
Fiec promove campanha de 
doação de sangue amanhã

Projeto Bom Cidadão arrecada 
alimentos para famílias carentes

Adoção responsável de animais 
ajuda a combater o estresse

Haoc abre 24 leitos para pacientes com síndrome respiratória
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Comércio de Indaiatuba irá reabrir com 
restrições na próxima segunda-feira

O Haoc anunciou  
na última quarta-fei-
ra (27) a abertura de 
24 novos leitos de en-
fermaria, destinados 
ao tratamento de pa-
cientes com síndrome 
respiratória. Assim, 
Indaiatuba passa a 
contar com 48 novos 
leitos clínicos no novo 
prédio. Segundo o pre-
feito Nilson Gaspar a 
quantidade de leitos 
seria aumentada de 
acordo com a necessi-
dade do município.

O Troféu Frutos 
de Indaiá completa 
15 anos em 2020. 
Criado pelo Gru-
po Mais Expres-
são, a premiação 
tem como 
objetivo 
reconhecer 
as empresas 
e empre-
sários que 
foram 
seleciona-
dos, pelos 
moradores 
de Indaiatuba, 
como os me-
lhores em seu 
segmento.

 ELIANDRO FIGUEIRA

DANIEL CARDOSO 

O Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, será diferente este ano, 
já que a data típica do calendário comercial brasileiro precisará se adaptar 
ao cenário causado pelo coronavírus, assim como os consumidores deverão 
fazer compras por meio de novas ferramentas. 
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Editorial
O senhor da razão

Artigo

Viver é uma arte mesmo, principalmente em tempos 
de vírus a solta. Agora, essas medidas de isolamento são 
uma “pandemia” a parte!

Não bastassem as antecipações de feriados que, ao 
que tudo indica, pouco funcionaram em relação ao iso-
lamento, esta semana fomos novamente surpreendidos 
com um novo plano de ação, que inclui esticar ainda mais 
a quarentena (ou melhor, setentena). É a tal quarentena 
consciente.

Isso é um tanto intrigante, visto que a mesma auto-
ridade que teve a iniciativa, há menos de duas semanas, 
lotou o transporte público da maior cidade do país, além 
de ter demorado um tempo inexplicável para adotar o 
uso das máscaras.  

É fato que o vírus existe e as precauções são mais do 
que indicadas, essenciais para a prevenção da doença. 
Mas, muitas perguntas ficam no ar: por que a população 
não foi orientada desde o início dos casos a utilizar os 
métodos preventivos? E por que esse plano organizado 
não foi adotado também no começo?

Além das angústias e do medo provocados pelo vírus 
em si, e por ações não planejadas, o cidadão fica sem sa-
ber o que fazer ou pensar, e acaba perdendo a confiança 
naqueles a quem elegeram como representantes. Mas, 
confiemos no tempo: ele é o senhor da razão e especia-
lista em fazer caírem máscaras e mostrar quem é quem.           
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A presente época de pandemia impôs aos seres humanos uma condição inusitada: isolamento social. Tal situ-
ação, inesperada e inédita, criou uma realidade em que um estado de ansiedade elevada poderá ser predominante.  
Mas, como tudo na vida, é uma situação que está de passagem e deixará, certamente, um rastro de conseqüências 
que serão analisadas por diversos olhares como políticos, econômicos, psicológicos, sociais, etc.

Analisando os efeitos desse cenário pela visão da Neurociência, a ciência do cérebro, entra em cena a neuro-
plasticidade, ou seja, as transformações cerebrais contínuas com as experiências de vida.

O cérebro humano é informado sobre o mundo exterior por vias sensoriais - visão, audição, tato, olfato e 
paladar – e a elas reage. Tais reações passam, obrigatoriamente, por dimensões emocionais. Assim, ansiedade, 
medo e estresse são emoções oriundas do cérebro límbico – emocional – tendo em vista as informações sensoriais 
geradas no mundo externo. Estatísticas de quantas pessoas foram infectadas pelo coronavírus e morreram; número 
de contaminados e foram curados; dificuldades financeiras de empresas que demitem seus colaboradores, etc. Tais 
informações provocam, inevitavelmente, um estresse elevado que acarreta em traumas emocionais. Conceitua-se 
estresse como uma reação bioquímica que acontece no organismo humano tendo em vista uma situação que cause 
ansiedade ou medo.

No tempo futuro pós-coronavírus é de se deduzir com raciocínio lógico, que o estresse pós-traumático acompa-
nhará a vida de muitos. Dentro da maior brevidade de tempo, com o anúncio de que a quarentena terminou, para 
a alegria de todos, o álcool em gel e as máscaras provavelmente continuarão na vida de alguns. Nas filas o espaço 
de dois metros entre as pessoas certamente ainda será observado. E assim será em outras situações congêneres. 
Mas tal fato também será temporário. O cérebro tem a grande capacidade de se acomodar ao mundo novo e tudo 
voltará a ser como era antes.

O mundo pós-coronavírus pode ter mudado para os seres humanos. Cada qual, com o seu jeito próprio de ser, 
relacionar-se-á com a sua realidade. No entanto a Terra, como ponto azul no espaço continuará, silenciosamente, 
com seus movimentos infinitos. Agora, porém, com uma atmosfera mais pura, com os rios menos poluídos e, 
oxalá, com seus habitantes mais solidários.

Ivo Carraro é psicólogo e coordenador do Centro de Atendimento Psicopedagógico do Centro Univer-
sitário Internacional Uninter. Genoveva Ribas Claro é professora da Escola Superior de Educação – ESE 
– do Grupo Uninter.

O mundo pós-coronavírus
Em tempo de polarização, ter opinião própria, seja 

ela qual for, já te rotulam como fascista ou comunista, 
sem ao menos entender o sentido prático destas pa-
lavras.

Assim sendo resolvi falar do contexto histórico e 
a importância geográfica do rebaixamento de Plutão 
ocorrido anos atrás e suas consequências nos dias 
atuais.

Porque numa analise superficial, esse rebaixamen-
to trouxe uma consequência inconsequente dentro 
dos parâmetros subjetivos de uma decisão monocráti-
ca vinda de um ser que se achava superior.

E não devemos esquecer que a importância é o 
principal, o resto é secundário de algo importante que 
importa principalmente num assunto importado de 
uma visão ampla da conjuntura orgânica e natural.

Porque na realidade tudo é tudo e nada é nada, 
principalmente levando-se em conta que a hipérbole 
prosopopéica faz-se mister enquanto litúrgica: antes 
opróbrio do que fustigante.

Se você achou esse texto sem sentido, não dizendo 
coisa com coisa, parabéns.

Você está no Brasil.

ONDE ESTOU?

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

A taxa de isolamento social ontem (27) em Indaiatuba atingiu 48%, dois pontos percentuais a mais que no dia anterior, 
mas ainda abaixo da expectativa do governo paulista, que considera satisfatória uma taxa acima de 55%. A medição é 
feita pelo Sistema de Monitoramento estadual, que controla o movimento pelos celulares.

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Imagem da Cidade
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Prefeitura anuncia a retomada do 
comércio para a próxima semana
Indaiatuba está classificada na fase 2 do plano de flexibilização do governo estadual

O comércio de In-
daiatuba irá reto-
mar as atividades 

a partir da próxima segun-
da-feira, dia 1º, confor-
me o plano de retomada 
consciente, divulgado 
pelo governo estadual. 
Em coletiva de imprensa 
ontem (28), o prefeito 
Nilson Gaspar anunciou 
as medidas que serão to-
madas na fase inicial da 
flexibilização. 

“As ações serão toma-
das em conjunto com a 
Saúde, Vigilância Epide-
miológica, governo do Es-
tado e Ministério Público 
de Indaiatuba”, declarou 
Gaspar. “Vamos publicar 
o decreto na segunda-fei-
ra”, emendou.

O chamado Plano de 
Retomada Indaiatuba con-
templa a reabertura de 
concessionárias, escri-
tórios, comércio de rua 
(lojas) e shoppings (das 
10h às 18h), indústria não 
essencial e construção 
civil. Bares e restaurantes 
continuam operando ape-
nas por delivery ou drive-
-thru. “Como se trata de 
um plano por fases, sere-
mos avaliados novamente 
em 14 dias”, completou 
Gaspar.

“As restrições perma-
necem, alertou o prefeito. 
“Deverão ser respeitados 
o distanciamento social, 
o rigor no número de pes-
soas nos estabelecimen-
tos, uso de máscaras e 

controle, por parte dos 
comerciantes, quanto ao 
distanciamento entre as 
pessoas.”

Visitas
A RMC (Região Me-

tropolitana de Campinas), 
que inclui Indaiatuba, foi 
classificada na fase 2 que 
é de Controle, cor laranja. 
Isso significa que a capa-
cidade do sistema de saúde 
na região deve se manter 
com taxa de ocupação de 
leitos de UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo) en-
tre 60% e 80%, e o número 
de leitos entre 3 e 5 por 
100 mil habitantes.

A secretária de Saúde 
de Indaiatuba, Graziela 
Garcia, revelou que equi-
pes da Vigilância irão 
percorrer a cidade, com o 
objetivo de orientar a po-
pulação. “Estaremos pro-
movendo ações de orien-
tação sobre a síndrome 
gripal, por meio de carro 
de som e orientações por 
escrito”, explicou.

Os bairros serão dividi-
dos por região, e as visitas 

feitas em datas distintas: 
• Região 1 - Morada 

do Sol – dias 1º e 2/junho
• Região 2 - Cpo Boni-

to - dias 3 e 4/junho
• Região 3 - Centro – 

dia 5/junho
• Região 4 – Parque 

das Nações – dias 8 e 9/
junho

• Região 5 – Jardim do 
Sol - dia 10/junho

• Região 6 - Itaici – dia 
12/junho

• Região 7 - Vila Ma-
ria Helena - dia 15/junho

Ela salientou ainda que 
a quarentena continua. “O 
plano é por fases e, se não 
obtivermos os resultados 
esperados, poderemos 
regredir”, destacou. Hoje, 
Indaiatuba possui 244 ca-
sos confirmados de coro-
navírus, 13 internados e 22 
óbitos. “Temos uma taxa 
de 85% de pessoas cura-
das, totalizando 209. O 
laboratório municipal tem 
estrutura diferenciada, e 
condições de processar 
mais de mil exames por 
dia – poucos têm essa con-
dição”, ressaltou Graziela.

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A última fase (5 – azul), 
classificada como normal 
controlada, reabre teatros, 
cinemas, atividades espor-
tivas e eventos que geram 
aglomeração de pessoas. 
Para essa etapa ainda não 
foram especificados restri-
ções e protocolos.

A evolução do vírus 
também será acompanhada. 
“O acompanhando será 
diário e, caso os números 
se mantenham estáveis, a 
região poderá avançar”, 
disse Doria.

O setor da Educação é o 
único que não tem previsão 
de retorno, devido ao fato 
de ser considerado como 
prioridade e demandar aten-
ção especial. A expectativa 
do governo do Estado é a de 
que, até 20 de julho todos 
os setores e atividades co-
merciais estejam reabertos.

Etapas
Na quarta-feira (27), 

durante coletiva, o gover-
nador João Doria (PSDB) 
anunciou o Plano São 
Paulo – Retomada Cons-
ciente, que detalha as no-
vas medidas para a flexi-
bilização da reabertura da 
economia no Estado.

A partir de 1º de junho, 
na fase 1 (vermelha), os 
setores imobiliários, con-
cessionárias, comércio de 
rua e shoppings centers 
poderão voltar a funcio-
nar, de portas abertas, po-
rém com restrições. Doria 
alertou que o protocolo 
sanitário deverá ser respei-
tado, com funcionamento 
em horário reduzido e ca-
pacidade máxima de 20%, 
além do uso obrigatório de 
máscaras de proteção, hi-
gienização das mãos com 

água e sabão ou álcool em 
gel, e o distanciamento de 
2 metros entre as pessoas.

A fase 3 (amarela), 
permite a reabertura de 
bares, restaurantes e simi-
lares, porém, ao ar livre. 
Salões de beleza também 
podem reabrir, mas, com 
restrições de redução de 
horário e ocupação máxi-
ma de 40%. As duas últi-
mas regras valem também 
para bares, restaurantes 
e similares, além do co-
mércio de rua e shoppings 
centers.

A quarta etapa (verde) 
inclui as academias, que de-
verão funcionar em horário 
reduzido, com capacidade 
máxima de 60%. O aumen-
to da capacidade de fluxo de 
pessoas vale também para 
os serviços e atividades já 
em funcionamento. 

ELIANDRO FIGUEIRA (RIC/PMI)

Alguns setores seguirão restritos nesta primeira etapa
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A solidão do iso-
lamento social 
t e m  l e v a d o 

muita gente a adotar 
um animal de estimação 
para ter companhia e dis-
tração nesta fase difícil. 

Um levantamento fei-
to em 2009, pela Univer-
sidade de Azabu, no Ja-
pão, mostra que quando 
donos de animais olham 
nos olhos dos seus bichos 
de estimação, eles rece-
bem picos de ocitocina. 
Considerado o hormônio 
da felicidade, é respon-
sável por sensações de 
prazer e bem-estar.

Porém, animais são 
vida, e não um brinquedo 
ou uma distração, confor-
me aponta a veterinária 
Érica Lima. “Junto com 

Adoção responsável de animais 
auxilia no combate ao estresse
Além da companhia, o contato com os bichinhos ajuda na produção de endorfina e serotonina 

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

a alegria da adoção, vêm 
também gastos e traba-
lho. Por isso, nunca deve 
ser abandonado, mesmo 
após a quarentena”, sa-
lienta.

A veterinária orienta 
também que, ao se pensar 
na adoção de um animal, 
as pessoas devem pensar 
a longo prazo. “Uma 
vida inclui a companhia 
e o amor incondicional 
de um bichinho, mas 
também o xixi no lugar 
errado, a adaptação com 
o novo ambiente, as co-
morbidades da velhice, 
entre outros. Uma adoção 
deve ser muito bem pen-
sada”, avalia.

Novo integrante
O abandono é uma 

das maiores preocupa-
ções de veterinários e 
protetores de animais, 

especialmente no período 
do isolamento. Por isso, a 
adoção de um cão ou gato 
representa a chegada de 
um novo integrante para 
a família, que jamais po-
derá ser descartado após 
um período.

A Upar é uma das 
ONGs que promove a 
adoção de animais no 
município. Entretanto, 
durante o isolamento 
social, a entidade está 
procedendo com alguns 
cuidados. O atendimento 
é agendado, sendo feito 
a apenas uma pessoa por 
dia; e ao comparecer na 
data marcada para conhe-
cer os animais do abrigo, 
o(a) interessado (a) deve-
rá preencher uma ficha, 
caso tenha interesse na 
adoção. É obrigatório uso 
de máscara para entrar no 
abrigo.

Em seguida, os res-
ponsáveis pela Upar vão 
até a residência do ado-
tante para conhecer o 
local e condições em que 
o animal irá viver. Os 
representantes da ONG 
também darão orienta-
ções e sugestões de cui-
dados, além de falarem 
sobre as características 
do animal escolhido. Se 
estiver tudo certo, a Upar 
irá conduzir o animal 
adotado até a casa do 
adotante.

      Futuras famílias
A ONG Cães para 

Adoção cuida de ani-
mais vítimas de aban-
dono e maus tratos. Eles 
são mantidos em número 
máximo de 50, em áreas 
cobertas e descobertas, 
que abrigam baias com 
ração, bebedouro auto-

mático e ventilação. A 
entidade conta ainda com 
a parceria do curso de 
Veterinária da UniMAX.

O canil é mantido por 
um empresário da região 
que, como um profundo 
admirador da raça ca-
nina e indignado com o 
abandono e maus tratos 
a que alguns animais 
são submetidos, decidiu 
tentar unir esses animais 
às suas futuras famílias. 

“Ao darem entrada, os 
animais passam pelo pro-

cesso de coleta de san-
gue e urina, bem como 
castração, vacinação e 
vermifugação. Os trata-
mentos necessários são 
realizados de imediato, e 
os banhos e passeios são 
semanais”, explica Ri-
cardo Leone Mantovani, 
presidente da Cães para 
Adoção. 

Ele diz ainda que as 
visitas são realizadas com 
agendamento por telefo-
ne e podem ser, inclusive, 
aos finais de semana. 
“Apenas pedimos que as 
pessoas utilizem másca-
ra”, complementa. Desde 
o início do ano, a ONG 
efetivou a doação de 12 
cães. 

Interessados em ado-
tar um animalzinho de es-
timação podem entrar em 
contato com a Upar na 
página do Facebook: @
uparindaiatuba, ou pelo 
(19) 99513-2970. 

O pessoal da Cães 
para Adoção também 
está na rede social: @
cpaindaiatuba, e no site: 
www.caesparaadocao.
com.br 
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Haoc abre mais 24 leitos de enfermaria 
para tratamento de síndromes respiratórias
Indaiatuba conta atualmente com 48 novos leitos clínicos 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Haoc (Hospi-
tal Augusto de 
Oliveira Ca-

margo) anunciou que 
abriu mais 24 novos 
leitos de enfermaria 
destinados para o tra-
tamento da Covid-19. 
Com isso, Indaiatuba 
passa a contar com 48 
novos leitos clínicos.

Segundo o prefeito 
Nilson Gaspar a quan-
tidade de leitos seria 
aumentada de acordo 
com a necessidade do 
município. 

A Situação Epide-
miológica da cidade 
está de forma crescente 
e sendo assim a Pre-
feitura de Indaiatuba 
reitera o pedido para 
que a população man-
tenha o isolamento e o 
distanciamento social, 
medidas  essenc ia i s 
para reduzir a conta-
minação pelo Novo 
Coronavírus. Ao sair 
de casa para a realiza-
ção de alguma ativida-
de essencial, manter as 
medidas de prevenção 
como o uso da máscara 
e a constante higieni-
zação das mãos com 

água e sabão ou álcool 
gel. A recomendação é 
para que todos fiquem 
em casa.

Leitos estão localizados no novo prédio do hospital Haoc

CONCURSO

Os interessados em 
participar do Progra-
ma Jovem Aprendiz 
dos Correios 2020 de-
vem ficar atentos: as 
inscrições terminam 
nesta sexta-feira (29). 
Estudantes de todo o 
país que tenham entre 
14 e 22 anos de idade 

completos e cursem, no 
mínimo, o 6º (sexto) 
ano do Ensino Fun-
damental,  podem se 
candidatar.

O edital contempla 
o total de 4.462 vagas, 
e os jovens seleciona-
dos terão uma jornada 
semanal de trabalho 

de 20 horas, com salá-
rios de até R$ 490,83 
mensais - além de va-
le-transporte, vale-re-
feição ou alimentação 
e uniforme. Durante os 
12 meses de contrato, o 
Jovem Aprendiz conci-
liará a parte teórica dos 
cursos de Assistente 

Administrativo ou de 
Assistente de Logísti-
ca, com a parte prática 
das atividades exerci-
das nos Correios.

Até  o  momento , 
mais de 471 mil can-
didatos se inscreveram 
para concorrer às vagas 
do programa. 

Inscrições para Jovem Aprendiz dos Correios termina hoje
Desde  2011,  de-

zenas de milhares de 
jovens tiveram a opor-
tunidade de conseguir 
sua  pr imei ra  expe-
riência profissional 
em uma das maiores 
empresas públicas do 
país. Uma década de 
comprometimento da 

empresa com a socie-
dade ,  con t r ibu indo 
para a inclusão social 
de jovens. Mais deta-
lhes sobre o Programa 
Jovem Aprendiz dos 
Correios 2020 podem 
ser  encontrados  no 
si te:  www.correios.
com.br

De acordo com o 
Governo do Estado de 
São Paulo a taxa de 
isolamento social de 

Indaiatuba na terça-
-feira (26) foi de 46% e 
na segunda e domingo 
foi de 53 e 55% res-

pectivamente, abaixo 
do ideal para conter 
a contaminação que é 
de 70%.
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Projeto Bom Cidadão arrecada alimentos Projeto Bom Cidadão arrecada alimentos 
para as famílias carentes de Indaiatubapara as famílias carentes de Indaiatuba

O Projeto Bom 
Cidadão realiza 
entre os dias 30 

de maio e 15 de dezem-
bro a campanha de ar-
recadação de alimentos 
não perecíveis e material 
de higiene e limpeza para 
famílias carentes inscri-
tas no Funssol (Fundo 
Social de Solidariedade 
de Indaiatuba).

O projeto idealizado 
pela empresa Cayman/
Hórus Conservação Patri-
monial visa cumprir seu 
papel de empresa cidadã 
com foco no processo de 
dificuldade em retornar a 
vida normal até dezembro 
desse ano. “Esse olhar 
atento às necessidades 
do próximo é de gran-
de importância e espero 
que todos tenham essa 
consciência nos ajudan-
do. Tenho certeza que 

para muitas pessoas, será 
bem mais difícil manter 
as responsabilidades de 
uma casa, como pagar as 
contas e ainda alimentar 
a sua família enquanto 
durar esta pandemia”, 
disse a empresária e co-
ordenadora do projeto, 
Silbene Ribeiro.

E para que o Proje-

to Bom Cidadão ajude 
milhares de famílias, a 
campanha busca par-
ceiros como empresas, 
condomínios e pessoas 
físicas que adotam uma 
política de solidariedade 
e voluntariado. “A partir 
desta semana estaremos 
visitando e convidando 
o comércio e empre-

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Arrecadação das doações será feita entre os dias 30 de maio e 15 de dezembro de 2020
sas a fazerem parte do 
projeto”, conta. “Acre-
dito que cada um nós 
tem sua missão e inter-
namente, nossa equipe 
sempre cultivou esse 
olhar solidário, agora, 
o que estamos fazendo 
é, estendendo essa ação 
para fora dos portões 
da Hórus/Cayman, pois 
acreditamos estar fa-
zendo a nossa parte”, 
enfatiza.

Arrecadação
O Projeto Bom Ci-

dadão pretende espa-

Silbene Ribeiro é a idealizadora do projeto que 
busca ajudar na readaptação pós-pandemia

DIVULGAÇÃO- CAYMAN/HÓRUS CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

lhar pontos de coleta 
de doações pela cidade 
de Indaiatuba e a equi-
pe Cayman/Hórus será 
responsável pela coleta 
dos donativos em em-
presas e residências e 
também pela triagem 
das doações ((alimentos 
- material de higiene e 
limpeza). “Após será 
repassado para a Funssol 
que destinará as doações 
às famílias cadastradas”, 
informa Silbene.

A coordenadora do 
projeto acredita que 
pandemia despertou o 

lado solidário de muitas 
pessoas e espera que a 
campanha de doações 
do Projeto Bom Cidadão 
seja sucesso e ajude mui-
tas famílias. “Nos bra-
sileiros temos um olhar 
muito solidário e tenho 
certeza que os cidadãos 
indaiatubanos poderão 
nesta oportunidade exer-
cer seu amor ao próximo 
em forma de doações. 
Se dependesse de mim, 
a campanha alimentaria 
todas as famílias em situ-
ação de vulnerabilidade 
até o Natal!”, finaliza.

Cayman/Hórus: R. 
Independência, 405 - 
Cidade Nova I
Jornal Mais Expres-
são: Av. Conceição, 
227 - Cidade Nova
S u p e r m e r c a d o s 
Cato: Loja 01: Av. 

Pontos de coleta de doações
Presidente Kennedy, 
1241 - Cidade Nova/

Loja 02: Rua Walter Pi-
mentel, 279 – CECAP

Para informações sobre como ajudar:
Através das redes sociais:
@horusconservacaopatrimonial (Instagram)
Cayman Serviços (Facebook)
Telefone: (19) 2518-6002 / (19) 3329 – 3005 / 
(19) 99684 – 0846 (WhatsApp)
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Aposentados e pensonistas podem Aposentados e pensonistas podem 
solicitar isenção parcial do IPTUsolicitar isenção parcial do IPTU

A S e c r e t a r i a 
Municipal da 
Fazenda infor-

ma que, a partir de 1º 
de junho, o requeri-
mento para solicitação 
de isenção parcial do 
IPTU/2020 sobre a 
propriedade de imó-
veis pertencentes a 
aposentados, usufru-
tuários ou pensionis-
tas estará disponível 
para preenchimento e 
apresentação de forma 
eletrônica, conforme 
Resolução nº 02/2020.

A isenção parcial 
do IPTU está previs-
ta na Lei 4.760/2005 
e al terada pela Lei 
4.890/2006, e a Fazen-
da promoveu moderni-
zação da ferramenta, 
permitindo que o pro-
cedimento, até então 
realizado de forma pre-
sencial, fosse digitali-
zado. Inclusive,os do-

cumentos necessários 
para apreciação dos 
requerimentos podem 
ser anexados sob a for-
ma de arquivos.

O  r e q u e r i m e n t o 
em formato eletrônico 
está disponível através 
do link: https://www.
indaiatuba.sp.gov.br/
fazenda/rendas-imobi-
liarias/requerimento-
-reducao-aposentado/

Contudo, a Secreta-
ria da Fazenda sugere 
que, antes do preenchi-
mento do requerimento 
de forma eletrônica, os 
contribuintes acessem 
previamente o link: ht-
tps://www.indaiatu-
ba.sp.gov.br/fazenda/
rendas-imobiliarias/
descontos-no-iptu/

Em caso de dúvidas, 
a equipe da Secretaria 
da Fazenda se colo-
ca à disposição para 
fornecer as devidas 

orientações quanto a 
utilização da ferramen-
ta e preenchimento do 
requerimento através 

dos seguintes contatos:
Tel: 3834.9064 ou 

3834.9065 / WhatsA-
pp: (19) 99888-5248 

O requerimento em formato eletrônico estará disponível a partir da próxima segunda-feira, dia 1

/ e-mail: fazenda.iptu@
indaiatuba.sp.gov.br

A Secretaria reforça 
que a apresentação dos 

requerimentos de for-
ma presencial continua 
suspensa nos termos da 
Resolução nº 01/2020.
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O executivo de 
I n d a i a t u b a 
tem mostrado 

que governar não é 
para fracos. Foi pre-
ciso uma pandemia 
para evidenciar as suas 
dificuldades para gerir 
uma crise na Saúde. 
Desculpas não resol-
vem, mas culpas trans-
bordam.

Mesmo com as úl-
timas deliberações do 
Governo Federal e do 
Estado, não se viu ne-
nhum plano de emer-
gência em Indaiatuba 
que pudesse evitar que 
a cidade, número 1 no 
País, seja proporcio-
nalmente a primeira 
cidade da Região em 
mortes por COVID-19. 
Também não bastou ter 
recursos, equipamen-
tos, oferta de leitos e 
UTIs, espaços físicos 
novos e mão de obra, 
quando se sequer sou-
be se aplicar o pro-
tocolo de triagem da 
Tomografia seguida da 
indicação da Hidroxi-
cloroquina+azitromici-

Aparências e vantagens individuais
na, no início sintomas, 
que afinal é o que tem 
dado resultado no mo-
mento.

Seguindo uma linha 
que seria a mais prová-
vel para se controlar 
a doença, o monito-
ramento das pessoas 
infectadas e de seus 
familiares em casa, já 
deveria utilizar a nova 
medicação que por si-
nal poderia estar dispo-
nibilizada na Farmácia 
Popular, já que o custo 
dela é baixo. Assim, 
como um mapeamento 
da doença promovido 
por um especialista em 
infectologias e epide-
mias contratado, talvez 
desse uma visão maior 
de contaminados em 
Indaiatuba e um norte 
para ações mais efica-
zes de controle. Até a 
pequena Porto Feliz 
soube fazer isso.

O que faltou até 
agora para a gestão da 
crise em Indaiatuba? 
Planejamento. O con-
trole do isolamento ou 
a falta dele pela vigi-

lância sanitária, uma 
campanha pública para 
mapear os sintomas, 
montando tendas nas 
ruas e fazendo exa-
mes rápidos na popu-
lação, medindo febre 
e fazendo perguntas 
pertinentes, já seria 
um bom começo. Por 
outro lado, pensar num 
controle sem retorno 
gradual ao trabalho e, 
aos estudos inclusive, 
já que trabalhadores 
precisam de creches, 
representa um impacto 
grande na economia, 
principalmente no co-
mércio da cidade que 
já não é dos mais pres-
tigiados. E é o que está 
acontecendo, muitas 
portas baixando defi-
nitivamente. 

Hoje, Indaiatuba se-
gue a mercê do Gover-
nador do Estado que 
vê o isolamento como 
solução para a falta de 
gestão. Tanto que a 
população se pergun-
ta: Com fazemos para 
controlar nossa saúde 
se UBSs e Hospitais 

estão restringida a cui-
dar de uma pandemia 
que não se mostrou 
devastadora como as 
autoridades espera-
vam? Como ficar em 
casa com pouco ou 
sem recursos tendo de 
pagar as contas?

A mortalidade da 
COVID-19 em Indaia-
tuba está em 10%, se 
calculada sobre o total 
de pacientes infectados 
e ainda não chegou 
às ruas ou entidades 
assistenciais mais ca-
rentes, mas ameaça 
os cidadãos de 
fora da cida-
de que bus-
cam aten-
d i m e n t o 
no HAOC 
pelo SUS. 
E n q u a n t o 
isso, metade 
de Indaiatu-
ba segue vida 
normal  e  a 
outra sofre os 
prejuízos, iso-
lada e confusa.

Sem plane-
jamento para 

um gradual e eficiente 
retorno, em poucos 
dias todos estaremos 
voltando à vida normal 
por conta e risco, e o 
prefeito enfim des-
cobrirá que teria sido 
uma óti-
ma es-
colha 
se ti-
vesse 
acon-
tecido 
antes, 
c o m 

planejamento. Até por-
que, segundo denún-
cias, não faltou verba, 
mas faltou exames, fal-
tou EPIs, faltou gestão.

Quem di r ia  que 
precisaríamos de uma 
crise para evidenciar e 

provar o que muitos 
já sabiam: Aqui, o 
coletivo tem vi-
vido apenas de 
aparências,  en-
quanto o executi-
vo foca as vanta-

gens individuais. 
(Por Assessoria de 
Imprensa Edvaldo 

Bertipaglia).
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JULIANA WOLF/FIEC

MARIANA RENATA P. 
RIBEIRO SOUZA - 31/05

SHEILA ARANTES 
BASTOS - 14/05

MARINETE APª CRISPIM 
DE FARIAS - 17/05

DANILO BARBOSA 
MAGALHÃES - 01/05

DANIEL CARLOS 
LEANDRO - 21/05

MARIA OLIVEIRA 
ANDRÉ - 31/05

PEDRO HENRIQUE 
GRECCHI - 21/05

WESLEY PEREIRA DOS 
SANTOS - 23/05

NIVALDO BARBOSA 
FERREIRA - 20/05

MAURA MARQUES X. DA 
SILVA RAMOS - 07/05

ESTER LEME - 10/05CARLITO DE 
ALMEIDA - 03/05

MANOEL ROBERTO 
DOS SANTOS - 20/05

MARIA DE FATIMA 
OLIVEIRA - 31/05

DONIZETI PONTES 
MACIEL - 10/05

ANIVERSARIANTES 
DO MÊS - MAIO

Campanha de doação de sangue 
na Fiec será realizada neste sábado
Candidatos devem efetuar o cadastro para a retirada de senhas e agendamentos online

A campanha men-
sal de doação 
de sangue, pro-

movida pela Prefeitura, 
através da Fiec (Fun-
dação Indaiatubana de 
Educação e Cultura), 
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em parceria com o Cen-
tro de Hematologia e 
Hemoterapia da Uni-
camp, será realizada 
neste sábado, dia 30.

Dentre as medidas de 
segurança e de proteção 
dos doadores contra o 
coronavírus, será feita 

a distribuição de senhas 
online, nos horários: 
8h30, 9h, 10h, 10h30 e 
11h. Para agendamen-
to e retirada da senha 
online, é necessário 
que o candidato faça 
um cadastro prévio no 
link: https://processo-

seletivo.sophia.com.
br/SophiA_5/Default.
aspx?escola=6462. As 
senhas são limitadas e 
o cadastro já está dis-
ponível.

Será realizado o con-
trole de acesso às de-
pendências da Fiec, res-

tringindo 40 pessoas por 
horário, a fim de evitar 
aglomeração de pesso-
as. Orienta-se ainda que 
os candidatos não levem 
acompanhantes, prin-
cipalmente crianças, e 
que utilizem máscara no 
local da doação.           

Para ser um doador, 
é obrigatória a apre-
sentação de documento 
oficial com foto, ter 
entre 16 e 67 anos (dos 
16 até 18 anos incom-
pletos,  apenas com 
consentimento formal 
dos responsáveis); não 
estar em jejum; e evitar 
alimentos gordurosos 
nas quatro horas que 
antecedem a doação.

Não poderá doar o 
candidato que, nos úl-
timos 30 dias tenha re-
tornado de viagem ao 
exterior, ou que tenha 
tido sintomas respirató-
rios, incluindo gripe ou 
febre. Além disso, o ato 
da doação fica impedido 
para pessoas que tenham 
se vacinado contra gri-

pe há menos de 2 dias 
(48h), estejam em tra-
tamento odontológico, 
não tiverem parceiro(a) 
fixo(a), pesar menos de 
50 quilos, tiver feito 
endoscopia há menos de 
um ano, tiver piercing 
ou tatuagem também há 
menos de um ano, for 
diabético, se tiver inge-
rido bebida alcoólica na 
noite anterior ou fumado 
horas antes.

O Hemocentro ainda 
orienta que candidatos 
que estejam aptos e 
que tenham 60 anos ou 
mais, não compareçam 
à doação de sangue. 
Existem vários crité-
rios que são avaliados 
no dia da doação e que 
podem (impedir), levar 
a inaptidão. Caso tenha 
alguma dúvida pontual 
(uso de medicamentos, 
procedimentos invasi-
vos recentes, viagens, 
etc.), entrar em conta-
to com o Hemocentro 
pelo telefone: 0800 722 
8432.



RMC registra quedas em ocorrências de 
furtos, homicídios dolosos e estupros
Em abril, Indaiatuba obteve recuo de mais de 100% nos diversos crimes de furtos
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A RMC (Região Me-
tropolitana de Cam-
pinas) encerrou o 

mês de abril com redução 
nas ocorrências de furtos, ho-
micídios dolosos e estupros. 
Houve também recuo dos 
crimes de roubos em geral e 
de veículos. Já os latrocínios 
permaneceram estáveis, e 
não houve registro de roubo 
a banco e/ou extorsão me-
diante sequestro.

Os dados foram divul-
gados na terça-feira (26), 
pela SSP (Secretaria Esta-
dual de Segurança Públi-
ca), e apontam diminui-
ção nos principais indica-
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dores de criminalidade.  
No mês passado, houve duas 
ocorrências e três vítimas a 
menos de morte intencional. 
Em abril de 2019, foram 
registrados 23 casos, com 24 
vítimas. Com as reduções, as 
taxas dos últimos 12 meses 
(de maio de 2019 a abril 
de 2020) ficaram em 7,5 
boletins e 7,8 vítimas a cada 
grupo de 100 mil habitantes.

Os latrocínios, por sua 
vez, ficaram estáveis com 
um caso e uma vítima. Já os 
estupros recuaram 41,6%, 
passando de 89 para 52. 
Os furtos em geral e os de 
veículos tiveram os menores 
índices da série histórica 
para o período. O primeiro 
indicador caiu 52,1%, com 

Trânsito mata mais do que crimes violentos em 10 Estados brasileiros
MAIO AMARELO

Mesmo em tempos 
de isolamento social, o 
mês marca o momento de 
reflexões para a conscien-
tização para a redução 
de acidentes de trânsito, 
por meio do movimento 
Maio Amarelo. Neste ce-
nário, pelo segundo ano 
consecutivo, um levan-
tamento da Seguradora 
Líder, administradora do 
Seguro DPVAT, aponta 
números alarmantes: em 
dez estados brasileiros, o 
trânsito mata mais do que 
os crimes de homicídio, 
latrocínio e lesão corporal 
seguida de morte. 

Um comparativo en-
tre as indenizações pagas 
pelo Seguro DPVAT e 
os dados da Secretaria 
Nacional de Seguran-
ça Pública (Senasp), do 
Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, mos-
tra que, em 2019, dez 
estados somaram 23.757 
pagamentos do Seguro 
DPVAT por acidentes 
fatais no trânsito. No 
mesmo período, os óbitos 
relacionados aos homicí-
dios dolosos, latrocínios 
e lesões corporais segui-
das de morte totalizaram 
16.666 mortes. 

Os Estados de São 
Paulo e Minas Gerais 
lideram a lista com 6.026 
e 4.161 sinistros pagos 

por acidentes fatais no 
trânsito, contra 3.200 e 
2.833 óbitos por crimes 
violentos, respectiva-
mente. Os outros oito 
estados (Paraná, Ceará, 
Maranhão, Goiás, Santa 
Catarina, Mato Grosso, 
Piauí e Paraíba) somaram 
13.570 indenizações do 
Seguro DPVAT destina-
das a acidentes que re-
sultaram em mortes. Em 
2019, os crimes violentos 
somaram 10.633 óbitos. 

Indenizações
As vítimas de aci-

dentes de trânsito e seus 
beneficiários podem dar 
entrada no pedido de 
indenização do Seguro 
DPVAT, pela Central 
de Atendimento, de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h às 20h, nos telefones 
4020-1596, para capitais 
e regiões metropolitanas, 
e 0800 022 12 04, para 
outras regiões. 

Pelo telefone, o aten-
dente faz um pré-cadas-
tro e envia um e-mail 
com as orientações para 
o envio da documentação 
de acordo com a cobertu-
ra desejada. Outro canal 
para pedidos de indeniza-
ção por morte e invalidez 
permanente, ou reembol-
sos de despesas médicas 
(DAMS), é o aplicativo 

uma diferença de 1.669 
ocorrências (de 3.203 para 
1.534). No segundo indica-
dor o recuo foi de 43,1%, 
passando de 587 para 334 
(253 casos a menos). É a 
primeira vez, desde o início 
da série, em 2001, que o total 
fica abaixo de 500.

A tendência se estendeu 
para os roubos em geral e 
de veículos, que também 

apresentaram as menores 
taxas. A primeira modali-
dade criminosa diminuiu 
37,4%, com 639 registros, 
ante 1.020 (381 a menos). 
A segunda, por sua vez, 
recuou 33,4%, com 203 
boletins, ante 305 (102 a 
menos). No período não 
houve ocorrências de roubos 
a banco e extorsão mediante 
sequestro. Em contrapartida, 

os roubos de carga subiram 
de 35 para 42.

A atuação das polícias 
paulistas na RMC, em abril, 
resultou ainda em 813 prisões 
e nas apreensões de 79 armas 
de fogo ilegais. Também fo-
ram registrados 259 flagrantes 
por tráfico de entorpecentes.

Índice municipal
No município, durante o 

mês de abril, foram registra-
dos dois casos de homicídio 
culposo por acidente de trân-
sito (igual a abril de 2019); 
três tentativas de homicídio 
(três a mais); 36 casos de 
lesão corporal dolosa (50% 
a menos do que ano passado, 
com 74) e sete de lesão cor-
poral culposa por acidente 

de trânsito (recuo de 85%, 
com 48); 10 estupros (sendo 
cinco de vulnerável – menos 
2 casos); um roubo de veí-
culo (menos quatro casos) e 
48 roubos em geral (menos 
44%, com 86) ; 99 furtos em 
geral (recuo de 111%, com 
209) e seis furtos de veículos 
(menos 65%, contra 18 casos 
em abril de 2019).

No primeiro trimestre do 
ano, os crimes com maior 
número de ocorrências em 
Indaiatuba foram: furtos, 
com 397 casos; lesão cor-
poral dolosa, 133; roubos, 
199; lesão corporal culposa 
por acidente de trânsito, 52; 
estupros, 52 (16 de vulnerá-
vel); furto de veículo, 47; e 
roubo de veículo, 18. 

“Seguro DPVAT”. O 
App, disponível para 
download gratuito nas 
lojas Google Play (An-
droid) e Apple Store 
(iOs), também permite 
que o usuário acompa-
nhe o andamento dos 
processos e envie docu-
mentos complementares 
solicitados.

No primeiro acesso 

ao aplicativo, é preciso 
selecionar o perfil “Sou 
vítima, beneficiário ou 
representante legal”, e 
preencher o cadastro. Em 
caso de dúvidas, infor-
mações sobre como uti-
lizar a ferramenta podem 
ser encontradas em um 
vídeo tutorial no You-
Tube, no canal do Seguro 
DPVAT.
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A U n i F A J  – 
Centro Uni-
versitário de 

Jaguariúna divulgou o 
link de inscrição para 
o primeiro processo 
seletivo do curso de 
Medicina (Humana) 
que ofertará 80 vagas, 
com aulas previstas 
para iniciar no segundo 
semestre de 2020. 

De acordo com a 
comissão do vestibu-
lar, o processo seletivo 
permite que o candi-
dato utilize a nota do 
ENEM - Exame Nacio-
nal do Ensino Médio 
de edições entre os 
anos de 2009 e 2019, e 
contará com uma fase 
de avaliação online 
utilizando um softwa-
re de alta tecnologia, 
garantindo a eficiência 

UniFAJ abre inscrições para Medicina 
Processo seletivo permite que candidato ingresse no curso utilizando a nota obtida no ENEM 
POR NATHÁLIA FERREIRA no processo. A decisão 

de fazer um vestibular 
online foi tomada com 
base nas recomenda-
ções estabelecidas pelo 
MEC - Ministério da 
Educação e autoridades 
sanitárias devido à CO-
VID-19, como explica 
o diretor Acadêmico 
do centro universitário, 
professor Flávio Pa-
cetta.  “A UniFAJ, no 
intuito de manter a cre-
dibilidade do Processo 
Seletivo de Medicina 
utilizará de ferramentas 
e tecnologias altamente 
qualificadas que garan-
tam o processo dentro 
da maior lisura, como 
sempre realizou em 
seus 21 anos de atu-
ação, bem como nos 
Processos Seletivos de 
Medicina já realizados 
em sua coligada Uni-

MAX, em Indaiatuba”, 
explicou. 

As aulas do curso 
previstas para iniciar 
em agosto deste ano, 
seguirão de acordo 
com o Projeto Pedagó-
gico da graduação da 
UniFAJ que foi apro-
vado com nota máxima 
pelo MEC, bem como 
as orientações dos ór-
gãos competentes neste 
momento de Pandemia 
e isolamento social. 
“Compreendemos tam-
bém que a tecnologia 
é nossa aliada nesse 
momento de transfor-
mação. A telemedicina, 
por exemplo, é uma 
das realidade do novo 
profissional Médico 
que estamos formando 
em nossa unidade de 
Indaiatuba e que será 
formado em Jaguariú-

na. Tanto que um dos 
Programas que nossos 
alunos participam den-
tro do Hospital Sírio-
-Libanês é denominado 
“Médicos do Futuro”. 
E é neste profissional 
que acreditamos e que 
formamos”, ressalta 
Pacetta. 

O curso
Autorizado pelo 

MEC no dia 22 de abril, 
o curso de Medicina 
(Humana) da UniFAJ 
foi avaliado com nota 
máxima (5) Ministério 
da Educação em todos 
os requisitos: projeto 
pedagógico, coorde-
nação e corpo docente, 
e infraestrutura. Com 
este desempenho, a 
graduação do centro 
universitário fica entre 
os 5% dos melhores 

cursos do Brasil.
O projeto pedagó-

gico diferenciado é 
baseado nas mesmas 
metodologias usadas 
em Univers idades 
como Harvard, Oxford 
e MIT. Na UniFAJ, os 
alunos trabalharão com 
promoção e preven-
ção, desde o primei-
ro ano do curso, nas 
Unidades Básicas de 
Saúde e hospitais par-
ceiros no projeto. Os 
estudantes enfrentarão 
situações-problemas, 
proporcionando uma 
preparação singular, 
uma formação humani-
zada e capacitação para 
o mercado de trabalho 
a partir da ampliação 
do conhecimento, ins-
tigando o aprendizado, 
aprimorando habilida-
des e competências.

“Essa é a concre-
tização de mais um 
sonho que vem sendo 
sonhado há tempos. 
É com muito orgu-
lho e muita força que 
trazemos o curso de 
Medicina de Jaguariú-
na”, ressalta o Reitor, 
professor Dr. Ricardo 
Tannus.

As aulas ocorrerão 
no campus VI, constru-
ído especialmente para 
receber o curso, que é 
o CCEM (Centro Clí-
nico de Especialidades 
Médicas), localizado 
na Rodovia Adhemar 
de Barros (SP 340), km 
127, nº280, Tanquinho 
Velho, que deve ser 
inaugurado em breve. 
Este é o sexto campus 
da UniFAJ e conta com 
mais de 2.300 m² de 
área construída. 



Canais virtuais se reinventam e as vantagens também beneficiam os consumidores

Varejo inova no Dia dos Namorados
STOCKPHOTO

O Dia dos Namo-
rados, comemo-
rado em 12 de 

junho, será diferente este 
ano, já que a data típica 
do calendário comercial 
brasileiro precisará se 
adaptar ao cenário causa-
do pelo novo coronavírus, 
assim como os consumi-
dores irão fazer uso de 
novas formas de compras. 

Por isso, o consultor 
de varejo, Marco Quin-
tarelli, separou algumas 
dicas para o consumidor 
encontrar presentes com 
preços acessíveis; e para 
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o comércio, o especia-
lista dá dicas de como 
aumentar o faturamento 
neste período, utilizan-
do, principalmente, as 
ferramentas online como 
estratégia de vendas.

As lojas que possuem 
canal virtual saem na 
frente, com possibilidades 
de condições diferencia-
das de pagamentos, como 
por exemplo: frete grátis, 
entrega rápida, personali-
zação do presente e parce-
lamento das compras.  

Os tradicionais janta-
res românticos encontram 
adaptação no serviço de 
entrega (delivery), que 
teve um boom desde o 

início da quarentena, e 
a alta procura deve con-
tinuar, de acordo com 
Quintarelli. “Uma dica 
para cativar o cliente é ir 
além da entrega. Leve a 
experiência do restaurante 
para a casa das pessoas 

com um brinde especial 
ou uma carta”, sugere. 

Ele comenta ainda que 
uma boa estratégia são 
as parcerias de negócios 
para a data. “Um res-
taurante pode se unir a 
uma floricultura ou uma 

empresa de decoração 
de eventos, por exemplo, 
para caprichar no clima de 
romance”, orienta.

Economia com 
segurança
Para os consumidores, 

Quintarelli alerta para pes-
quisar bem, em mais de um 
site, os presentes que deseja 
comprar. “A diferença de 
preço pode ser bem alta. Há 
sites, inclusive, que servem 
justamente para comparar 
preço. Esse é o primeiro pas-
so para não sair endividado. 
Organize os gastos fixos do 
mês, e veja o que irá sobrar. 
Você precisa estabelecer um 
valor máximo que será desti-

nado às compras”, comenta.
Por fim, o consultor lem-

bra que nem tudo é só preço, 
e a segurança precisa vir 
em primeiro lugar. “Antes 
de comprar, verifique a 
reputação da loja que está 
anunciando o produto. A 
dica é pesquisar redes so-
ciais oficiais, comentários 
de antigos clientes e até a 
reputação da loja em sites 
específicos de reclamação. 
Veja se ela está na lista do 
Procon de sites fraudulen-
tos. Além disso, busque 
pelo certificado digital de 
segurança e só compre se 
tiver certeza de que não se 
trata de um golpe”, finaliza 
Quintarelli.

BENEFÍCIO

N e s t a  s e m a n a ,  a 
CEF (Caixa Econômica 
Federal) seguiu com o 
pagamento da segunda 
parcela (de R$ 600 e 
R$ 1,2 mil para mães 
solteiras) referente ao 
Auxílio Emergencial. 
Os beneficiários são os 
trabalhadores informais, 
microempreendedores 
individuais, autônomos 
e desempregados. Os 
valores estão sendo de-
positados na poupança 
social digital.

Já os saques da se-
gunda parcela são di-
ferentes do calendário 
do crédito nas contas 
digitais, e estarão dispo-
níveis a partir do dia 30 
de maio, de acordo com 
o mês do nascimento do 
beneficiário. Neste caso, 

será necessário ir até 
uma agência da Caixa, 
a partir da data indicada 
(veja o quadro Calendá-
rio de Saque).

Para os que recebem 
o Auxílio em contas 
fora da Caixa, a segunda 

parcela será transferida 
também a partir de 30 de 
maio, seguindo o mesmo 
calendário de saques 
por mês de aniversário. 
O dinheiro será transfe-
rido automaticamente, 
entre 30 de maio e 13 

de junho, para a conta 
bancária informada pelo 
beneficiário, quando 
este fez o cadastro no 
aplicativo do Auxílio 
Emergencial  (veja o 
quadro Calendário de 
Saque).

Caixa inicia o pagamento da 2ª parcela do Auxílio Emergencial
AG. BRASIL

Confira os calendários de pagamentos:
Poupança social digital – valores disponíveis 
a partir das datas:

Nascidos em:         Data:
Janeiro
Fevereito
Março
Abril
Maio/Junho/Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

19 de maio
20 de maio
21 de maio
22 de maio
23 de maio
25 de maio
26 de maio
27 de maio
28 de maio
29 de maio

Calendário de Saque da 2ª parcela (*)

Janeiro
Fevereito
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

A partir de 30 de maio
A partir de 1 de junho
A partir de 2 de junho
A partir de 3 de junho
A partir de 4 de junho
A partir de 5 de junho
A partir de 6 de junho
A partir de 8 de junho
A partir de 9 de junho
A partir de 10 de junho
A partir de 12 de junho
A partir de 13 de junho

(*) As transferências automáticas para contas em outros bancos 
serão efetuadas obedecendo o mesmo calendário

Nascidos em:         Data:
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Hayrias Domiciano e Heber Baía de Oliveira, da loja de material de cons-
trução Pai & Filhos, já estiveram entre os empresários homenageados

Anderson de Araujo e Patricia Oliveira, da Invest Center, também foram 
reconhecidos pelo público como empresários de destaque no município

Troféu Frutos de Indaiá insere no 
calendário o Dia dos Empresários
O prêmio, reconhecido por Projeto de Lei, busca reconhecer os talentos de Indaiatuba

O Troféu Frutos de 
Indaiá comple-
ta 15 anos em 

2020. Criado pelo Grupo 
Mais Expressão, a pre-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

miação tem como obje-
tivo reconhecer as em-
presas e empresários que 
foram selecionados, pelos 
moradores de Indaiatuba, 
como os melhores em seu 
segmento.

Tradicional na cidade, 

o Troféu Frutos de Indaiá 
ganhou a confiança dos 
empresários locais devi-
do a sua credibilidade na 
pesquisa de satisfação, e 
se tornou o maior e me-
lhor evento de premiação 
de Indaiatuba e região.

O presidente do Gru-
po, Admilson Redeco-
pa explica que o nome 
“Frutos de Indaiá” remete 
aqueles que produzem 
na cidade, que criam em-
pregos e geram renda. 
O troféu foi elaborado 
pela artista plástica in-
daiatubana Maria Vaz, 
a Memê. A ideia era que 
o troféu lembrasse uma 
folha de palmeira, já que 
Indaiá em tupi-guarani 
significa Palmeira, mas 
que ao mesmo tempo 
fosse um troféu unissex, 
porque há empresários e 
empresárias que recebem 
o prêmio, e dessa maneira 
chegaram ao atual design.

Credibilidade
Para dar mais credi-

bilidade ao prêmio, uma 
pesquisa foi elaborada 

para que a população 
indicasse quais marcas 
eram as melhores e as-
sim os contatos com os 
indicados fossem re-
alizados. No primeiro 
evento, em 2006, foram 
eleitos três empresas por 
segmentos, mas sem ci-
tar qual era o melhor dos 
três, porém isso ocorreu 
somente no primeiro ano 
para que os empresários 
conhecessem o prêmio. 

Da segunda edição 
em diante somente os 
melhores eram destaca-
dos. Desde o princípio 
uma das regras é que 
somente o primeiro co-
locado seria procurado. 
Caso não aceitasse par-
ticipar da cerimônia, o 
lugar ficaria em aberto. 
“Isso gera credibilidade 
em nossa premiação”, 

enfatiza Redecopa.

Lei reconhece pre-
miação e empresários 
municipais

O Troféu Frutos de 
Indaiá foi reconhecido 
por meio do projeto de 
lei 7.200/2019, de auto-
ria do vereador Massao 
Kanesaki (DEM), que 
insere no calendário ofi-
cial de eventos da cidade 
o Dia de Homenagem 
aos Empresários de Su-
cesso. 

O Dia Municipal dos 
Empresários de Suces-
so, celebrado em 9 de 
novembro, tem como 
objetivo promover o 
reconhecimento aos 
empresários que se des-
tacaram durante o ano 
nos seus respectivos 
segmentos de atuação, 
contribuindo assim, no 
desenvolvimento e am-
pliação da economia, 
bem como a geração de 
empregos e receitas para 
o município.

A iniciativa também 
visa ser um reconheci-
mento aos jovens em-
preendedores de Indaia-
tuba, através de seus 
esforços em fazer sem-
pre o melhor pelos seus 
clientes. “Esse projeto 
de lei é o reconheci-
mento de um trabalho 
que fazemos há 15 anos, 
de premiar os serviços 
prestados com excelên-
cia à nossa população, 
nos mais diversos seg-
mentos, além da geração 
de renda e empregos 
na cidade”, comenta o 
diretor do Grupo, Alan 
de Santi. 
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 899

CIDADE NOVA – CA03169
03 DORMITÓTIOS,SALA, COPA, COZINHA, 02 

WC,QUINTAL, EDÍCULA, GARAGEM.
AREA DO TERRENO 420M²

R$ 980.000,00

CIDADE NOVA I – CA00000
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, WC , 

QUINTAL, EDÍCULA, GARAGEM
AREA DO TERRENO 450M°

R$ 1.250.000,00

COND.PARK AVENIDA-CC00093
4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, SALA EM 3 AMBIEN-
TES, COZINHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO,3 VAGAS

R$ 1.500.000,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 SUITES, 10 

BANHEIROS, SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR 
AMPLA, COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA GOURMET, 

JACUZZI, ACADEMIA, SALÃO DE JOGOS, SAUNA, 
ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS HOME THEATER. 
PISCINA COM DUAS CASCATAS, PEIXES ORNA-

MENTAIS, GARAGEM PARA 06 CARROS. TODOS 
OS AMBIENTES CLIMATIZADOS E COM SOM.

R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – CH00334
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 02 SALAS, 

COZINHA, 03 WC, LAVANDERIA, AREA GOURMET 
COM CHURRASQUEIRA.

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

BAIRRO ALDROVANDIA – CH00336
CHACARA - TERRENO 18.150M² AREA RURAL , 

CONTEM 05 CASAS.
CASA 01: CASA PRINCIPAL:  03 DORMITÓRIOS, 

SENDO 01 SUITE COM CLOSET, SALA,
DE ESTAR, SALA DE JANTAR, COZINHA, 02 WC, 

LAVANDERIA.
CASA 02: CASA DO CASEIRO: 03 DORMITÓRIOS, 
SALA  GRANDE, COZINHA, WC, LAVANDERIA, VA-
RANDA, 01 QUARTO EXTERNO COM BANHEIRO.

CASA 03: 01 DORMITÓRIO, COPA PEQUENA , 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, CHUR-
RASQUEIRA, PISCINA, POMAR, LAGO, PASTO ,  

ÁGUA VEM DA NASCENTE.
UMA EXTENSA AREA VERDE.

R$ 2.541.000,00

VENDA TERRENOS 

LANÇAMENTO – TERRENOS EM INDAIATUBA
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, 
INFRAESTRUTURA  COMPLETA COM PISCINA , 

QUADRA, PLAYGROUND, SALÃO DE 
FESTAS,ACADEMIA.

R$ 180.000,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇAMENTOS 
TERRENOS EVIDÊNCIAS  

333,95 M² R$ 200.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

LANÇAMENTO – TE1111 – DIN - DISTRITO 
EMPRESARIAL

TERRENOS A PARTIR DE 488,87 M²
VALORES A PARTIR DE R$ 215.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRACOPOS TR 000009
TERRENO 999 M²

R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-TR00778
TERRENO 999 M²

R$ 280.000,00 +R$ 280,00 (CONDOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-TR 00754
TERRENO 400 M²

R$ 339.000,00

CENTRO- INDAIATUBA- TE00022
TERRENO COMERCIAL LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIA-

DA ÁREA TOTAL 674,45M°
R$ 2.023.000,00

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

CASA JD. ESPLANADA 
PARQUE REAL – CC00099

 03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, COZINHA, 
ÁREA GOURMET, GARAGEM COBERTA, AR CONDI-

CIONADO E ENERGIA SOLAR.
R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA VERDE – CC00098
 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, SALA 02 
AMBIENTES, LAVABO, COZINHA, GARAGEM.

R$ 450.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 02 SALA, 

COZINHA, COPA,  ÁREA DE SERVIÇO,  03 WC, 05 
VAGAS, PISCINA, CHURRASQUEIRA.

R$ 450.000,00

JARDIM OLINDA – CA03028
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 02 
AMBIENTES, COZINHAPLANEJADA, QUINTAL, 
GARAGEM PARA 02 CARROS. DORMITÓRIOS, 

COZINHA, E BANHEIRO PLANEJADOS.
R$ 450.000,00

JARDIM MORADA DO SOL – CA03177
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC , QUIN-
TAL. R$ 450.000,00  ( ACEITA PERMUTA IMÓVEL 

DE MENOR VALOR )

VILA MERCEDES – CA03189
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, WC, 

EDÍCULA COM 01 QUARTO,
01 WC, CHURRASQUEIRA, QUINTAL, GARAGEM 

PARA 04 CARROS.
AREA DO TERRENO 360M².

R$ 450.000,00

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 03 BANHEI-

ROS, SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, COPA, 
COZINHA, CHURRASQUEIRA, FOGÃO Á LENHA, 

LAVANDERIA, GARAGEM PARA 05 CARROS, 
POMAR, JARDIM. NÃO TEM PISCINA.

R$ 477.000,00

CASA COND.VILA AVAÍ – CC 00094
03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, AMPLA SALA, 
LAVABO, COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM PARA 

02 CARROS, ÁREA DE SERVIÇO.
R$ 540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 SUITE, 02 SALA, 02 
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO,  03 WC, 04 VAGAS 

R$ 550.000,00

PARQUE INDAIÁ – CC03192
03 DORMITORIOS, SENDO 02 SUITES,SALA 

AMPLA, COZINHA PLANEJADA, 05 WC,
CHURRASQUEIRA, QUINTAL, 02 VAGAS DE GARA-

GEM COBERTA , AR CONDICIONADO,
ARMÁRIOS, PORTARIA 24 HORAS, AREA DE LAZER 

COMPLETA. R$ 580.000,00 + CONDOMÍNIO R$ 
250,00 + IPTU R$ 160,00

BELA VISTA – CA03165
 CASA SOBRADO,  04 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, SALA, COZINHA , 04 WC,
GARAGEM PARA 04 CARROS. EDÍCULA COM 01 
DORMITÓRIO,  COZINHA, WC. AREA TERRENO 

300M² R$ 580.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, CASA COM 02 
DORMITÓRIOS, 01 AMPLA SUITE COM BANHEIRA, 
COPA, COZINHA, AMPLA SALA, BANHEIRO SOCIAL 
E QUINTAL. GARAGEM PARA 02 CARROSCOBER-

TOS E 02 DESCOBERTOS.
R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDOMÍNIO COM: SALA, 
LAVABO, COZINHA, LAVANDERIA, 03 DORMITÓ-
RIOS SENDO 01 SUITE, CHURRASQUEIRA COM 
MAIS 01 QUARTO E 01 BANHEIRO, GARAGEM 

COBERTA PARA 02 CARROS E 02 VAGAS DESCO-
BERTAS.

R$ 600.000,00

VILA  TELLER – CA03159
CASA MAIS SALÃO: CASA DE 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, AREA DE SERVIÇO. GARA-

GEM. AREA DO SALÃO 90M².
R$ 600.000,00  

JARDIM BELA VISTA – CA03165
04 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, TODOS COM 
ARMÁRIOS E SACADA, 02 SALAS, COZINHA PLANE-
JADA, COM FORNO E FOGÃO, 04 WC, LAVANDE-

RIA, EDÍCULA COM 01 QUARTO, COZINHA
 E WC, AREA GOURMET COM 

CHURRASQUEIRA.R$ 650.000,00 
( ACEITA PERMUTA EM TERRENO NO PARQUE 

REAL OU IMÓVEL DE MENOR VALOR )

JARDIM SÃO PAULO – CA03155
03 SUITES ( SENDO 01 MASTER PREPARADA 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, IN-
CLUI FORNO ELETRICO  EMBUTIDO, 02 LAVABOS, 

LAVANDERIA, AREA DE CHURRASCO,QUINTAL, 
DEPOSITO ( QUE PODE SER  ESCRITORIO  OU 

ATELIÊ ), GARAGEM PARA 05 CARROS. 300M² DE 
TERRENO 180 M² DE CONSTRUÇÃO.

R$ 665.000,00

CASA COND.VISTA VERDE – CC00096
02 SUITES AMPLAS, SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, 

COZINHA E GARAGEM
R$ 680.000,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DORMITÓRIOS, SENDO 
01 SUITE, SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, LAVAN-
DERIA, CHURRASQUEIRA, FORNO DE PEZZA, AREA 

GOURMET, EDICULA ABERTA, 04 WC, 04 VAGAS 
DE GARAGEM.
R$ 680.000,00

JARDIM TROPICAL – CA0004- CASA + SALÃO 
COMERCIAL + KITNET  03 DORMITÓRIOS, SENDO 
01 SUITE, 02 SALAS, COZINHA, DESPENSA, AREA 

DE SERVIÇO,
GARAGEM PARA 02 CARROS. SALÃO DE 90M² 

NO PISO SUPERIOR. KITNET COM 01 DORMITÓ-
RIO,SALA, COZINHA,  ESTRUTURA PARA PISCINA.

R$ 900.000,00 – ( ACEITA  PERMUTA ATÉ 50% 
DO VALOR)

CASA COND. PORTAL DE ITAICI – CC00097
 03 DORMITÓRIOS SENDO 02 SUITES, SALA 02 

AMBIENTES, LAVABO, COZINHA, GARAGEM ÁREA 
DE LAZER COM PISCINA.

R$ 980.000,00

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, GARA-

GEM, QUINTAL, AREA DE SRVIÇO.
R$ 140.000,00

ITANHAÉM – CA0000
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, CHUR-
RASQUEIRA , GARAGEM PARA 02 CARROS. R$ 

160.000,00

JARDIM COLIBRI – CA03202
01 DORMITORIO, SALA, COZINHA, GARAGEM, 

AREA DO TERRENO 150M²,
AREA CONSTRUIDA 50 M².

R$ 196.000,00

VILA BRIZOLA – CA03193
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC E GARA-

GEM. R$ 200.000,00

CARDEAL – CA03174
CASA NOVA COM 03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, COZINHA, 02 WC, GARAGEM PARA 
02 CARROS.  R$ 240.000,00 - ( ACEITA PERMUTA 

POR IMÓVEL DE MENOR VALOR EM INDAIATUBA  
E VEÍCULO ATÉ R$ 20.000,00 )

JARDIM ELDORADO – CA0003
02 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 

COZINHA, 02 WC.  GARAGEM PARA 02 CARROS.
R$ 250.000,00

  JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –CA03146
 CASA 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BA-

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

DOCUMENTAÇÃO OK.
R$ 250.000,00

MORADA DO SOL – CA03139
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO. EDÍCULA COM  01 DORMI-
TÓRIO, SALA. GARAGEM PARA 02 CARROS R$ 

260.000,00

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

COZINHA, 02 WC, LAVANDERIA, EDICULA COM 01 
DORMITORIO, SALA, COZINHA, GARAGEM PARA 

02 CARROS. ACEITA PERMUTA  NA CIDADE DE 
INDAIATUBA.
R$ 265.000,00

OPORTUNIDADE 

JARDIM SANTA RITA – CA03187
SOBRADO COM 216 M² DE AREA CONSTRUIDA. 
03 DORMITÓRIOS, SENDO 02 SUITES, SALA DE 

ESTAR E JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA,  CHUR-
RASQUEIRA, 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, GA-

RAGEM PARA 02 CARROS, EDÍCULA NOS FUNDOS 
( SEMI MOBILIADA).R$ 280.000,00

JD. MONTE CARLO – CA03141
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, SALA AMPLA, 
COZINHA TIPO AMERICANA, BANHEIRO, ÁREA DE 

SERVIÇO, GARAGEM COBERTA R$ 285.000,00

JARDIM ADRIANA – CA03185
02 DORMITÓRIOS, SALA , COZINHA, 02 BANHEI-

ROS, 02 VAGAS PARA CARRO.
R$ 290.000,00 ( ACEITA PERMUTA, ACEITA CARRO 

NO VALOR DE R$ 30.000,00 )

JARDIM ITAMARACA – CA2891
03 DORMITÓRIOS, SALA , COZINHA, 02 WC, AREA 

DE SERVIÇO, QUARTO DE DESPEJO, GARAGEM 
PARA 02 CARROS.

R$ 320.000,00

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

GOURMET, ÁREA DE SERVIÇO, 01 VAGA
R$ 340.000,000

JARDIM COLONIAL – CA0000
02 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, COZI-

NHA, 02 WC, 03 VAGAS DE GARAGEM
CHURRASQUEIRA. ( ACEITA PERMUTA EM APAR-

TAMENTO ) R$ 360.000,00

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 

COZINHA AMERICANA, 02 WC, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 370.000,00

COND. FLAMBOYANT – CC 00052
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 SUITE, 02 SALAS, 

COZINHA, WC, ÁREA GOURMET
R$ 385.000,000

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

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

CHURRASQUEIRA, CERCA ELETRICA, AQUECEDOR 
SOLAR, GARAGEM

R$ 350.000,00

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

NHA, WC, CHURRASQUEIRA
R$ 420.000,000

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

WC, ÁREA GOURMET. 2 VAGAS
R$ 435.000,00 

SOLAR DOS ITAMARACAS – CA03163
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA,02 WC, EDÍCU-

LA ABERTA, GARAGEM E QUINTAL.
AREA DO TERRENO 318M² AREA CONSTRUIDA 

180M².R$ 435.000,00

JARDIM PEDROSO – CASA DA FRENTE, 02 DOR-
MITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, GARAGEM. CASA 

DE FUNDOS, 01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 
QUINTAL.TERRENO 352M² EXCELENTE LOCALIZA-

ÇÃO, PRÓXIMO AO HAOC. R$ 430.000,00

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

DE SERVIÇO
R$ 160.000,000 

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

GEM. 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 CONDOMÍ-

NIO 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, GA-

RAGEM.
R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 PLANEJADO, SALA, 

COZINHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO,
01 VAGA COBERTA.

R$ 200.000,000 + R$ 250,00 (CONDOMINIO) + 
R$ 50,00 (IPTU)

CECAP – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 01 VAGA 

DE GARAGEM.
R$ 200.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO SEPARADA DA COZINHA, 01 

WC, E UMA VAGA DE GARAGEM. 
R$ 210.000,00

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

SERVIÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000 

CENTRO – AP00951
01 DORMITÓRIO, SACADA, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM.
TODOS OS COMODOS COM ARMÁRIOS PLA-

NEJADOS.
R$ 240.000,00 

PARQUE   SÃO  LOURENÇO – AP00946
APARTAMENTO TODO PLANEJADO  , 02 DORMI-
TORIOS, SALA 02 AMBIENTES,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, GARA-

GEM COBERTA.
R$ 250.000,00

JD. MONTE VERDE – AP 00870
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, SALA 2 

AMBIENTES, COZINHA, WC,01 VAGA
R$ 280.000,000 + R$ 200,00 (CONDOMINIO)

JARDIM TROPICAL – AP00962
LINDO APARTAMENTO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 

CONDOMÍNIO FECHADO.
03 DORMITÓRIOS, SENDO O PRINCIPAL COM 

ARMÁRIOS PLANEJADOS E OUTRO
COM ARMÁRIO E MESA DE ESCRITÓRIO, COZINHA 

PLANEJADA COM FOGÃO
EMBUTIDO, PORTA DE VIDRO SEPARANDO 

COZINHA DA LAVANDERIA, WC
COM BOX E GABINETE, 01 VAGA DE GARAGEM. 

APARTAMENTO DE FRENTE.
R$ 285.000,00

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIENTES, COZINHA, 

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

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

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

CIDADE NOVA – AP00957
03 DORMITÓRIOS COM ARMÁRIOS PLANEJADOS, 

SENDO 01 SUITE, SALA
AMPLA, COZINHA PLANEJADA, AREA DE SERVIÇO, 

O1 VAGA DE GARAGEM DE 155M².
APENAS 02 APARTAMENTOS POR ANDAR. 

R$ 350.000,00 + CONDOMÍNIO R$ 1.000,00
( ACEITA CARRO COMO PARTE DE PAGAMENTO )

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, 

CHURRASQUEIRA, 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 AMBIENTES COM SACADA, 

COZINHA COM ARMÁRIOS,
03 WC, AREA DE SERVIÇO, 01 VAGA DE GARA-

GEM. R$ 550.000,00 

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

VILA BRIZOLA – SL00375
SALÃO COMERCIAL DE 50 M², COM 01 WC.

R$ 900,00 + IPTU

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

R$ 1.100,00

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

CENTRO – SL00358
EXCELENTE SALÃO COMERCIAL COM 04 SALAS.

R$ 1.800,00

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 BANHEIROS

R$ 3.500,00 ( INCLUSO IPTU)

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

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

DISTRITO INDUSTRIAL-  VITÓRIA MARTINI
GALPÃO COM MEZANINO, REFEITÓRIO, COZI-
NHA, ESCRITÓRIOS, WC, AREA FABRIL 368M². 

R$ 6.200,00

LOCAÇÕES CASAS

TAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM SALA, COZINHA, 01 

SUITE, LAVANDERIA E 01 VAGA.
INCLUSO ÁGUA E IPTU

R$ 850,00

JARDIM PAULISTA – CA03207
PISO SUPERIOR – 03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, SALA, COZINHA, 
AREA GOURMET, AREA DE SERVIÇO, GARAGEM 

PAR 01 CARRO.
R$ 1.200,00 + IPTU

 JARDIM ALICE – CASA SOBRE LOJA – CA03204 03 
DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,
GARAGEM PARA  01 CARRO.
R$ 1.300,00 ( IPTU INCLUSO )

JARDIM UMUARAMA – CA03206
LINDA CASA -  02 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, SALA, COZINHA COM ARMÁRIOS, 
BANHEIRO SOCIAL, QUINTAL GARAGEM COBERTA 

PARA 02 CARROS.
R$ 1.350,00 + IPTU

VILA FURLAN – CA03017
02 CASAS – CASA DA FRENTE - 02 DORMITÓ-
RIOS,SALA COZINHA,  WC, AMPLO QUINTAL. 

CASA FUNDOS – 01 DORMOTÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, QUINTAL, AREA DE SERVIÇO, 

GARAGEM PARA O3 CARROS.
R$ 1.500,00 + IPTU

JARDIM REGENTE – CA02818
03 DORMITORIOS , SENDO 01 SUITE COM ARMÁ-

RIO, WC, SALA 02 AMBIENTE, 
COZINHA, AREA DE SERVIÇO, QUINTAL , GARA-

GEM PARA 02 VEÍCULOS, ALARME
E PORTÃO ELETRONICO. R$ 1.800,00 + IPTU R$ 

100,25

JARDIM VALENÇA – CONDOMINIO FECHADO 
– CC00104 SOBRADO COM 03 DORMITÓRIOS, 

SENDO 02 SUITES COM ARMÁRIOS EMBUTIDOS, 
SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, AREA GOURMET 

COM CHURRASQUEIRA,
LAVANDERIA, GARAGEM PAR 02 CARROS, COZI-

NHA PLANEJADA, PORTARIA
24 HORAS, AREA DE LAZER.

R$ 2.500,00 + CONDOMÍNIO R$ 525,00 + IPTU 
R$ 55,00

PARQUE INDAIÁ – CONDOMINIO FECHADO 
– CC0319203 DORMITORIOS, SENDO 02  SUI-
TES,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 DORMITÓRIOS, 

SENDO 03 SUITES, COM ARMÁRIOS
E AR CONDICIONADO. PISO INFERIOR: LAVBO, 

COZINHA PLANEJADA, FOGÃO EMBUTIDO, SALA 
DE ESTAR, HALL DE ENTRADA, SALA DE JANTAR, 

ÁREA GOURMET COBERTA COM CHURRAS-
QUEIRA, 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, COZINHA PLANE-

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

168,00 + IPTU R$ 113,00

JARDIM PAU PRETO – CA0000
SOBRADO COM 04 DORMITÓRIOS, SENDO 03 

SUITES,02 SALAS, COZINHA PLANEJADA,
02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.800,00 + IPTU 

VILA NOVA – CA03088
CASA PARA FINALIDADE COMERCIAL, COM 05 
QUARTOS, 04 BANHEIROS, 03 SUITES, SALA, 

COZINHA, AREA DE SERVIÇO, GARAGEM PARA 02 
CARROS.R$ 4.500,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 SUITES, 10 

BANHEIROS, SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR 
AMPLA, COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA GOURMET, 

JACUZZI, ACADEMIA, SALÃO DE JOGOS, SAUNA, 
ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS HOME THEATER. 
PISCINA COM DUAS CASCATAS, PEIXES ORNA-

MENTAIS, GARAGEM PARA 06 CARROS. TODOS 
OS AMBIENTES CLIMATIZADOS E COM SOM.

R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

ITAICI-AP00839
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 

ÁREA DE SERVIÇO, 01 VAGA.
R$ 900,00  + CONDOMÍNIO + IPTU

PARQUE SÃO LOURENÇO- AP00959
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, GARA-
GEM, AREA DE  LAZER COMPLETA, PORTARIA 24 
HORAS. 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 ARMÁ-

RIO, SALA, WC, VARANDA GOURMET,
COZINHA COM ARMÁRIO, AREA DE SERVIÇO, 01 

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

ITAICI – AP00965
APARTAMENTO MOBILIADO

03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, AREA DE 
SERVIÇO, 01 VAGA DE GARAGEM.

R$ 1.100,00 -  CONDOMÍNIO R$ 250,00 – IPTU 
R$ 56,28

JARDIM SANTIAGO – AP00955
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 02 WC, 

COZINHA, AREA DE SERVIÇO,
AREA GOURMET, COM  CHURRASQUEIRA, GARA-

GEM PAR 02 CARROS.
R$ 1.100,00 + COND. R$ 348,00 + IPTU R$ 106, 53.

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA AMERICANA, 

VARANDA, WC, 02 VAGAS, .
R$ 1.300,00 ( INCLUSO COND. E IPTU).

JARDIM  MARINA – AP0000 – EDIFICIO VANDO 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 01 VAGA 
DE GARAGEM. R$ 1.300,00 COM CONDOMÍNIO 

E IPTU INCLUSO

CENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 DORMITÓRIO, 

COZINHA, WC, GARAGEM.
R$ 1.400,00 ( INCLUSO CONDOMÍNIO E IPTU).

ED. PLAZA – AP 00926
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, SALA, COZI-

NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.400,00

VILA FURLAN – CA03017
O2 CASAS : CASA DA FRENTE : 02 DORMITÓRIOS, 

SALA, COZINHA, WC, AMPLO QUINTAL. CASA 
FUNDOS: 01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA,
WC, AREA DE SERVIÇO, QUINTAL, GARAGEM 

PARA 03 CARROS.
R$ 1.500,00 + IPTU

VILA VITÓRIA – AP00520
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 02 
AMBIENTES, COZINHA, WC, LAVANDERIA, 02 

VAGAS  NA GARAGEM.
R$ 1800,00 + CONDOMÍNIO R$ 520,00 + IPTU 

R$ 113,00

JARDIM POMPEIA – EDIFICIO FELICITÁ – AP0000 
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, TODOS OS 

DORMITORIOS COM ARMARIOS,
SALA, COZINHA COM ARMARIOS, 02 WC, 02 

VAGAS DE GARAGEM COBERTAS.
R$ 2.000,00 + CONDOMINIO R$ 550,00 + IPTU 

R$ 112,00

CENTRO – EDIFICIO PIAZZA  DI  FIORE – AP0000 
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 02 WC, 02 

VAGAS DE GARAGEM
R$ 2.100,00 ( INCLUSO COND. E IPTU)

CIDADE NOVA - ANDALUZ – AP 00925
03 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, SALA 02 

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

R$ 2.200,00 ( INCLUSO COND. E IPTU )

JARDIM POMPÉIA – AP0000 – EDIFÍCIO PRE-
MIUM RESIDENCIAL 03 DORMITÓRIOS, SENDO 

02 SUITES, SALA 02 AMBIENTES, WC SOCIAL, 
COZINHA PLANEJADA, AREA DE SERVIÇO, 02 

VAGAS DE GARAGEM.
R$ 2.300,00  + IPTU R$ 146,00 + COND. R$ 382,00 

CIDADE NOVA – AP00961
03 DORMITÓRIOS, COM ARMÁRIOS EMBUTIDOS , 

SENDO 01 SUITE, SALA,
DOIS AMBIENTES COM SACADA, COZINHA COM 

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

R$ 2.600,00  ( CONDOMÍNIO E IPTU INCLUSO )

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE

03 DORMITÓRIOS , SENDO 02 SUITES COM 
CLOSET, 02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.990,00 + CONDOMÍNIO R$ 382,00 + IPTU R$ 
146,00 ( APARTAMENTO MOBILIADO )

VENDA APARTAMENTOS  

JARDIM MORUMBI – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC , 01 VAGA 

DE GARAGEM. R$132.000,00 .

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

CENTRO – AP00956
02 DORMITÓRIOS, COM GUARDA ROUPA EMBU-
TIDOS, SALA, COZINHA ,WC, AREA DE SERVIÇO.

SEM  GARAGEM.
R$ 150.000,00



B2 Imóveis

Quarto de despejo, Pomar, Jardim, Casa Toda ava-
randada e Garagem P/ 03 Autos Cobertos e Vários 
Descobertos. Ar condicionado em 02 Quartos e na 
sala. R$ 3.000,00 + IPTU

CA08790 - VILA MARIA HELENA - 3 dormitórios (1 
suíte), sala ampla, WC social, cozinha, lavanderia, 
churrasqueira com lavabo e garagem coberta para 
2 autos. R$ 1.850,00 + IPTU.

VENDA

TE05993 - PARK GRAN RESERVE - AT 200 m² - Ter-
reno em condomínio com duas portarias, área 
de lazer completa, e localização privilegiada. R$ 
130.000,00

AP04751 - RESIDENCIAL JARDIM PEDROSO - AU. 
65 m² 02 dormitórios, WC social, sala, cozinha am-
pla, lavanderia, 01 vaga de garagem coberta, R$ 
190.000,00

CH01525 - TERRAS DE ITAICI - AT 1000m², AC 
205m² - Casa térrea, sala, cozinha americana com 
armários planejados, 3 dormitórios sendo 2 suítes, 
banheiro social, área gourmet com churrasqueira 
e banheiro, lavanderia, depósito, garagem coberta 
para 2 autos, piscina, pomar com árvores frutífe-
ras, canil. R$ 750.000,00

CA08698 - EXCELENTE CASA - JARDIM BRÉSCIA 
RESIDENCIAL - AT 200 m² AC 136 m² - 03 dormitó-

rios sendo (01 suíte com closet), sala 02 ambien-
tes, 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

CA08817 - RESIDENCIAL DONA MARIA JOSÉ 
- INDAIATUBA-  AT 300 m² AC 179,82m² 03 suí-
tes sendo (01 master com closet) banheiros com 
cuba e ducha dupla, sala de estar, sala de jantar 
integrada com a cozinha, área gourmet, quintal, 
garagem cobertas para 02 autos, área de laze 
completa, piscina adulta e infantil, espaço gour-
met, campo de futebol, quadra de tênis, quadra 
poliesportiva, portaria com segurança 24 horas, 
região privilegiada R$ 850.000,00

CA08786 - Linda e nova casa, pronta pra morar! 
Casa térrea e foco em acessibilidade - 04 quartos, 
03 suítes com armários e varanda em todos eles, 
sendo a master com closet e banheiro grande, 
(duas duchas e duas cubas). Ar condicionado já 
instalado em todos os quartos. Acabamento em 
porcelanato Portobello, portas laqueadas, ilumi-
nação natural, pé direito alto, telhado térmico, 
corrimão em blindex, pinças de inox e todos os 
banheiros com blindex. Ampla sala de estar e jan-
tar com pé direito alto. Área gourmet com sauna, 
ducha e churrasqueira! Piscina com deck e per-
golado de madeira. Deck de madeira e bangalô 
na área externa. Condomínio com área de lazer 
completa. R$ 1.230.000,00

LOCAÇÃO

AP04741- CIDADE NOVA II - AU.84 m²- Aparta-
mento mobiliado, 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala 02 ambientes, cozinha planejada, lavanderia, 
WC social, 2 vagas de garagem Infraestrutura de 
lazer e segurança 24h. R$ 2.500,00 + IPTU + COND.

CA08813 - CENTRO - AT 233,20m² AC153,82m² 
- EXCELENTE IMÓVEL COMERCIAL PREPARADO 
PARA CLÍNICAS OU CONSULTÓRIOS - ÁREA IN-
TERNA: 06 Salas, sendo 02 com ar condicionado 
e 02 WCs. FUNDOS: Cozinha coberta e 01 WC. O 
Imóvel possui 02 entradas independentes. Tubu-
lação para ar comprimido. Água e energia no piso. 
Alarme em todas as salas, Circuito interno de TV. 
Cabeamento de rede PABX. 03 Vagas de Garagem 
Cobertas. LOCAÇÃO R$ 3.000,00 + IPTU.

CA08821 - CIDADE NOVA- AT 65m² 01 dormitó-
rio, banheiro, sala, cozinha, garagem para 01 auto, 
LOCAÇÃO R$ 900,00 + IPTU, A POUCOS METROS 
DO SUPERMERCADO, FARMÁCIA, LOTÉRICA.

CA08822-AU 80m²-COMERCIAL E RESIDENCIAL- 
01 Dormitório, sala, cozinha, wc social, lavande-
ria. SEM GARAGEM R$ 1.000,00 + IPTU
CH01777 - CHÁCARA - RECREIO INTERNACIO-
NAL DE VIRACOPOS - AT 1.000m², AC 260m², 03 
Dormitórios (Sendo 01 Suíte), WC Social, Sala de 
Estar, Sala de Jantar, Cozinha Planejada, Área de 
Serviço, Edícula com Churrasqueira, Banheiro e 

CA08818 - RESIDENCIAL JARDIM DOS LAGOS - AT 563,69m²  AC 272,15m² 
03 suítes, Saia de jantar  e estar, cozinha conceito aberto para sala, espaço 
gourmet com churrasqueira e forno a lenha e banheiro Lavabo , despensa, 
condomínio com linda área verde, lindos lagos a poucos minutos do centro, 
fácil acesso para a rodovia e aeroporto, portaria 24 horas, R$ 1.700.000,00

AP04749--VILA HOMERO-SKY TOWERS-MOBILIADO-AU.55 m²-01 suíte, la-
vabo, sala 02 ambientes, terraço gourmet integrado ao living, cozinha, área de 
serviço, garagem 02 autos. R$ 2.500,00 +COND + IPTU

CA08809 - CIDADE NOVA II - AU. 60 m² - 1 dormitório, sala e cozinha em 
ambiente aberto com ar condicionado, wc social, lavanderia externa co-
berta e garagem coberta com portão eletrônico. R$ 1.200,00 incluso IPTU. 
Localização excelente.

CA08814 - SOBRADO - CENTRO - AT 125 m², AC 150,50 m², 03 Dormitórios 
(01 Suíte), Sala de Estar, Sala de Jantar, Lavabo, Cozinha e Lavanderia. R$ 
1.800,00 + IPTU.

CA08824 - RESIDENCIAL VIENA- AT 250m² AC 160m² - 03 dormitórios, (sendo 1 suíte 
com closet), sala de estar com pé direito de 5m², cozinha estilo americana e planeja-
da, banheiro social, espaço gourmet, lavanderia com 2 acessos, banheiro externo para 
área gourmet e piscina, piscina já preparada para trocador de temperatura - “aqueci-
mento” garagem para 4 veículos, sendo 2 vagas cobertas, fachada imponente em pele 
de vidro, e paisagismo. Imóvel rico em acabamentos diferenciados e móveis planeja-
dos, aquecedor solar já instalado. R$ 775.000,00.

CH01557 - TERRAS DE ITAICI - AT 1000 m² AC 26 7m² Chácara com 3 dormitó-
rios sendo 1 suíte master com closet e 2 suítes americanas, Sala 3 ambientes 
toda avarandada , mezanino e lavabo, Cozinha, Área de serviço, piscina, chur-
rasqueira. R$ 980.000,00



VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churras-
queira e portão eletrônico.
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms, sala, coz, wc, salão comercial na frente, garagem desco-
berta 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 
banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 
2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$195 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, 
lavanderia, 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 condi-
cionado 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, 
lavanderia, 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.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, 
lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condo-
mínio ou apartamento. 
CA309 – JD. MORADA DOS SOL – R$325 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte 2 com ar condiciona-
do 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$350 MIL – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros e 
garagem coberta para 1 carro. Aceita Proposta 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar con-
dicionado, 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 aparta-
mento 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 jantar, 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, 
churrasqueira, 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 chur-
rasqueira 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 condi-
cionado, 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, churras-
queira, 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, ba-
nheiro, 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 ginás-
tica, 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 churras-
queira com área gourmet.
CA318 – CONDOMINIO MONTREAL – R$520 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem para 1 carro, churrasqueira e edícula.                                                                                                      
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, lavande-
ria, 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, lavan-
deria, 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, la-
vanderia 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 
ambientes e garagem coberta para 1 carro. 
 AP519 – CENTRO – R$330 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros 
social, lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 

 TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 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 permu-
ta 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, churrasquei-
ra, 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, 
varanda, piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 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.
CH707 – COLINAS I – R$750 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de 
estar, sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e 
garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com pia, piscina, campo de 
futebol pequeno, sala de musculação e sauna a vapor.

 LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha banheiro e lavanderia.
CIDADE NOVA – R$850,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem.
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro e garagem para 1 carro. 
VILA TODOS OS SANTOS – R$850 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. CALIFÓRNIA - R$950,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.

APARTAMENTOS

VILA TODOS OS SANTOS - R$900,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 
vaga de garagem.
VILA FURLAN – R$ 1200,00 – 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.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$1200,00 – 2 dormitórios (1 c/armários), sala, cozinha planejada com fogão, 
banheiro, lavanderia planejada e garagem.
PQ. SÃO LOURENÇO – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.

SALÃO

CENTRO - R$7000,00 - Área 300 m2, pé direito 4 metros, 2 wc, escritório, 3 vagas para carro, torre 
na frente com 15 metros e preparado para ar condicionado.
CENTRO – R$1400,00 – 30 m², 1 wc, sala menor com 15 m² porta de vidro e grade.
CENTRO – R$2.300,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar condicionado, 
porta eletrônica e 1 vaga de garagem.

SALAS

CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.
CENTRO – R$1.800,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem 
e elevador.

TERRENOS

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

B3Imóveis



B4 Imóveis

         

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
CA00063-JD. ESPLANADA I-3 dorms c/suíte+ dep 2 vagas ......R$ 600.000,00
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
CA00237-JD REGENTE- 03 dorms c/ suíter + dep 4 vagas ........R$510.000,00
CA00002-CIDADE NOVA 1-Prédio c/ salão e casa comercial ....R$ 950.000,00
CA00150-JD. REGENTE- 3 dorms c/ suíte +dep 2 vagas ...........R$ 424.000,00
CA00260-PAU PRETO- 3 suítes 1 master + dep Comercial. ...R$ 1.500.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00242-JD. DOS IMPÉRIOS-03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .R$ 440.000,00
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
CA00097-BEIRA DA MATA-3dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .......R$ 900.000,00
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
CH00048-VALE DAS LARANJEIRAS- 2 dorms c/ suíte + dep e lazer. R$ 700.000,00

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$101.000,00
TE00171-LAGUNA- 300M aceita permuta ..............................R$ 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
TE00121-CHÁCARA AREAL-566M . ......................................R$ 500.000,00
TE00186-CENTRAL PARQUE-SALT0-300M. .........................R$ 140.000,00
TE00187-ALTOS DE ITAICI-430M ..........................................R$ 250.000,00
TE00093-TERRACOTA-1250M ...............................................R$ 230.000,00
TE00190-ESPLANADA 1- 300M. ............................................R$ 265.000,00
TE00189-ITAICI-Comercial 302M. ..........................................R$ 300.000,00
TE00200- CAMPO BONITO- Comercial 150M ........................R$ 150,000,00

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$220.000,00
PT00007-ITAICI- 60M ..............................................................R$ 220.000,00

LOCAÇÃO

CASA

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
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

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00117-MARIA DULCE-03 suítes 01 master +dep 04 vagas .................................. 
.................................................................................................R$ 6.000,00+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
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + de. 2 vagas. .............................. 
...................................................................................................R$ 3.000,00 cond+iptu
AP00084-JARDIM ALICE-03 dorms c/suíte+dep 01 vaga. ......R$ 1.450,00 incluso

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

GL00030-CENTRO EMPRESARIAL- A/T 440m-A/C 392m ............R$ 5.500,00+iptu
GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 585m .........R$  6.000,00+iptu
GL00031 RECREIO CAMPESTRE JÓIA A/T 1000 A/C 896....R$ 7.000,00 + iptu
GL00028-VITORIA MARTINI - A/T 1000m A/C 795m..................R$ 10.000,00+iptu

DESTAQUE

Casa a Venda no Jardim  dos impérios ,vila de ytu
3 dormitórios, sendo 1 suíte garagem pra 3 carros, cozinha,w-
c,lavanderia, quintal,aquecedor solar, piso porcelanato, jane-
las e porta esquadrilha de alumínio, terreno 150 mts constru-
ção 105 mts - R$410mil (aceita financiamento bancário.)
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados Barzinho

Eletricista Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Jóias

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

PousadaMecânica Projetos e Contruções

Comunicação Visual
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet
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B11

classificados

Vende - se Casa e + 
meio lote de terreno,  
Bairro Jardim Carlos 
Aldrovandi, casa com 
3 Dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, banheiro, co-
zinha com armário em-
butido, área de serviço, 
garagem para  4 carros, 
F (19) 3834-6859
Lindo Sobrado Con-
domínio Brescia - 200 
m²  de área construída. 
R$ 740.000,00 Três am-
plas suítes com sacadas, 
sala de jantar, sala de 
estar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia 
e espaço gourmet pla-
nejado. Aquecimento 
solar instalado e pontos 
para ar condicionado nos 
quartos e salas. Fino aca-
bamento. Condomínio 

com portaria 24h, piscina, 
salão de festas, chur-
rasqueira e quadra (R$ 
230,46). IPTU R$ 174,37. 
Aceito apartamento ou 
terreno de menor valor, 
como parte do pagamen-
to. F. 19-992170168 ou 
19-992357764.
Casa Vendo/Troco 
por Edicula ou chá-
cara - Chácara valor 
até R$300.000,00. Casa 
Parque São Lourenço, 3 
dormitórios sendo 1 suíte, 
1 banheiro, sala, cozinha, 
quintal, churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros, 
portão eletrônico. Valor 
R$450.000,00 F.: (19) 
3816-8112
Sobrado à Venda Jar-
dim América - 3 dorm. 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, área de serviço, 
a rmár ios  embut ido 
garagem 3 carros R$ 
560.000,00 F.: (19) 
98346-2299

Casas á venda no con-
domínio Império Vila Itu 
e Vila Rica - 3 dorm com 
suíte, ótimo acabamento 
R$ 435.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Casa á venda no Jardim 
Veneza - Terreno 100 
m2 , a construção 60 
M2 ótimo acabamento 
R$ 280.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Comercial no Centro 
- 300 metros de terreno 
218 área construída F.: 
(19) 4105-7479
Vendo uma proprie-
dade 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 comér-
cio. Terreno com 500m², 
10 para Avenida, 50 para 
fundo, viela sem saída, 
sendo 2 salão comer-
cial, 2 residencias na 
parte superior. No fundo 
terreno de 220m² para 
construir 2 sobrados. 
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, ga-
ragem 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 america-

na, 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

 
Apartamento a Venda 
no centro no coração,-
do lado dos bancos e 
lojas. Armários plane-
jado na cozinha e na 
sala. 1 vaga de garagem. 
R$ 180.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Edifício Mathilde Opor-
tunidade - 2 dormitó-
rios c/ suíte, 1 vaga, R$ 
380.000,00 imóvel alu-
gado F.: (19) 4105-7479
Edifício Maroc - 2 dor-
mitórios c/ suíte com 
planejados 1 vaga R$ 
320.000,00 F.: (19) 
99668-2866

 
Villagio D’ Amore - 02 
dormitórios 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, Cozinha, 
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 alquei-
res, ótima topografia, 
porteira fechada F.: (19) 
99166-8272
Vendo Chácara no Fo-
gueteiro - Sala, cozi-
nha, 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

 
Residencial Belville 
- Lote 560 metros em 
Condomínio fechado.
Localizado na Vargas 
próximo clube nove de 
Julho. R$ 380.000,00 F.: 
(19) 98346-2299
Lote comercial Jardim 
União 187 metros qua-
drados. Na principal ave-
nida. 180.000,00 F.: (19) 
98346-2299

ASSISTENTE DE 
DEPARTAMENTO 
PESSOAL – Experi-
ência em toda rotina 
do departamento e 
apontamento de car-
tão de ponto manual. 
Residir em Indaiatu-
ba. CNH categoria B.

CASEIRO – Para tra-
balhar e residir em 
chácara na cidade 
de Indaiatuba. Para 
realizar trabalhos do-
mésticos e de jardina-
gem. Disponibilidade 
para morar no local.

CONSULTOR (A) 
COMERCIAL – En-
sino médio completo. 

Pacote Office. Experiên-
cia em prospecção de 
clientes e negociação 
comercial. Desejável 
experiência em agência 
de empregos ou terceiri-
zação de serviços. CNH 
categoria B. Irá dirigir os 
carros da empresa em 
Indaiatuba e região. 

DOMÉSTICA – Expe-
riência na função com 
registro em carteira. 
Desejável possuir carta 
de referência dos em-
pregos anteriores. Resi-
dir em Indaiatuba. Para 
trabalhar de segunda a 
sexta das 8H as 18H.

GERENTE OPERA-
CIONAL – Experiên-
cia em liderança de 
equipe. Conhecimentos 
em Informática (Excel). 
CNH categoria B. Ex-
periência em elétrica, 
hidráulica, limpeza de 
piscinas e jardinagem. 
Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade de 
horário.

INSPETOR OPERA-
CIONAL – Para traba-
lhar liderando equipe 
de Porteiros. Ensino 
médio completo. Co-
nhecimentos em Infor-
mática (Pacote Office). 
Experiência em tarefas 
administrativas. Dispo-

nibilidade para tra-
balhar em escalas e 
turnos. CNH categoria 
B. Para dirigir os car-
ros da empresa em 
Indaiatuba e região.

MOTORISTA – CNH 
categoria B ou C. 
Ensino médio com-
pleto. Para realizar 
entregas com veícu-
los utilitários. Curso 
MOPP atual izado 
constando na CNH. 
Conhecimentos em 
São Paulo. 

O P E R A D O R  D E 
DOBRADEIRA CNC 
– Experiência na fun-
ção. Ensino médio 
completo. Leitura e 
Interpretação de de-
senho e metrologia. 
Experiência em ajus-
tagem das máquinas. 
Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

OPERADOR DE LA-
SER – Experiência 
em operar máquina a 
Laser 2D. Ensino mé-
dio completo. Leitura 
e Interpretação de 
desenho e metrologia. 
Experiência na função 
e em ajustagem das 
máquinas. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

Incrível Oportunidade 
- Lote em condomínio fe-
chado, Terra Magna, R$ 
180.000,00 à vista, 360 
m2, excelente localiza-
ção. F.: (19)  97412-0317 
CRECI 64690
Terreno Comercial - Av 
Conceição, 700 metros 
F.: (19) 99166-8272

Europark Industrial 
- c/ 1000 metros R$ 
400.000,00 ACEITA 
PERMUTA c/ terreno em 
Condomínio ou comer-
cial. 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, ide-

al para oficina F.: (19) 
99794-1424

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