
Governo anuncia que aulas 
serão retomadas em setembro 

Teleatendimento Covid-19 auxilia 
pacientes com sintomas gripais

E
S

C
A

N
E

IE
 P

A
R

A
 

M
A

IS
 C

O
N

T
E

Ú
D

O

P. A3

P. A6

HABILITAÇÃO

PLANO SP

CFCs retornam atividades com 
aulas online e videoconferência

Prefeitura restringe horário de  
funcionamento do comércio
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Estudo soroepidemiológico avalia a 
incidência da Covid-19 em Indaiatuba

Com o objetivo en-
tender o alcance da in-
fecção na população 
geral de Indaiatuba e a 
incidência cumulativa 
da infecção com base 
na soropositividade, 
a Secretaria de Saúde 
realizou no dia 6 de 
junho, um estudo soro-
epidemiológico que foi 
autorizado recentemen-
te pela Anvisa, por já 
possuir o equipamento 
laboratorial Abbott Ar-
chitect®.

DIVULGAÇÃO

VOLTA ÀS AULAS PREMIAÇÃO

P. A4

PLATAFORMA Em seus 15 anos de existência, 
o Troféu Frutos de Indaiá já pre-
miou milhares de empresas de 
Indaiatuba que foram apontadas 
e escolhidas, através de votos 
da população, como a melhor da 
cidade em seu segmento. O maior 
e melhor evento de premiação de 
Indaiatuba está marcado para aconte-
cer em novembro, no salão social do 
Clube 9 de Julho. P. A14



Editorial
Tudo será diferente

Artigo

Desde que iniciaram as medidas de combate ao corona-
vírus, há os que dizem que as coisas vão voltar ao normal, 
igual era antes. Acredito que isso não seja possível, por 
razões bastante óbvias.

Comecemos pela solidariedade. Basta observar, há 
muitas pessoas solidárias, preocupadas com a saúde, 
alimentação e bem estar do próximo. Até mesmo entre 
familiares, a convivência “forçada” acabou permitindo 
conhecer melhor o outro, abrindo, assim, maior possibi-
lidade de entendimentos e compreensão.

Apesar das perdas irreparáveis, o vírus trouxe consigo 
algum bem. Há hoje menos poluição, céu mais limpo, 
assim como as águas. Trabalhadores antes “invisíveis”, 
como os garis, por exemplo, ganham o merecido valor 
(afinal, tente se imaginar uma semana sem eles!).

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

Até mesmo “máscaras” o vírus vem derrubando sem 
cerimônias! Vemos políticos batendo boca e gerando po-
lêmicas desnecessárias, desprezando as reais necessidades 
da população, mas, de olho nas eleições. 

Há muito o que aprendermos ainda. Porém, é impor-
tante preservar as conquistas trazidas pelo ônus de tantas 
perdas. Não é voltarmos ao normal, mas, retornarmos 
melhores, mais conscientes e participativos. Autores da 
própria história, e construtores de um futuro melhor para 
todo mundo.
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A vida seguia seu curso como um rio que teria destino certo, o mar. Porém, algo acontece, o curso é mudado, 
pedras surgem pelo caminho e aquilo que estava certo – o deságue do rio no mar –, de repente, não é mais tão 
certo assim. Surge a incerteza, os planos e sonhos ficam suspensos. De fato, a pandemia desconfigurou os sonhos 
de muitas pessoas, se não de todas. 

Como planejar a vida após a pandemia? O que é possível colocar no papel agora para daqui alguns anos? 
Diante de tantas incertezas sobre o que ainda iremos passar, como reservar um espaço aos sonhos adiados? Será 
que adiar é a única opção ou podemos “repaginá-los” e contá-los de outra forma? 

Pessoas que iriam se casar, pretendiam ter filhos, preparavam-se para escolher uma graduação... Devemos 
reservar um tempo a estes sonhos ou esperar a tempestade passar para voltar a planejar? Precisamos nos ater a 
alguns pontos para respondermos estas perguntas. 

Sem presentificar a vida não se pode ter olhos na realidade. Adiar nem sempre é a única opção: podemos “repagi-
nar”. Sonhos que não tenham eco de eternidade não subsistirão. Falo de uma postura que não nega a realidade, mas a 
abraça, traz nas mãos o real do presente, sem fuga para o trágico nem para o negacionismo. Presentificar a vida neste 
momento é torná-la presente, sem tentar fugir para o passado, que não existe, ou para o futuro que se mostra incerto. 

Sonhos precisam ter raízes no presente. Presentificar é viver a vida com tudo que ela é, assumindo as conse-
quências da própria realidade. Quais são as realidades que você tem “domínio”? Essas podem ser presentificadas. 
Há outras que lançamos na imprevisibilidade da própria vida. 

Podemos olhar para os sonhos e responder: adiar ou “repaginar”? Nem todo sonho precisa ser adiado. Muitos 
que tinham data marcada para o casamento me perguntaram se deveriam adiar ou fazê-lo com poucas pessoas. 
Eu disse a algumas que, para mim, o importante era o sacramento, e não a festa. Algumas fizeram o casamento 
somente com o padre e mais duas testemunhas, o sonho foi repaginado. Há sonhos que precisarão ser adiados e 
planejados no tempo, e outros que podem se realizar só mudando alguns detalhes. 

Esta pandemia nos mostrou que tudo perece, e, por isso, nossos sonhos precisam ser questionados se são somente 
para um prazer neste plano ou ecoarão na eternidade. O que sonho, tem fim último na contemplação da verdade 
e na bondade, ou é só fruto de meu narcisismo? Aproveite para pensar se seus sonhos precisam ser adiados ou 
“repaginados”, ou até cancelados, pois sonhos que não tem eco na eternidade não subsistirão!

*Adriano Gonçalves é missionário e autor de três livros pela Editora Canção Nova: Santos de Calça 
Jeans, Nasci pra dar certo! e Quero um amor maior.

Sonhos adiados ou “repaginados”?
Segundo o dicionário, ser é sinônimo de: exis-

tir, viver, estar, achar-se, encontrar-se. 
Em filosofia, ser é considerado não só como 

um verbo (existir), mas também como substanti-
vo (“tudo o que é”). 

Os termos ser e existência podem ter signifi-
cados diferentes, embora, na linguagem corrente, 
possam ser sinônimos (“ser” como “o fato de ser” 
é igual à existência). 

Então se ser é condição inerente ao ser huma-
no, preocupemos mais em ser do que ter. Seja. 
Passa muito rápido. 

Vivemos tanto no automático, que esquece-
mos de ser. 

Até que quando nos damos conta, fomos. (em-
bora) 

E que seu ser, seja feliz, 
alegre, divertido, hoje, ama-
nhã e sempre.

SER

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

Um dos principais bairros de Indaiatuba, o Jardim Morada do Sol, possui 12.854 residências e oferece total estrutura 
independente tanto no setor comercial, como em educação e saúde. Com 46,3 mil moradores, o bairro representa 
22% da população total do município. A região também abriga o campo de futebol do São Conrado, a sede da Guarda 
Municipal e o 1º Distrito da Polícia Civil. 

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade



Aulas serão retomadas em setembro 
Cronograma de retorno às aulas será atrelado à fase amarela do Plano SP, com ocupação de 35%

O G o v e r n a d o r 
João Doria 
anunciou em co-

letiva de imprensa reali-
zada na quarta-feira (24) 
que a retomada de aulas 
presenciais em todos os 
níveis de ensino das redes 
pública e particular está 
prevista para o dia 8 de 
setembro.

Doria afirmou que há 
um protocolo bem defi-
nido de distanciamento 
social, monitoramento de 
saúde dos alunos, higiene 
pessoal e dos ambien-
tes escolares.  Porém, faz 
uma ressalva. “As aulas só 
retornam nas cidades que 
estiverem na fase 3 (ama-
rela) por no mínimo 28 
dias”.

De acordo com o pro-
tocolo, o retorno as aulas 
será formado por três eta-

pas e inicialmente acon-
tece com revezamento 
de estudantes durante a 
semana, e com ocupa-
ção máxima nas salas 
de aulas de 35%. “Tudo 
ocorrerá sob rígidos 
protocolos de segurança 
definidos no Plano São 
Paulo de indicadores de 
saúde. Todas as decisões 
serão compartilhadas 
com o Comitê de Saúde 
para garantir prevenção 
e segurança a alunos, 
professores e funcioná-
rios das redes pública e 
privada de ensino”, disse 
o governador. 

O cronograma de re-
abertura das escolas está 
diretamente condicio-
nado às fases de flexibi-
lização do Plano SP. A 
retomada das aulas pre-
senciais só vai acontecer 
se todas as regiões do 
estado permanecerem na 
etapa amarela – a terceira 

menos restritiva segundo 
critérios de capacidade 
hospitalar e progressão 
da pandemia – por 28 
dias consecutivos. “Nós 
teremos os meses de ju-
lho e Agosto para fazer as 
avaliações a cada ciclo de 
15 dias”, explicou o Co-
ordenador do Centro de 
Contingência do corona-
vírus, Carlos Carvalho.

O secretário de Esta-
do da Educação, Rossieli 
Soares, disse que cada 
escola deverá definir o 
revezamento de alunos, e 
cada estudante deverá ter 
ao menos um dia de aula 
presencial por semana. 
“As aulas devem aconte-
cer tanto de forma pre-
sencial quanto remota, 
no primeiro momento, 
até seguir para a fase 3, 
onde 100% dos alunos es-
tarão nas escolas”, explica.

As prefeituras são au-
tônomas para regulamen-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

qualidade esperada, e foi 
aprovada por muitos pais. 
Porém, admitiu que há 
perdas importantes para 
os alunos. “As escolas fo-
ram as primeiras a parar. 
No dia 13 de março pa-
ralisamos as aulas, apesar 
dos poucos casos ainda 
registrados no estado de 
São Paulo, porém foi uma 
decisão acertada”, disse. 
“Inicialmente não haverá 
reposição das aulas pre-
senciais, uma vez que de 
acordo com estudos ti-
vemos uma perda de 2 e 
até 3 anos de ensino, ou 
seja, iremos somente no 
final de 2022 equilibrar 
o prejuízo sofrido nesse 
período de paralisação”, 
afirma.

Rosseli ainda disse 
a educação infantil terá 
prioridade no retorno, 
uma vez que muitos pais 
dependem das creches 
para trabalhar. 

tar o plano de retomada a 
partir do dia 2 de julho.

Etapas
De acordo com o Pla-

no SP, a segunda etapa 
do retorno às aulas, onde 
70% dos alunos poderão 
voltar às escolas, acon-
tece somente na fase 4 
(verde) onde há restri-
ções mais brandas, desde 
que a cidade permaneça 
por pelo menos 14 dias 
consecutivos na mesma 
fase.

Para chegar à terceira 
etapa, que vai englobar 
100% dos alunos, será 
necessário que ao menos 
13 dos 17 Departamen-
tos Regionais de Saúde 
estejam por outros 14 
dias na fase verde. Se 
uma região regredir para 
as fases mais restritivas 
– vermelha e laranja 1 e 
2, consideradas de alerta 
máximo e controle – a 

reabertura das escolas 
será suspensa em todas 
as cidades daquela área.

Protocolos 
de segurança
Para o retorno às au-

las, as escolas são obri-
gadas a seguir os rígidos 
protocolos de segurança 
como o distanciamento 
de 1,5 m entre as pessoas, 
inclusive na sala de aula, 
com exceção da educação 
infantil; recreios e inter-
valos com revezamento 
das turmas em horários 
alternados; horários de 
entrada e saída escalo-
nados para evitar aglo-
merações; veto a feiras, 
palestras, seminários e 
competições esportivas.

Reposição das 
aulas presenciais
O secretário Rossieli 

Soares disse que as au-
las online têm atingido a 
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Com o obje t i -
vo entender o 
alcance da in-

fecção na população 
geral de Indaiatuba e a 
incidência cumulativa 
da infecção com base na 
soropositividade, a Ad-
ministração Municipal 
por meio da Secretaria 
de Saúde realizou no 
dia 6 de junho, um estu-
do soroepidemiológico 
que foi autorizado re-
centemente pela Anvisa 
(Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), 
por já possuir o equi-
pamento laboratorial 
Abbott Architect®.

A cidade é uma das 
primeiras da região a 
adotar esse método e 

Cidade avalia a incidência da Covid-19
Indaiatuba é um dos primeiros municípios da região a adotar o método autorizado pela Anvisa 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

contou com a partici-
pação de 768 pesso-
as, seguindo protocolo 
da OMS (Organização 
Mundial de Saúde), e 
foi realizada na FIEC 
(Fundação Indaiatuba-

Três bairros de Indaia-
tuba contarão ainda neste 
ano com novos espaços 
para a prática esportiva. 
O Complexo Esportivo 
em construção no Parque 
Campo Bonito é a obra 
mais adiantada e deve ser 
concluída em julho. Na 
Cecap e no Jardim Carlos 
Aldrovandi a previsão 
é de que os núcleos es-
portivos estejam prontos 
no final deste ano com a 
possibilidade da popula-
ção usufruir já no início 
de 2021. As três obras 
somam mais de R$ 13 mi-

a partir de um estudo 
randomizado, que é a 
escolha aleatória dentro 
população conforme 
sexo, idade e região de 
residência. “Esse estudo 
nos deu a possibilidade 

ESPORTES
Novos espaços para prática esportiva serão inaugurados neste ano

xxx

Os moradores testados foram escolhidos a partir de um estudo randomizado

Obras no Complexo Esportivo do Parque Cam-
po Bonito deve ser concluída em julho

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

na de Educação e Cul-
tura) durante todo dia.

A ação contou com 
cerca de 50 profissionais 
de saúde e de acordo 
com a pasta a população 
testada foi escolhida 

de saber a parcela da 
população que já entrou 
em contato com o vírus 
e assim podemos nortear 
a gestão municipal na 
estratégia de combate 
ao Coronavírus. Além 
de visualizar o alcan-
ce, esse estudo também 
determina a fração de 
infecções dos assinto-
máticos permitindo ava-
liar os fatores de risco de 
infecção, comparando 
a exposição de indiví-
duos infectados e não 
infectados, assim como 
avaliar a nossa taxa de 
letalidade”, explica.

Ainda segundo Gra-
ziela, através do estudo 
foi possível constatar 
que 2% dos testados 
foram positivos, o que 
corresponde a cerca de 
5 mil pessoas/habitantes 

da cidade imunes ao ví-
rus. Dos positivos, 25% 
foram da Morada do 
Sol e 18,75% do Jardim 
Oliveira Camargo.

A equipe da Secre-
taria de Saúde também 
realizou a ação de tes-
tagem no bairro Jardim 
Oliveira Camargo e 
passou nas residências 
para monitoramento 
e coleta de exames de 
sorologia IgG e PCR-
-RT. Foram testadas 
267 pessoas em apro-
ximadamente 90 casas, 
também foram distribu-
ídas máscaras de pro-
teção. Até o momento 
foram detectados 33 
RT-PCR positivos e 28 
sorologias IgG positi-
vas. O próximo bairro a 
receber essa ação será o 
Jardim Morada do Sol.

Marcelo de Castro 
Porteiro (Ronda) Diurno

Lucia Franco, Vania Aparecida  e 
Rosangela Aparecida  - Limpeza

Roberto Morais 
Porteiro Noturno

DESTAQUES  DO MÊS - JUNHO

lhões de investimentos em 
infraestrutura para incenti-
var a prática esportiva.

Em breve os mora-
dores da região do Par-
que Campo Bonito vão 
ganhar um Complexo 
Esportivo completo, com 
ginásio poliesportivo, pis-
cina coberta e academia. 
No complexo, ainda se-
rão oferecidas atividades 
como aulas de muscu-
lação, hidroginástica e 
ginástica de academia, e 
do Esporte Cidadão, com 
aulas de jiu jitsu, natação, 
futsal e voleibol. 

Cecap
O projeto da Secretaria 

de Planejamento Urbano e 
Engenharia segue o mode-
lo implantado no Campo 
Bonito, com piscina semio-
límpica aquecida, ginásio 
poliesportivo e academia 
com espaço multiuso e 
sala para exame médico. 
São dois blocos, um para o 
ginásio e outro para as áreas 
de piscina e academia. O 
ginásio poliesportivo terá 
1.589 m² de área cons-
truída, também com uma 
quadra de medidas oficias 
e arquibancada.

Carlos Aldrovandi
O espaço oferecerá 

uma piscina semiolímpica 
aquecida, equipada com 
cadeira de transferência 
acessível, arquibancada 
e vestiários. A academia 
também será composta 
por um espaço multiuso 
para exercícios aeróbicos 
e lutas, além de uma sala 
para exames. No total, se-
rão 1.191m² de edificação.
Atualmente a Secretaria de 
Esportes disponibiliza 23 
polos esportivos e 19 po-
los de lazer, que atendem 
alunos em 34 modalidades.
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Teleatendimento Covid-19 já 
avaliou mais de 780 pessoas
Atendimento é feito através da plataforma “Minha Saúde”
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A plataforma digi-
tal “Minha Saú-
de” que foi lan-

çado no dia 26 de maio, 
com o intuito de oferecer 
o serviço de Teleatendi-
mento Covid-19, para que 
pacientes com sintomas 
gripais possam passar por 
triagem e serem direcio-
nados para atendimento 
médico quando identi-
ficada a necessidade, já 
registrou 785 atendimen-
tos em apenas 15 dias de 
funcionamento.

De acordo com a Se-
cretaria de Saúde, dos 
785 registros, 478 pes-
soas foram direcionadas 
para o atendimento mé-
dico, o que representa 
39,1% de atendimento 
evitado.

Para ter acesso ao 
atendimento basta aces-
sar a plataforma que está 
disponível no site da 
Prefeitura Municipal de 

Indaiatuba www.indaia-
tuba.sp.gov.br em ícone 
no canto inferior direito.

Teleatendimento 
Covid-19
A pessoa que apre-

sentar qualquer sintoma 
de gripe deve acessar a 
plataforma, e fazer uma 
triagem, respondendo 
a um questionário que 
avaliará automaticamen-
te o quadro clínico. Se 
a plataforma identificar 
sintomas de maior gra-
vidade o paciente pas-
sará para o atendimento 

médico online. Para isso 
é necessário ativar a 
câmera e microfone do 
dispositivo (celular ou 
computador). A Secre-
taria de Saúde montou 
uma equipe de médi-
cos que fica disponível 
para as consultas online 
diariamente, inclusive 
aos finais de semana, 
das 7h30 às 22h30. O 
médico oferece todas as 
orientações necessárias, 
sendo elas os exames 
diagnósticos, receitas 
médicas, resultados de 
exames, entre outros.

Teleatendimento realiza triagem antes de encaminhar o paciente ao atendimento médico

Teleconsulta Especialista
Dentro da platafor-

ma também está dis-
ponibilizada a Tele-
consulta Especialista, 
via chamada de vídeo, 
proporcionando acesso 
ao especialista, ofere-
cendo consultas para 
os pacientes que já 
possuem encaminha-
mentos. Os pacientes 
selecionados para o 
atendimento on-line 
são triados pela equipe 
técnica da Central de 
Regulação da Secreta-
ria de Saúde.

O governo paulista 
autorizou a retomada 
gradual das atividades 
dos Centros de Formação 
de Condutores (CFCs) 
credenciados pelo De-
tran.SP. Por meio de 
tecnologia da Prodesp 
(empresa de tecnologia 
do Estado), com sistema 
de reconhecimento facial, 
o retorno irá contemplar 
aulas remotas.

A medida atende de-
mandas iniciadas antes 
da suspensão do atendi-
mento presencial nas uni-
dades e beneficia cerca de 
50 mil candidatos de pri-
meira habilitação, PCD, 
mudança de categorias e 
reabilitação. Para que os 
procedimentos teóricos 
e práticos sejam realiza-
dos com segurança, para 

HABILITAÇÃO
CFCs retornam 
com aulas online

alunos e instrutores, o 
Detran.SP divulgou que 
serão utilizadas ferra-
mentas tecnológicas e 
adotados protocolos sa-
nitários rígidos. 

A identificação dos 
alunos passará ser fei-
ta por reconhecimen-
to facial, por meio da 
biometria já cadastrada 
durante a matrícula nos 
cursos. Neste momento 
de distanciamento social, 
a automação de proces-
sos evita a necessida-
de de comparecimento 
presencial nos CFCs. O 
cronograma de retoma-
da das atividades será 
em etapas, e o reinício 
das aulas práticas está 
previsto para o dia 25 de 
junho, e as teóricas, para 
o próximo dia 29. 
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O importante papel do vice na recente democraciaO importante papel do vice na recente democracia

Atualmente, na Amé-
rica Latina, o papel 
do vice tem sido um 

dos pontos mais explorados 
pela Ciência Política. Nos 
últimos anos, o vice ganhou 
uma relevância singular em 
todas as esferas por algumas 
de suas tendências inova-
doras. Cabem aí, desde a 
tendência de representação 
das mulheres no poder, 
até os conflitos dentro da 
fórmula republicana, que 
resultaram em autênticas 
crises políticas, capazes 
de alterar o governo sem 
a necessidade de golpes 
simplesmente mediante a 
fórmula sucessória. Para 
um vice, seu lugar dentro 
do limbo institucional é o 
mais paradoxal: Não é nada, 
mas pode ser tudo – pode 
mudar um cenário de crise 
a qualquer momento. Então, 
o que há por trás do papel, 
até então, mais opaco dentro 
do núcleo de um governo? 
E por que o posto de vice 
tem sido tão importante 
através dos anos no Brasil?

O vice pode ser consti-
tuído de uma aliança sólida 
ou de um laço ideológico, 
um personagem que com-
plemente um perfil entre o 
ético e o técnico que pode 

DIGITAL
Plataforma digital integra 
Prefeitura e Câmara de Indaiatuba

 DIVULGAÇÃO

ELIANDRO FIGUEIRA

Enquanto as chapas 
aguardam as pesquisas 
para oficializar suas can-
didaturas e coalizões, pos-
síveis prefeitos buscam 
equilibrar suas candida-
turas às preferências dos 
eleitores que compõem o 
cenário indaiatubano atu-
al. Cenário esse que já não 
tem mais como maioria 
cidadãos de origem que 
convivem há décadas, mas 
novos cidadãos “estran-
geiros” que desconhecem 
a história da política local 
e seus melindres. 

Em tempo, é de se 
esperar que depois de ter 
vencido com pouquíssi-
mas vantagens as últimas 
eleições e somado nos 
últimos três anos uma 
atuação pífia, cuja pan-
demia evidenciou a falta 
de habilidade técnica do 
atual governo, que um 
renovado cenário político 
se apresente em 2021. E, 
para isso, alianças virtu-
osas entre candidatos a 
prefeito e vices podem vir 
a ser o “pulo do gato” para 
a cadeira do Executivo. 
(Assessoria de Impren-
sa do PRTB – Partido 
Renovador Trabalhista 
Brasileiro)

A prefeitura de Indaia-
tuba acaba de lançar uma 
plataforma que integra a 
Administração e a Câmara 
do município. A ferramen-
ta, que tem o objetivo de 
otimizar a tramitação de 
indicações e ofícios do 
Legislativo, foi implan-
tada nesta segunda-feira 
(22), a partir da iniciativa 
da Secretaria de Relações 
Institucionais, e desenvol-
vida pelo Departamento de 
Informática da Prefeitura, 
em parceria com o Legis-
lativo Municipal.

Segundo a secretária 
de Relações Institucionais, 
Graziela Milani, a integra-
ção entre o Executivo e o 
Legislativo corresponde à 

ser um empresário, um 
intelectual, um ativista ou 
simplesmente um totem - 
que sorri, acena e concorda 
- o que pode produzir um 
virtuoso binômio até que 
o mesmo seja chamado a 
atuar, o que tem sido bem 
comum.

Desde a proclamação da 
República, o Brasil teve 24 
vices e destes, nove já assu-
miram o mais alto comando 
do País por uma série de 
motivos. Quatro assumiram 
após a morte do presidente, 
dois por renúncia e um por 
processo de impeachment, 
sendo esse último, Mi-
chel Temer, que assumiu 
enquanto Dilma Rousseff 
preparava sua defesa contra 
as denúncias de corrupção, 
que envolvia também seu 
partido, o PT. Dilma foi 
julgada por violar as Leis 
de Diretrizes Orçamentárias 
e de Responsabilidade Fis-
cal. A votação final de seu 
julgamento ocorreu em 31 
de agosto de 2016, quando 
a presidente foi destituída 
do cargo e Temer acabou 
por assumir a presidência 
do Brasil.

Só a título de curiosi-
dade, o cargo de vice-pre-

sidente que está na atu-
al Constituição de 1988, 
estabelece suas funções 
e descreve que: “O vice 
auxilia o presidente sempre 
que for por ele convocado 
para missões especiais. O 
vice também terá outras 
atribuições que lhe forem 
conferidas por lei comple-
mentar”.

Não tem sido muito raro 
constatar a importância 
do papel do vice quando 
observamos a participação 
relevante que tem destacado 
o General Hamilton Mourão 
do PRTB – Partido Renova-
dor Trabalhista Brasileiro, 
no governo de Jair Bolsona-
ro. Mourão tem se colocado 

como mediador e equilibra-
do as forças constitucionais 
mais importantes do País. 
Lembrando que a mesma 
Constituição também rege, 
basicamente, as atividades 
de um vice-governador e 
um vice-prefeito. 

 
O vice nas 
eleições municipais
Prestes a encararmos 

uma nova eleição munici-
pal, e por Indaiatuba já ter 
passado por uma experiên-
cia política constrangedora 
de afastamento do então 
prefeito, Reinaldo Noguei-
ra, a escolha do vice-prefei-
to se torna mais relevante. 
Assim, as coalizões passam 

a coroar o protagonismo 
do vice-prefeito na hora de 
buscar nomes mais compe-
titivos no terreno eleitoral 
local.

Este ano, em Indaia-
tuba, é previsto que pelo 
menos duas novas chapas 
gerem uma expectativa de 
competição, não apenas 
por se tratar de acomoda-
ção de partidos, mas do 
componente que depois 
de 20 anos parece ser um 
fator chave para escolha 
de bons binômios: O apa-
rente desanimo e a decep-
ção do povo indaiatubano 
com a situação. Parece 
mesmo que chegou ao fim 
a era Reinaldo Nogueira.

primeira fase do sistema. 
“Com essa primeira parte 
em funcionamento, nossa 
meta agora é digitalizar 
também todos os pro-
cessos da administração 
municipal, para que toda 
a tramitação aconteça ele-
tronicamente, gerando 
ainda mais eficiência e 
economia no setor público 
municipal”, explicou.

O prefeito Nilson Gas-
par (MDB) destacou que 
“a ferramenta é essencial 
para melhorar a eficiência 
na prestação do serviço 
público. A comunicação 
de indicações e ofícios 
entre a Administração 
Câmara será muito mais 
fácil e ágil”.

“A integração digital 
vai resultar em muitos 
resultados benéficos para 
a nossa cidade”, comple-
mentou o vereador e pre-
sidente da Câmara, Hélio 
Ribeiro.

Balanço
Só em 2019, a Prefei-

tura de Indaiatuba recebeu 
1.998 indicações e 4.941 
ofícios, totalizando 6.939 
documentos. Apenas para 
o protocolo de encaminha-
mento dos questionamen-
tos e envio das respostas 
aos vereadores são utili-
zados pelo menos quatro 
vezes esse total (27.756) 
em papéis, entre cópias e 
impressões.

Ferramenta tem o objetivo de otimizar a tramitação de indicações do Legislativo
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Município recebe cabine Município recebe cabine 
para exames de Covid-19para exames de Covid-19

Indaiatuba recebeu, 
na última sexta-feira 
(19), uma cabine 

projetada especialmente 
para coleta de exames 
RT-PCR para Covid-19. 
O equipamento foi cedi-
do pela empresa Hydac, 
fabricante alemã de pro-
dutos e acessórios para 
sistemas hidráulicos. 

A cabine foi desen-
volvida pela própria 
multinacional, que pos-
sui planta em Indaiatu-
ba, e visa proporcionar 
ambiente seguro para o 
profissional de saúde no 
momento da coleta das 
amostras, já que o man-
tém em total isolamento, 
dispensando inclusive 
o uso de EPIs (Equipa-
mento de Proteção In-
dividual), e reduzindo o 
risco de contaminação.

O equipamento está 
instalado no Hospital 
Dia, e os pacientes da 
unidade, direcionados 
para o exame RT-PCR, 

já podem utiliza-lo. A 
proposta é a de manter 
o profissional de saúde 
totalmente isolado na 
cabine, pois, o contato 
com o paciente é rea-
lizado através de luvas 
acopladas e microfo-
ne para comunicação. 
Após a coleta, as amos-
tras são armazenadas 
em temperaturas entre 
4ºC e 8ºC, em uma cai-
xa térmica com medidor 
digital incorporado, até 

serem envidas para o 
laboratório de análises. 
Dentro da cabine há 
ar-condicionado e com-
putador com acesso ao 
sistema de prontuários 
da Secretaria de Saúde.

De acordo com a 
Saúde municipal, além 
da redução significa-
t iva de custos com 
EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual), 
como proteção para o 
corpo, mãos, olhos e 

O Ministério da Eco-
nomia publicou, na úl-
tima quarta-feira (17), 
a nova regulamentação 
para a comprovação para 
prova de Vida do INSS 
(Instituto Nacional do 
Seguro Social), que en-
trará em vigor a partir de 
agosto deste ano.

Aqueles que recebem 
valores do Seguro Social 
deverão ir pelo menos 
uma vez ao ano nas uni-
dades de agências bancá-
rias, ou no próprio INSS, 
e apresentar um docu-
mento oficial para atua-
lização e confirmação do 
registro no sistema.

De acordo com a 
publicação do Diário 

Equipamento permite isolamento do profissional de saúde

vias respiratórias, o uso 
da cabine irá diminuir 
drasticamente o tempo 
entre as coletas. An-
teriormente, o tempo 
para que o profissional 
de saúde pudesse trocar 
todos EPIs e completar 
o processo de higie-
nização do ambiente 
levava cerca de uma 
hora; com a cabine, o 
período baixou para 10 
a 15 minutos entre um 
exame e outro.

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O novo equipamento reduz custos com EPIs e o tempo entre as coletas

Os segurados devem atualizar o registro

MUDANÇA
Governo atualiza 
normas para prova 
de vida do INSS

Oficial, a portaria n° 
244/2020 decreta a pos-
sibilidade de realizar o 
serviço através do apli-
cativo “Meu INSS”, po-
rém, a opção só se aplica 
àqueles que estão impos-
sibilitados de comparecer 
por problemas de saúde 
(moléstia grave, entre 
outros). Aos que não ti-
verem acesso ao serviço 
online, poderão pedir a 
um representante legal 
que faça a atualização do 
cadastro, vide apresenta-
ção de documentos que 
comprovem o parentes-
co, além dos motivos da 
incapacidade do compa-
recimento presencial para 
a atualização.



Festa no bairro Pimenta é interditada pela 
Guarda Civil e Ambiental após denúncia
Os responsáveis foram multados em 100 Ufesps, que corresponde a R$ 2.761,00
DA REDAÇÃO
r edacao@maisexpressao .com.br

Uma ação con-
junta da Guar-
da Civil e da 

Secretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Am-
biente resultou na in-
terrupção de um evento 
na noite de sexta-feira 
(19). Os responsáveis 
foram multados em 100 
Ufesps, que correspon-
de a R$ 2.761,00.

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA
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T u d o  c o m e ç o u 
quando a Guarda Ci-
vil recebeu a denúncia 
sobre uma festa que 
estaria acontecendo em 
uma chácara no bairro 
Pimenta. As equipes 
foram até o local infor-
mado e constatou aglo-
meração de pessoas e 
perturbação do sosse-
go, contrariando o De-
creto da Lei 3.688/41 
e Decreto Municipal 
13.953/20.

Porções de drogas 
foram localizadas 
no Oliveira Camargo

Guarda Civil registra ocorrências de combate ao tráfico de drogas

APREENSÃO

FLAGRANTES

A Guarda Civil apre-
endeu mais de 1.500 
porções de drogas diver-
sas em uma ocorrência 
registrada no Jardim 
Oliveira Camargo na 
madrugada desta terça-
-feira (23). A equipe do 
Canil 047 realizava o 
patrulhamento preven-
tivo pelo bairro, quando 
ao acessar a Rua Augus-
to Brega, um indivíduo 
jogou algo fora e saiu 
correndo. A atitude sus-
peita levou os guardas a 
acompanharem o indiví-
duo e realizar sua abor-
dagem na Rua Anuar 
Sabino. Ao averiguarem 
o objeto dispensado, 

Seguindo as ações 
de combate ao tráfico 
de drogas, a Guarda 
Civil registrou quatro 
ocorrências com entor-
pecentes na sexta-feira 
(19). A primeira foi 
registrada pela equipe 
da viatura 102, que du-
rante o patrulhamento 
preventivo pelo Jar-
dim Tancredo Neves, 
localizou uma sacola 
com entorpecentes em 
uma lixeira na Rua José 
Carlos Wolf. Dentro 
da sacola os agentes 

Guardas localizaram o local informado e constatou aglomeração de pessoas

Apreensão de drogas é resultado de quatro ocorrências

constataram tratar-se 
da chave de um veículo.

O veículo, um Vec-
tra, estava estacionado 
na Rua Augusto Brega 
e no seu interior aos 
agentes  local izaram 
uma mochila com 1000 
microtubos cheios de 
cocaína, 460 porções de 
maconha, 150 pedras de 
crack, 43 vidros de lan-
ça-perfume e 20 porções 
de drogas sintéticas. 
Tudo foi apresentado 
na Delegacia de Polícia, 
onde o delegado deter-
minou a apreensão das 
drogas e ratificou a voz 
de prisão em flagrante 
contra o indivíduo.

localizaram 52 porções 
de maconha, 24 micro-
tubos com cocaína e 57 
pedras de crack.

A segunda ocorrên-
cia foi atendida pela 
viatura do Canil 105, 
no Jardim Dr. Carlos 
Augusto de Camargo 
Andrade. A equipe rea-
lizava o patrulhamento 
do bairro, quando um 
indivíduo ao ver a via-
tura saiu correndo para 
o interior da mata. Os 
guardas realizaram um 
trabalho de faro com 

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

O evento contava com 
segurança particular, bar 
e uma menor entre os 
participantes. Os organi-
zadores, seguranças e a 
menor foram conduzidos 
à Delegacia de Polícia, 
onde o boletim de ocor-
rência foi registrado.

No sábado (20), ou-
tro evento no Parque 
das Bandeiras também 
foi notificado pelo de-
partamento de Meio 
Ambiente.

o Cão Duke no local, 
e localizaram 72 por-
ções de maconha e 18 
microtubos com cocaí-
na, escondidos. Na Rua 
Martinho Lutero, no 
Jardim Morada do Sol, 
a equipe da viatura 110 
abordou um adolescente 
com uma porção de ma-
conha. Próximo a ele o 
cão Duke localizou duas 
porções de maconha e 
uma pedra de crack.

A última ocorrên-
cia foi registrada pela 
equipe da Romi, na Rua 

Mário Sérgio de Almei-
da, no Jardim Morada 
do Sol. Um indivíduo 
que foi abordado pela 
equipe e confessou que 
estava realizando o trá-
fico de drogas no local. 
Com ele, foram locali-
zados cinco microtubos 
com cocaína.  Todas 
as ocorrências foram 
apresentadas para  a 
Delegacia de Polícia, 
onde a autoridade de 
plantão tomou as me-
didas cabíveis a polícia 
judiciária.
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O comércio  de 
Indaiatuba e 
prestadores de 

serviço considerados 
não essenciais estão fun-
cionando em horário 
reduzido desde ontem 
(24), após a Prefeitura de 
Indaiatuba receber uma 
notificação judicial soli-
citando que o município 
seguisse as medidas de-
terminadas pelo governo 
estadual, e apresentadas 
no Plano São Paulo de 
retomada consciente. 

A cidade está classi-
ficada na fase laranja, o 
que permitiu a reabertura 
do comércio, porém com 
restrições. Entre elas, 
era a limitação do ho-
rário de funcionamento 
por apenas 4 horas por 
dia. “Quando fizemos 
Plano Indaiatuba para a 
Retomada Consciente 
(Decreto nº 13.995), no 
final de maio, estávamos 

Prefeitura restringe funcionamento do comércio
numa posição mais tran-
quila quanto à contami-
nação pelo novo corona-
vírus e ocupação de lei-
tos hospitalares. Por esse 
motivo flexibilizamos o 
horário de atendimento 
do comércio, claro, com 
todas as medidas de se-
gurança recomendadas 
pela Vigilância Sanitá-
ria”, esclarece o prefeito 
Nilson Gaspar.

No entanto o prefeito 
também atribui a redu-
ção do horário de fun-
cionamento do comércio 
ao aumento dos casos 
da Covid-19 na cidade 
e ao não cumprimento 
do isolamento social 
pela população. “O ví-
rus está se alastrando e 
nosso índice de adesão 
ao isolamento social está 
em média 46%, abaixo 
do ideal (mínimo 55%). 
Desta forma, por uma 
questão de segurança 
e para preservar a saú-
de da nossa população 
estamos tomando essa 

medida”, completa.
A  P o r t a r i a  n º 

589/2020, publicada na 
edição de quarta-feira 
(24) da Imprensa Oficial 
do Município dá nova 
redação à Resolução nº 
540, publicada em 30 de 
maio de 2020, estabele-
cendo novos horários de 
funcionamento.

Desde ontem (25), 
o atendimento presen-
cial nos comércios e 
prestadores de serviço 
está sendo realizado de 
segunda a sexta-feira, 
das 12h às 16h, e aos sá-
bados, das 9h às 13h. Os 
shoppings centers ficam 
autorizados a funcionar 
também pelo prazo má-
ximo de quatro horas, 
nos seguintes horários 
(inclusive aos finais de 
semana): Parque Mall, 
das 10h às 14h, Sho-
pping Jaraguá, das 12h 
às 16h e Shopping Polo 
das 14h às 18h.

Gaspar ainda enfatiza 
que o novo horário de 

ARQUIVO – PMI

Cidade descumpria determinação do Plano SP de retomada consciente da economia

Comércio passa a funcionar somente 4 horas diárias; Zona 
azul volta a ser suspensa sem data prevista para retorno

funcionamento dos esta-
belecimentos comerciais 
e de prestação de ser-
viços foi sugerido pela 
Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Indaiatuba (Aciai). Da 
mesma forma os sho-
ppings da cidade foram 
consultados para que 
definissem os horários 
mais adequados dentro 
dos critérios pré-estabe-
lecidos na Portaria.

Zona Azul
Após a determinação 

de horário reduzido no 
comércio, a Administra-
ção Municipal suspendeu 
novamente o serviço de 
estacionamento rotativo, 
Zona Azul. O serviço 
somente será retomado 
quando os horários de 
funcionamento dos seto-
res de comércio e servi-
ços forem normalizados.



DIVULGAÇÃO

Corporação Villa-Lobos apresenta 
“Passeio pelo Mundo da Música”
Concerto Virtual acontece amanhã, às 20h, no portal Cultura Online

A C o r p o r a ç ã o 
Musical Villa-
-Lobos apre-

senta amanhã (27), às 

20h, o concerto virtu-
al “Passeio pelo Mun-
do da Música”, com 
um repertório bastante 
variado. E no domingo 
(28),  às 19h,  a Or-
questra Sinfônica de 

Indaiatuba traz reper-
tório dedicado à viola 
caipira e a participação 
especial de Ivan Vi-
lela, um dos maiores 
violeiros do Brasil . 
As apresentações se-

rão disponibilizadas no 
portal Cultura Online 
(www.indaiatuba.sp.
gov.br/cultura-online/).

“Nosso  pon to  de 
partida será o Rio de 
Janeiro, onde visitare-
mos obras imortais de 
Antônio Carlos Jobim 

A Orquestra Sinfônica de Indaiatuba traz clássicos da viola caipira com a participação especial do violeiro Ivan Vilela
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sob a ótica do arranja-
dor canadense Howard 
Reid Cable. Também 
teremos Frevo, mas 
neste caso não o fa-
moso ritmo pernam-
bucano, mas sim uma 
arrojada composição 
de Egberto Gismonti 
com uma pitada de 
improvisação”, desta-
ca o maestro Samuel 
Nascimento de Lima, 
que divide a batuta 
com Tiago Morandi 
Roscani.

A  a p r e s e n t a ç ã o 
contará com a partici-
pação de convidados 
como o Quarteto de 
Trombones da CMVL, 
executando arranjos do 
professor e trombonis-
ta brasileiro Gilberto 
Gagliardi e do profes-
sor norte-americano 
George W. Lotzenhi-
ser.

O maestro  conta 
que a  apresentação 
também contará com 
momentos divertidos 

e que ficarão por con-
ta de Counting Stars, 
do One Republic, e 
do forró norte-ame-
ricano Tio Macaco, 
de Michael League, 
integrante da banda 
instrumental Snarky 
Puppy. 

.
Viola caipira
No domingo, a Or-

questra Sinfônica de 
Indaiatuba está de volta 
apresentando um con-
certo dedicado a viola 
caipira, o mais brasi-
leiro dos instrumentos 
musicais. E para essa 
apresentação, a Orques-
tra Sinfônica conta com 
a participação especial 
do violeiro Ivan Vilela. 

“No programa, te-
remos obras que vão 
do regional ao univer-
sal, demostrando toda 
a versatilidade da viola 
e também da Sinfônica 
de Indaiatuba”, destaca 
o maestro e diretor ar-
tístico Paulo de Paula. 
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Bicho Amigo

Carlos e Ruth com o neto Miguel, na Clínica Bicho Amigo, 
para vacinação dos lindos cãezinhos Aruna e Paçoca

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

Ensaio fotográfico da nova Coleção Tutti Sposa da A Nova 
Loja. Vale a pena conferir de perto!

Matheus, aluno da Unidade II

A Nova Loja

Lorenzo, aluno da Unidade I

A lindinha Lolo no seu primeiro banho, na Clínica Bicos & 
Focinhos. Que graça! 

Bicos & Focinhos

Adelaide Decorações

Agora a Adelaide Decorações está atendendo só com hora 
marcada. Ligue: (19) 3894-4638 / (19) 99763-2829 agende 
seu horário e confira de perto as últimas novidades em 
cortinas, persianas, papel de parede, colchas sob medida, 
almofadas, tapetes e carpetes. Você vai adorar!

Prof. Cynara do 1º Ano - Unidade IProf. Márcia da 1 e 2ª Etapa - Unidade II 

Colégio Meta em aula remota com tema Arraiá
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Erika Carneiro e Fernando Cesar Carneiro das Lojas Carneiro Dr. José Ricardo e Dr. Bruno Bergamo da Bergamo e Rios Advogados

Troféu Frutos de Indaiá premia as 
melhores empresas de Indaiatuba
Festa de premiação comemora 15 anos com o show da dupla Maiara & Maraisa

M e s m o  e m 
meio à pan-
d e m i a  d o 

novo coronavírus,  a 
organização do Troféu 
Frutos de Indaiá está 
a todo vapor. Toda a 
estrutura e detalhes da 
noite de premiação es-
tão sendo escolhidos 
e contratados para que 
seja mais uma edição 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

de sucesso.
Em seus  15  anos 

de existência, o Tro-
féu Frutos de Indaiá já 
premiou milhares de 
empresas de Indaiatuba 
que foram apontadas 
e escolhidas, através 
de votos da população, 
como a melhor da cida-
de em seu segmento. O 
maior e melhor evento 
de premiação de Indaia-
tuba está marcado para 
acontecer no dia 28 de 
novembro, no salão so-

cial do Clube 9 de Julho. 
E na edição de come-
moração dos 15 anos 
do Troféu Frutos de 
Indaiá a dupla Maiara & 
Maraisa promete agitar 
e animar os premiados 
e convidados cantando 
seus maiores sucessos.

As irmãs são uma 
das principais duplas do 
cenário da música ser-
taneja. Na internet não 
poderia ser diferente. 
Elas já alcançaram mar-
cas expressivas como 

superar três bilhões de 
visualizações e mais de 
seis milhões de inscri-
tos em seu canal oficial 
do YouTube.

Premiados
O resultado da pes-

quisa já está concluído 
e os primeiros colo-
cados já estão sendo 
procurados pelo Grupo 
Mais Expressão para 
que participem da edi-
ção 2020. As empresas 
premiadas podem ser 

conferidas nas edições 
do Jornal Mais Expres-
são. 

Reconhecimento
E o sucesso do Troféu 

Frutos de Indaiá tam-
bém foi reconhecido 
através do projeto de 
lei 7.200/2019, de auto-
ria do vereador Massao 
Kanesaki (DEM), que in-
sere no calendário oficial 
de eventos da cidade o 
Dia de Homenagem aos 
Empresários de Sucesso. 

A será celebrada em 
9 de novembro, com 
o intuito de promover 
o reconhecimento aos 
empresários que se des-
tacaram durante o ano 
nos seus respectivos seg-
mentos de atuação. “A 
premiação já é realizada 
anualmente pelo Gru-
po Mais Expressão, e, 
graças à nova lei, a ho-
menagem passa integrar 
oficialmente a agenda 
de eventos da cidade”, 
destacou Massao.

JME
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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

CA06736 - CENTRO - PISO SUPERIOR - AU.120m² 
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, Wc social, co-
zinha americana, sacada.  R$ 1.500,00 + IPTU, 01 
VAGA DE GARAGEM.

CA04851 - AT 250m², AU 145m²- 03 dormitórios, 
01 suíte, sala, cozinha com gabinete, WC social, 
área de luz, lavanderia, quintal, 02 vagas cobertas. 
R$ 1.700,00 + IPTU

VENDA

TE06015 - JARDIM DOS IMPÉRIOS - AT. 150 m² 
terreno com terraplenagem pronto para construir. 
Condomínio fechado, com portaria 24 horas e 
área de lazer completa, excelente localização, fácil 
acesso. R$ 140.000,00

AP04779 – AU.72 m² - OPORTUNIDADE APARTA-
MENTO EM CONDOMÍNIO COM LAZER - GRAND 
VILLE- 03 dormitórios sendo uma suíte (persianas 
“black-out” em dois quartos), WC social, cozinha 
com planejados, sala dois ambientes com “sol 
da manhã”, lavanderia, 02 vagas cobertas. Con-
domínio conta com: portaria 24hs, 12 churras-
queiras (de uso gratuito), salão de festas (20,00 
a utilização), quadra poliesportiva, piscina adulto 
(com raias de 25m), piscina infantil, dois vestiá-
rios e quatro banheiros na área de lazer, academia 
completa, sauna, brinquedoteca, salão de jogos, 
playground/parquinho ao ar livre, bicicletário. R$ 
325.000,00

AP04768 - RIVIERA - AU. 93 m² - Lindo aparta-
mento duplex - Piso Inferior: hall, cozinha planeja-
da, sala, WC social e 1 dormitório. Piso Superior: 1 
suíte ampla e terraço com vista 270 graus da Mata 
Atlântica, cidade e praia. Todo reformado com ma-
teriais de alto padrão e climatizado. Recepção 24 
horas, condomínio possui piscina, salão de jogos, 
espaço Kids, quadra poliesportiva, quadra de tê-
nis, piscina aquecida na cobertura, sauna e acade-
mia. Apartamento mobiliado pronto para uso ou 
aluguel de temporada! R$ 900.000,00

CA08864 - CENTRO - AT 125m² AC.110m² 03 dor-
mitórios sendo 1 suíte, 1 sala, cozinha, lavanderia, 
WC social, garagem para 02 autos, acabamento de 
primeira,  R$ 440.000,00

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 - IN-
DAIATUBA-  AT 300 m² AC 179,82m² 03 suítes sen-
do (01 master com closet) banheiros com cuba e 
ducha dupla, sala de estar, sala de jantar integra-
da com a cozinha, área gourmet, quintal, garagem 
cobertas para 02 autos, área de laze completa, 
piscina adulta e infantil, espaço gourmet, campo 
de futebol, quadra de tênis, quadra poliesportiva, 
portaria com segurança 24 horas, região privile-
giada R$ 850.000,00

LOCAÇÃO

SL0995 - AU. 30 m² - SALA COMERCIAL PISO SU-
PERIOR EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - CENTRO 
- 1 sala em segundo piso, banheiro comum, en-
trada única. R$ 1.000,00 (INCLUSO CONTAS DE 
IPTU, ÁGUA E ENERGIA).

AP04762 - JARDIM NOVO HORIZONTE -APARTA-
MENTO MOBILIADO -  AU 56.30 - 02 dormitórios 
planejados, WC social com gabinete e box, sala com 
sofá e painel, tv, mesa, cozinha planejada, geladei-
ra, microondas, sugar lavanderia, garagem para 01 
auto. LOCAÇÃO R$ 1.400,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

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

AP04758 - APARTAMENTO SEMI MOBILIADO 
COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - VILA SO-
RIANO - 02 suítes com planejados, sala ampla 
dois ambientes, lavabo, ampla varanda fecha-
da, cozinha planejada com linha branca de ele-
trodomésticos, lavanderia planejada, garagem 
para 01 auto. VENDA R$ 360.000,00 | ALUGUEL 
R$ 1.800,00 + COND. + IPTU (ESTUDA ALUGUEL 
MOBILIADO).

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 

CA08865 JARDIM HUBERT - AT. 150m² AC.80m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
01 sala, cozinha planejada, lavanderia, área gourmet, iluminação completa, ga-
ragem para 02 autos, R$ 360.000,00

AP04776 - AU.96m² - JARDIM PAU PRETO - INDAIATUBA - 03 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, lavabo, sala 02 ambientes, cozinha planejada, 02 vagas 
cobertas e com hobby box. Apartamento com armários planejados nos quartos, 
corredor, cozinha, banheiros e lavanderia, ar condicionado nos quartos e sala, 
iluminação LED e vista esplendida. Localização em um dos melhores bairros da 
cidade em condomínio completo. R$ 2.800.00 + COND. + IPTU

AP04760 - DUETTO DI MARIAH - lindo apartamento todo planejado e com ar con-
dicionado - Cobertura com 4 dormitórios (2 suítes) planejados, sala ampla, lavabo, 
lavanderia, área gourmet com cobertura e 3 vagas de garagem cobertas. Sol da ma-
nhã. Estuda permuta de até 50% do valor. Locação R$ 3.000,00 + COND + IPTU. Con-
domínio com área de lazer completa e portaria 24h.

CA08505 - MORUMBI - AT. 125 m² AC. 147 m² - sobrado com 3 dormitórios 
(1 suíte, sendo 2 com varanda), wc social, sala ampla, escritório, lavabo, copa, 
cozinha, lavanderia e garagem para 2 autos sendo 1 coberta. Casa nova com 
porcelanato e portão eletrônico. R$ 1.800,00 + IPTU

CA08862 - JARDIM RESIDENCIAL VENEZA - AT 100m² AC 80m² 03 dormitórios sendo 
(01 suíte), 01 sala, garagem para 02 autos, excelente acabamento, excelente localiza-
ção, a poucos minutos do centro. R$ 300.000,00.

AP04777 - CIDADE NOVA - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PÁTIO ANDALUZ -  AU 85m² 
- 03 Dormitórios , sendo 01 suíte e 01 dormitório com armários planejados, Cor-
redor com Roupeiro planejado, Banheiros com box, chuveiros e gabinetes, Sala 
02 Ambientes, Cozinha Planejada  com exaustor e  com torneira DECA de filtro 
acoplado, Lavanderia e Vagas para 02 Autos. Tela de Proteção em todas as jane-
las e Varanda. Condomínio rico em área de lazer. LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA 
PRÓXIMO AO SUPERMERCADO E CENTROS COMERCIAIS - R$ 490.000,00.



VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA201 – CIDADE NOVA – R$900 MIL - 2 dormitórios sendo os dois suítes com closed, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, lavabo, dispensa, banheiro e garagem para 2 carros. 
Possui portão eletrônico, ar condicionado, quintal e churrasqueira. 
CA213 – VILA ALMEIDA – R$320 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closed, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, área de luz e garagem para 1 carro. CA109 – MONTE 
VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira e portão eletrônico.
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, lavan-
deria, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$245 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, sala, 
cozinha americana com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churrasqueira e portão 
eletrônico.
CA208 – JD. NOVA VENEZA – R$250 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem para 2 carros, quintal e portão eletrônico.  
CA211 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIA – R$340 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha e 
garagem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro
CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$305 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, dispensa e garagem coberta para 2 carros. Possui aquecedor solar, ar condicionado nos 
quartos e porão para ferramentas.

  CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA327 – JD. VENEZA – R$275 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, lavanderia, 
banheiro e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira. Aceita permuta com terreno.
CA308 – JD.PAU PRETO – R$500 MIL – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
copa, lavanderia, banheiro, dispensa, garagem e edícula.
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 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
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 condomínio 
ou apartamento. 
CA309 – JD. MORADA DOS SOL – R$325 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte 2 com ar condicionado e 
1 com armários, sala de estar com sanca, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros 1 com aquecedor 
solar, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros.  
CA310 – CENTRO – R$350 MIL – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros e 
garagem coberta para 1 carro. Aceita Proposta 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicio-
nado, sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros 
e edícula. Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de 
segurança. Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil
CA404 – JD. ESPLANADA – R$750 MIL – 4 dormitórios, sendo 2 suítes, sala te TV, sala de jantar, 
cozinha americana planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem descoberta para 2 carros, e edícula. 
Possui quintal, área gourmet e portão eletrônico.
CA328 – NOVA VENEZA – R$361 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão 
eletrônico.

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA333 - CONDOMINIO PARK REAL - R$425 MIL 3 dormitórios sendo 1 suíte  banheiro, sala de 
estar com sanca, cozinha americana, lavanderia é garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Possui 
churrasqueira com pia.
CA332 – CONDOMÍNIO IMPÉRIO – VILA RICA – R$425 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, co-
zinha americana, banheiro, lavanderia e garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Possui churrasqueira 
com pia. Aceita Permuta com terreno.
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, gara-
gem. 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, churras-
queira, 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 churras-
queira 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 entra-
da, varanda, cozinha planejada, lavanderia, dispensa e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado, 
quintal, edícula, zelador, piscina, churrasqueira, campo de futebol, sauna e aquecedor solar.
CA311 – DONA LUCILLA – R$920 MIL – 3 dormitórios, sendo os 3 suítes e 1 suíte com closed. Roupei-
ro, 2 banheiros, ar condicionado e aquecedor solar. Sala de estar, sala de TV, sala de jantar, 2 lavabos, 
cozinha americana, lavanderia, garagem para 4 carros e edícula. Possui piscina, churrasqueira, campo 
de futebol e quintal. Estuda-se financiamento e terreno como parte de pagamento.
CA313 – CONDOMINIO MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, banheiro, 
sala de TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 2 carros. Possui quintal e churrasqueira. 
Estuda-se Permuta e Propostas.
CA314 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$550 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de TV, 
sala de jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, ar condicionado, 
aquecimento solar e coifa.  Área de lazer com piscina, churrasqueira, campo de futebol, sala de ginástica, 
salão de festas e playground.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, 
cozinha planejada, lavanderia, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal e churrasqueira 
com área gourmet.
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 banhei-
ro, sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e quintal.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$525 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 1 banheiro, 
sala de TV, sala de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui 
ar condicionado, aquecedor solar e churrasqueira.                                                           
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com box 
e armários, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, lavanderia, 
garagem para 2 carros. Possui quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$390 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala de 
estar, sala de TV, cozinha, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. Obs: Casa com móveis planeja-
dos. Área de Lazer com playground, brinquedoteca, academia, churrasqueira, piscina e salão de festas.

 APARTAMENTOS

AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall de entrada, lavanderia, 
garagem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 
wc, todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
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, lavan-
deria 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
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE18 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta com chácara.
TE20 – JD. PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda Fit a partir do ano 2018.
TE44 – CONDOMINIO TERRAS DE SANTA – SALTO – R$190 MIL – 1020m².
Aceita permuta com casa ou apartamento de maior valor. Paga a diferença.
TE42 – CONDOMINIO RESIDENCIAL JATOBÁ – LOUVEIRA – R$210 MIL – 310m². Aceita permuta 
com casa na região do Bairro Mercedes.
TE46 – CONDOMINIO TERRA MAGNA – R$280 MIL – 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². 
Aceita permuta com terreno de menor valor.

 CHACARAS E SITIOS
 
SI909 – JD. TROPICAL – R$650 MIL – 2 dorms, sala, coz, dispensa, casa de caseiro, churrasquei-
ra, sauna, mina d’água, lago com peixe, pomar, caixa d’água com 20000 L, aprisco para ovelhas, 
estufas, captação água da chuva.
CH723 - VALE DO SOL - R$425 MIL- 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha e garagem a vontade. 
Possui área gourmet com churrasqueira.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, wc social, piscina 3,5 
x 7, fogão e forno a lenha, pomar, gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, 
coz planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, 
chalé com 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, 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. CARLOS ALDROVANDI – R$500,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, sem garagem. 
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$680,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro e garagem para 1 carro. 
VILA TODOS OS SANTOS – R$750 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. CALIFÓRNIA - R$950,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
CENTRO - R$900,00 - 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, e garagem. 

APARTAMENTOS

CENTRO - R$1100,00 - 1 dormitório com armários embutido, sala, cozinha com armários embutido 
e lavanderia com armários embutido. 
VILA TODOS OS SANTOS - R$900,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga 
de garagem.
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha, banheiro social, 
banheiro de empregada e garagem.
CECAP – R$780,00 – 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$1200,00 – 2 dormitórios (1 c/armários), sala, cozinha planejada com fogão, 
banheiro, lavanderia planejada e garagem.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
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
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VENDA

CASAS

CA00262-JD. AVAÍ-3 dorms c/ suíte + dep 4 vagas. ....................... R$ 600.000,00
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-3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ...... R$ 440.000,00
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
CA00031- DUAS MARIA – 3 suítes + dep + 2 vagas. ................... R$ 2.300.000,00

APARTAMENTO

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 vag .......................... aR$ 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 2 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

TE00197-RESIDENCIAL VIENA 250M. ........................................... R$ 190.000,00
TE00146-JARDINS DI ROMA-404M. .............................................. R$ 280.000,00
TE00163-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
TE00203-JARDIM PIEMONTE-300M. ............................................ R$ 170.000,00

SÍTIOS

ST00011-ELIAS FAUSTO-20.000M. ................................................ R$ 300.000,00
ST00014-ALAMBARI-5000M c/ construção  ................................. R$ 320.000,00
ST00013-CARDEAL-26.290M. ....................................................... R$ 790.000,00

ÁREAS

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

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

SL0010- OFFICE PREMIUM – 77M ................................................. R$220.000,00
PT00007-ITAICI- 60M .................................................................. R$   220.000,00

LOCAÇÃO

CASA

CA00261-JD ALICE- 4 dorms c/ suíte + dep+ 04 vagas ..........R$ 2.380,00 incluso
CA00262-JD AVAÍ- 3 dorms c/ suíte + dep + 4 vagas. ................R$ 2.500,00+iptu
CA00263-VILLA FURLAN-2 dorms + dep + 1 vaga .................R$ 1.200,00 incluso
CA00264-CIDADE NOVA II-2 dorms + dep + 3 vagas .................R$ 1.500,00+iptu
CA00248-VILA MARIA HELENA-3 dorms + dep+ 2 vagas. .........R$ 3.800,00+iptu
CA00265-JEQUITIBÁ-3 dorms+dep+4vagas ............................... R$ 2.000,00iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep 04 vagas. ........R$ 10.000,00+cond+iptu
CA00196-MARIA DULCE-03 suítes + dep 04 vagas  .........R$ 4.800,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. ................R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas. ................R$ 1.500,00 cond+iptu
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 + dep. 2 vagas.R$ 3.000,00 cond+iptu
AP00084-JARDIM ALICE-03 dorms c/ suíte + dep 01 vaga. ........ R$ 1.450,00 incluso
AP00085-EDÍFICIO MURICI- 03dorms + dep + 1 vaga .............. .R$ 900,00 cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

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

PONTO COMERCIAL

PT0008-JARDIM MOACIR ARRUDA-600m 16 salas, recepção e 04 vagas. ..........  
.......................................................................................................... R$25.000,00

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS. ........................................R$ 4.500,00+ iptu
SL00023-CENTRO-50MTS. .........................................................R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS. .............................................R$ 1.400,00+iptu
SL00024-JD. MORADA DO SOL. 250MTS ................................ R$ 2.8000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS. ..........................................................R$ 900,00+ iptu
SL00026-VILA FURLAN- 30MTS ................................................R$ 900,00 incluso
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR. ............................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 1380m-A|C 585m- .... R$ 6.000,00+iptu.
GL00031-RECREIO CAMPESTRE JOIA- A/T 1000m-A/C 896m. R$ 7.000,00+Iptu.
GL00028-VITÓRIA MARTINI - A/T 1000m-A/C 795m ............ R$ 10.000,00+iptu.  



B5Serviços / Utilidades

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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B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

JóiasEngenharia e Reformas

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

Arquiteta

PousadaMecânica Projetos e Contruções

Comunicação Visual



B9Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet
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B11

classificados

Casa Jardim do Vale 
I - Com sala, cozinha, 
banheiro, 1 quarto e 
garagem coberta. A.T. 
125 A.C. 70m². Valor 
R$220.000,00. Aceito 
carro F.: (19) 99124-
2964

Vende - se Casa e + 
meio lote de terreno,  
Bairro Jardim Carlos 
Aldrovandi, casa com 
3 Dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, banheiro, 
cozinha com armário 
embutido, área de ser-
viço, garagem para  4 
carros, F (19) 3834-
6859

Lindo Sobrado Con-
domínio Brescia - 200 
m²  de área construída. 
R$ 740.000,00 Três 
amplas suítes com sa-
cadas, sala de jantar, 
sala de estar, lavabo, 
coz inha p lanejada, 
lavanderia e espaço 
gourmet planejado. 
Aquecimento solar ins-
talado e pontos para 
ar condicionado nos 
quartos e salas. Fino 
acabamento. Condo-
mínio com portar ia 
24h, piscina, salão de 
festas, churrasqueira 
e quadra (R$ 230,46). 
IPTU R$ 174,37. Aceito 
apartamento ou terreno 
de menor valor, como 
parte do pagamento. 
F. 19-992170168 ou 
19-992357764.
Casa Vendo/Troco 
por Edicula ou cháca-
ra - Chácara valor até 
R$300.000,00. Casa 
Parque São Lourenço, 
3 dormitórios sendo 1 

suíte, 1 banheiro, sala, 
cozinha, quintal, chur-
rasqueira, garagem p/ 2 
carros, portão eletrôni-
co. Valor R$450.000,00 
F.: (19) 3816-8112
Comercial no Centro 
- 300 metros de terreno 
218 área construída F.: 
(19) 4105-7479
Vendo uma proprie-
dade em São Pau-
lo. Região de Santo 
Amaro -  Avenida mais 
movimentada em São 
Paulo. Com 8 linhas de 
ônibus, 4 agências ban-
cárias, todos os tipos 
de comércio. Terreno 
com 500m², 10 para 
Avenida, 50 para fundo, 
viela sem saída, sendo 
2 salão comercial, 2 
residencias na parte 
superior. No fundo ter-
reno de 220m² para 
construir 2 sobrados. 
Preço R$ 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, 
garagem p/ 2 carros. 
Doc ok. De 250.000,00 
por R$190.000,00 F.: 
(19) 3016-1685 / (19) 
98772-5790
Vende-se casa em 
Cardeal - dois quartos, 
sala, cozinha 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

 
Sobrado á venda e 
locação Vila Furlan 
em Indaiatuba - 3 dor-
mitórios, sala ampla 
cozinha, área e serviço, 
garagem. Venda R$ 
560.000,00 Locação 
R$ 2.500,00 + IPTU F.: 
(19) 98346-2299
Casa nova para lo-
cação Veneza - dois 
dormitórios sendo uma 
suite sala, cozinha, 01 
vaga de garagem loca-
ção R$ 1.200,00 + IPTU 
F.:  F.: (19) 98346-2299
Casa Comercial - 08 
salas, recepção, cozi-
nha. 04 vagas na frente 
F.: (19) 99764-1424

ASSISTENTE DE DE-
PARTAMENTO PES-
SOAL – Experiência 
em toda rotina do de-
partamento e apon-
tamento de cartão de 
ponto manual. Residir 
em Indaiatuba. CNH 
categoria B.

CASEIRO – Para tra-
balhar e residir em 
chácara na cidade de 
Indaiatuba. Para rea-
lizar trabalhos domés-
ticos e de jardinagem. 
Disponibilidade para 
morar no local.

CONSULTOR (A) CO-
MERCIAL – Ensino mé-
dio completo. Pacote 
Office. Experiência em 
prospecção de clientes 
e negociação comercial. 
Desejável experiência em 
agência de empregos ou 
terceirização de serviços. 
CNH categoria B. Irá diri-
gir os carros da empresa 
em Indaiatuba e região. 

DOMÉSTICA – Expe-
riência na função com 
registro em carteira. De-
sejável possuir carta de 
referência dos empregos 

anteriores. Residir em In-
daiatuba. Para trabalhar 
de segunda a sexta das 
8H as 18H.

GERENTE OPERA-
CIONAL – Experiência 
em liderança de equipe. 
Conhecimentos em In-
formática (Excel). CNH 
categoria B. Experiência 
em elétrica, hidráulica, 
limpeza de piscinas e 
jardinagem. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilida-
de de horário.

INSPETOR OPERACIO-
NAL – Para trabalhar lide-
rando equipe de Porteiros. 
Ensino médio completo. 
Conhecimentos em In-
formática (Pacote Office). 
Experiência em tarefas 
administrativas. Dispo-
nibilidade para trabalhar 
em escalas e turnos. CNH 
categoria B. Para dirigir 
os carros da empresa em 
Indaiatuba e região.

MOTORISTA – CNH 
categoria B ou C. En-
sino médio completo. 
Para realizar entregas 
com veículos utilitários. 
Curso MOPP atualizado 
constando na CNH. 
Conhecimentos em São 
Paulo. 

OPERADOR DE DO-
BRADEIRA CNC – Ex-
periência na função. 
Ensino médio completo. 
Leitura e Interpretação 
de desenho e metro-
logia. Experiência em 
ajustagem das máqui-
nas. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.

OPERADOR DE LA-
SER – Experiência em 
operar máquina a Laser 
2D. Ensino médio com-
pleto. Leitura e Interpre-
tação de desenho e me-
trologia. Experiência na 
função e em ajustagem 
das máquinas. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

 
Apartamento a Venda 
no centro no cora-
ção,do lado dos ban-
cos e lojas. Armários 
planejado na cozinha e 
na sala. 1 vaga de gara-
gem. R$ 180.000,00 F.: 
(19) 98346-2299
Edi f í c io  Math i lde 
Opor tunidade -  2 
dormitórios c/ suíte, 1 
vaga, R$ 380.000,00 
imóvel alugado F.: (19) 
4105-7479
Edifício Maroc - 2 dor-
mitórios c/ suíte com 
planejados 1 vaga R$ 
320.000,00 F.: (19) 
99668-2866

 
Apto no The Park 
View disponível para 
locação - Apartamento 
com móveis planejados 
em todos os ambien-
tes. Varanda gourmet, 
envidraçada. 3 quartos 
(1 suíte). 3 banheiros. 
Locação: R$ 3.000,00 
Taxa de Condomínio: 
467,38 Taxa mínima 
de água: 42,18 IPTU: 
141,68 F.: (19) 98346-
2299
Apartamento para 
locação Spazio Illu-
minare - Pintura nova 
Área útil: 56m; 02 dor-
mitórios, sendo uma 
suí te ;  01 Sa la ;  01 
Cozinha com armá-
rios e área de servi-
ço; 02 Banheiros com 
espelho, gabinete e 
box (suíte e social); 
01 vaga de garagem 

coberta; Valor de loca-
ção: R$1.000,00 IPTU: 
R$71,25 (mês) + con-
domínio/água rateio: 
R$294,00 (mês) F.: (19) 
98346-2299
Villagio D’ Amore - 02 
dormitórios c/planeja-
do, 01 vaga coberta. F.: 
(19) 99794-1424

 
Vende-se uma chá-
cara, no Vale do Sol 
- com 6 cômodos. Área 
total: 1000 m2 área 
construída: 170 m2 c/ 
2 quartos sendo 1 suí-
te. 01 escritório, área 
gourmet, churrasquei-
ra, piscina c/ banheiro, 
campo de futebol. Toda 
avarandada. Garagem 
p/ 4 carros, cozinha 
planejada. Aceita fi-
nanciamento. Valor R$ 
580.000,00. Falar c/ 
Carlos ou Sandra F.: 
(19) 97119-8369 / (19) 
99487-5089
Chácara à venda Vale 
do Sol - AT 1000 Me-
tros AC.   100 3 dormi-
tório sendo 1 suíte, Co-
zinha, 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 
Fogueteiro - Sala, co-
zinha, banheiro e duas 
suítes, toda murada 
R$310.000,00 sendo 
R$200.000,00 de entra-
da e o resto a combinar 
F.: (19) 99482-6697

 
Vende-se terreno 
Jardim Valença - 
130m² quadra F. Lote 
11. Rua Cora Toma-
so Lopes. Direto com 
proprietário F.: (19) 
99723-8427
Venda ou permuta 
por casa de lotes no 
Cond. Jd. Piemonte, 
c/ ótima topografia e 
localização, c/ infraes-
trutura completa. Tel: 
3875-2862/whatsapp: 
996738210
Lote comercial Jar-
dim União 187 me-
tros quadrados. Na 
p r inc ipa l  aven ida . 
180.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Incrível Oportunida-
de - Lote em condo-
mínio fechado, Terra 
Magna, R$ 180.000,00 
à vista, 360 m2, ex-
celente localização. 
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/ terre-
no em Condomínio 
ou comercial. F.: (19) 
97423-3079
V e n d e - s e  T e r -
r e n o  1 0 0 0 m ²  - 
R$210.000,00 Bairro: 
R.C.I.V. Glema 3 - 
Indaiatuba-SP. Rua: 
Lobo guará F.: (19) 
98109-8669 /  (19) 
3875-3201

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

 
Vendo Montana LS - 
ano 2012/2013. Tratar 
(19) 9 9765-0818
Vendo Gol - Ano: 2016, 
1.6. Completo, cor: pra-
ta, único dono Valor 
R$33.000,00 F.: (19) 
99903-1940
Vendo Linea - automáti-
ca 1.8 cor: branca ano: 
2015, completa Valor: 
R$36.000,00 F.: (19) 
99124-2964
Vendo Clio Expression -  
1.0 ano: 2014, comple-
to Valor R$20.000,00 
F.: (19) 99124-2964
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