04 autos (além de preparação de ar condicionado e 
aquecimento solar). Condomínio com infraestrutura 
de lazer com piscina, salão de festas, quadra polies-
portiva, quadra de tênis, playground, portaria 24hs. 
próximo do centro. R$ 850.000,00

LOCAÇÃO

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

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

CA08764-AT.300m² AC.195m²- 03 Suítes, escritó-
rio, lavabo, banheiro de serviço, sala de dois am-
bientes com pé direito alto, cozinha americana, 
despensa, área gourmet, quatro vagas na gara-
gem (duas cobertas), quintal, jardins, aquecimen-
to solar, ar condicionado e móveis planejados. 
Imóvel de excelente acabamento e materiais de 
qualidade. LOCAÇÃO R$ 4.500,00+COND.+IPTU

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

AP04719 - LOFT EKKO HOUSE - AU-98m² - 02 suítes, sala 02 ambientes, cozi-
nha planejada, lavabo, lavanderia com armários, sacada com área gourmet de 
frente para o Parque, 02 vagas para autos. R$ 570.000,00

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.

CA08756 - AT. 300m² - AC. 180m² - CASA TÉRREA COM QUARTO COMPLEMEN-
TAR NA PARTE DE FORA - ESPLANADA - INDAIATUBA - 03 dormitórios sendo 
01 suítes, 02 WC social, sala ampla 02 ambientes, cozinha, área gourmet com 
churrasqueira, jardim de inverno, lavanderia, 01 dormitório com WC externo, 
garagem para 04 autos - 02 cobertos. R$ 2.700,00 + IPTU

AP04651 - VILA SFEIR - AU. 75 m²- 02 Dormitórios, sendo 01 suite com 
armários planejados. 01 wc social. WCS com Gabinetes, Box Blindex, Chu-
veiros e Espelhos. Cozinha Planejada. Lavanderia. Sala 02 ambientes. Va-
randa Gourmet com churrasqueira em inox; Bancada com pia embutida e 
Quintal Lateral. Tudo com tela de proteção. 01 vaga de Garagem. ÁREA DE 
LAZER DO CONDOMÍNIO: Piscina, Churrasqueira, Academia, Playground.  
LOCAÇÃO R$ 1.600,00 + COND. R$ 561,23  + IPTU R$ 118,73 (10 parcelas) 
+ IPTU DA GARAGEM R$ 55,12 (4 parcelas)

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

CA08763 - CASA TÉRREA - JARDIM ADRIANA - AT 126,50m² AC 100,55m²  
02 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia, piso laminado, garagem 
cobertas  para 02 autos, em excelente localização, próximo ao parque eco-
lógico, a poucos minutos do centro. R$ 270.000,00
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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
AP00081-EDIFÍCIO MAROC-2 dorms + dep 1 vaga. ..................R$ 320.000,00
AP00082-EDIFÍFIO MATHILDE-2 dorms +dep 1 vaga. ...............R$ 380,000,00
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
TE0099-VILA MARTINS- SALTO 200M .......................................R$101.000,00
TE00196- PIEMONTE-305M ........................................................R$ 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 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. ......R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00076-VILLAGIO D’AMORE-02 dorms +dep 1 vaga ..R$ 1.450,00 cond+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas .......R$ 1.500,00 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
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 .

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



B3Imóveis

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
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Caçamba Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

DecoraçãoComunicação Visual

Jóias

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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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$320.000,00 ou financia-
mento. F.: (19) 99482-6697 / 
(19) 3875-3201 João. Tendo 
interesse ver fotos na OLX
Sobrado à Venda Jardim 
América - 3 dorm. sendo 1 
suíte, sala, cozinha, área de 
serviço, armários embutido 
garagem 3  car ros  R$ 

560.000,00 F.: (19) 98346-2299
Comercial no Centro - 300 
metros de terreno 218 área 
construída F.: (19) 4105-7479
Vendo uma propriedade em 
São Paulo. Região de Santo 
Amaro -  Avenida mais movi-
mentada 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 Indaiatu-
ba 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 casa em Cardeal 
- dois quartos, sala, cozinha 
americana, garagem coberta 
e área de serviços A.T. 125m² 
A.C. 99m². Valor R$210.000,00. 
Aceita carro e Financiamento. 
F.: (19) 99124-2964

 
Casa Comercial - 08 salas, 
recepção, cozinha. 04 vagas 
na frente F.: (19) 99764-1424

 
Apto á Venda no Centro - 
próximo antiga Rodoviáris 2 
dorm. Sendo uma suíte, sala 
dois ambientes. Armários em-
butidos. R$ 340.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Apto á Venda Belvedere - 3 
dorm sendo uma suite Sala 
dois ambientes cozinha, área 
de serviço. Armários embutido 
cozinha. R$ 335.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Edifício Mathilde Oportuni-
dade - 2 dormitórios c/ suíte, 
1 vaga, R$ 380.000,00 imóvel 
alugado F.: (19) 4105-7479
Edifício Maroc - 2 dormitórios c/ 
suíte com planejados 1 vaga R$ 
320.000,00 F.: (19) 99668-2866

 
Villagio D’ Amore - 02 dor-
mitórios c/planejado, 01 vaga 
coberta. F.: (19) 99794-1424

 
Chácara à venda Vale do Sol 
- AT 1000 Metros AC.   100 3 
dormitório sendo 1 suíte, Cozi-
nha, área de serviço, piscina R$ 
790.000,00 F.: (19)  98346-2299
Elias Fausto - 20.000 metros 
R$ 300.000,00 F.: (19) 99166-
8272
Elias Fausto - 7 alqueires, óti-
ma topografia, porteira fechada 
F.: (19) 99166-8272
Vendo Chácara no Fogue-
teiro - Sala, cozinha, banhei-
ro e duas suítes, toda mu-
rada R$310.000,00 sendo 
R$200.000,00 de entrada e 
o resto a combinar F.: (19) 
99482-6697

 
Terreno Comercial - Av Con-
ceição, 700 metros F.: (19) 
99166-8272
Europark Industrial - c/ 1000 
metros R$ 400.000,00 ACEITA 
PERMUTA c/ terreno em Con-
domínio ou comercial. F.: (19) 
97423-3079
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

 
Jardim Morada do Sol - Salão 
comercial, ideal para oficina F.: 
(19) 99794-1424

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

ANALISTA FINANCEIRO 
– Vaga temporária. Dese-
jável Superior completo ou 
cursando. Experiência em 
contas a pagar, concilia-
ção bancária e extratos 
bancários. Pacote Office. 
CNH B.

ASSISTENTE DE LICI-
TAÇÃO – Superior com-
pleto ou Cursando em 
Contabilidade, Direito ou 
Administração. Desejável 
conhecimento em licitação 
pública. CNH categoria 
B. Irá dirigir os carros da 
empresa na Região de 
Campinas. Pacote Office.

ASSISTENTE OPERACIO-
NAL / MOTORISTA – CNH 
categoria B ou C. Para rea-
lizar entregas com veículos 
utilitários. Curso MOPP atu-
alizado. Conhecimentos em 
São Paulo. 

ASSISTENTE TÉCNICO DE 
MANUTENÇÃO – Experiên-
cia em manutenção mecâni-
ca e assistência técnica de 
máquinas de alta pressão 
no segmento de lavadoras. 
Desejável Técnico em Me-
cânica.

CASEIRO – Para trabalhar e 
residir em chácara na cidade 

de Indaiatuba. Para realizar 
trabalhos domésticos e de 
jardinagem. Disponibilidade 
para morar no local.

CONSULTOR (A)  CO-
MERCIAL – Ensino médio 
completo. Pacote Office. 
Experiência em prospecção 
de clientes e negociação co-
mercial. Desejável experiên-
cia em agência de empregos 
ou terceirização de serviços. 
CNH categoria B. Irá dirigir 
os carros da empresa em 
Indaiatuba e região. 

DOMÉSTICA – Experiên-
cia na função com registro 
em carteira. Com carta de 
referência dos empregos 
anteriores. Residir em In-
daiatuba. 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. Dis-
ponibilidade de horário.

INSPETOR OPERACIO-
NAL – Para trabalhar lide-
rando equipe de Porteiros. 
Ensino médio completo. 
Conhecimentos em In-
formática. Experiência 
em tarefas administrati-
vas. Disponibilidade para 
trabalhar em escalas e 
turnos. CNH categoria B.
corretiva em sistema de 
Climatização. 

INSPETOR DE QUALI-
DADE – Experiência nos 
instrumentos de medição: 
Paquímetro, Micrômetro, 
Súbito e Rugosímetro. 
Experiência em Operar 
máquina de medir tridi-
mensional.

TÉCNICO DE MANUTEN-
ÇÃO MECÂNICA – Expe-
riência em manutenção 
mecânica de máquinas 
CNC’s. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.

OPERADOR DE DOBRA-
DEIRA CNC – Experiên-
cia na função. Leitura e 
Interpretação de desenho 
e metrologia. Experiência 
na função e em ajustagem 
das máquinas. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

ABANDONO DE 
EMPREGO

 
Sr(a) Fabio Maciotti,  CTPS nº 99591 
Série nº 00345  de SP. Esgotados nos-
sos recursos de localização e tendo em 
vista encontrar-se em local não sabi-
do, convidamos o Sr a comparecer em 
nosso escritório, a fim de retornar ao 
emprego ou justificar suas faltas des-
de o dia 06/02/2020, dentro do prazo 
de 48 horas a partir desta publicação, 
sob pena de ficar rescindido automa-
ticamente o contrato de trabalho, nos 
termos do artigo 482 da CLT. Indaia-
tuba, 02/04/2020, Inda Fire Equipa-
mentos de Combate a Incendios Ltda, 
Rua Emilio Lopes Cruz, 420, Jardim 
Belo Horizonte, Indaiatuba-SP
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