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Sem torcida, jogos do Campeonato 
Paulista retornam dia 22 de julho 
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ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Mercado imobiliário tem período 
de aquecimento nas vendas

P. A11

JACITARA PREMIAÇÃO

Além dos portões fechados, jogos deverão seguir rígidos protocolos sanitários
O Governo do Estado 

de São Paulo autorizou 
a volta do Campeonato 
Paulista Série A1 2020 
no dia 22 de julho, porém 
os jogos devem aconte-
cer sem a presença de 
torcedores e só poderão 
ser realizados em cidades 
que estão na fase amarela 
do Plano São Paulo de 
enfretamento ao corona-
vírus. Além dos portões 
fechados ao público e 
restrições territoriais, a 
FPF terá que cumprir 
um rigoroso protocolo 
sanitário para organizar 
os jogos.

O Troféu Frutos de Indaiá chega a sua 15ª edição 
e com muitas histórias de sucesso para contar. 
Afinal nesses 15 anos, centenas 
de empresas e empresários 
subiram ao palco do evento de 
premiação para receber o Tro-
féu Frutos de Indaiá que sim-
boliza o reconhecimento do 
público ao serviço prestado 
pela empresa escolhida 
como a melhor em seu 
ramo de atuação.

Reabertura das agências do INSS 
é adiada para o dia 03 de agosto
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REMOTO

Junta de Serviço Militar suspende 
atendimento presencial deste mês
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Editorial
Perdemos a ética?

Artigo

É impressionante ver como o vírus chinês é mestre em “der-
rubar” máscaras! Muitas já despencaram desde que se teve co-
nhecimento de sua presença por aqui (para boa parte, ele só 
chegou depois do carnaval...). 

Esta semana, o presidente da República confirmou estar 
com Covid-19. Logo em seguida, ele iniciou o tratamento com 
hidroxicloroquina e hoje já não tem os sintomas da doença.

Mas, o que nos surpreendeu mesmo (se é que ainda é pos-
sível se surpreender com algo no Brasil atual), foi o coro as-
sustador #forçacovid. Pior ainda, para o jornalismo brasileiro, 
principalmente, foi o texto de um colaborador de mídia im-
pressa de grande circulação, intitulado: “Por que torço para que 
Bolsonaro morra”. Em tempo: a publicação foi autorizada pela 
própria mídia.

Até então, só as redes sociais atuavam como “latrinas”, depó-
sitos de frustrações e raiva. Mas, o texto do colega (de quem?) 
deu um pontapé no traseiro da ética e do bom senso, já que, su-
bentende-se, vulgarmente, que um crime pode ser transforma-
do em virtude, conforme os resultados produzidos. É a típica 
perversão de valores que se instalou por aqui.

Então, se fôssemos seguir tal raciocínio, deveríamos assassi-
nar todos os políticos corruptos, que há décadas matam a po-
pulação diariamente, por desvio de recursos na saúde, seguran-
ça e, sim, também na educação.

Esta foi uma semana de vergonha para todos os jornalistas 
que possuem um pingo de decência e primor ético. E para nós, 
enquanto humanidade, isso deveria valer como reflexão, pois, 
como disse o Mestre: “faça aos outros aquilo que gostaria que 
fizessem para ti”. 
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A Covid-19 vem forçando as empresas a acelerarem suas transformações digitais e isso é uma informação importante para 
aqueles que atuam - ou desejam atuar - na área de cibersegurança. Poucas semanas após a implantação das medidas de isola-
mento social, companhias de todo o mundo já se deram conta do quão sensível é a questão da segurança digital. E também da 
gravidade dos danos que a falta de cuidados com a área pode causar a todas as operações. 

Nos últimos meses, foram inúmeras as notícias de empresas afetadas por ataques de hackers. Nem mesmo os hospitais 
foram poupados. Fato é que nunca se trocou tanta informação pela nuvem e a internet se tornou ainda mais atraente para os 
criminosos virtuais. Consequentemente, o mercado percebeu o quanto ainda carece de profissionais especializados. Segundo 
relatório recente da (ISC)², organização sem fins lucrativos especializada em treinamento para profissionais do setor, há pelo 
menos 600 mil vagas não preenchidas em cibersegurança apenas na América Latina. 

Até a década passada, ser o responsável pela segurança digital de uma empresa significava, basicamente, cuidar da instala-
ção dos antivírus, fazer backups das máquinas, atualizar os sistemas e ainda desempenhar o papel do “chato” que bloqueava o 
acesso a sites e redes sociais. Normalmente, essas tarefas eram deixadas aos cuidados do famoso “cara da TI”, um profissional 
com conhecimento generalista de informática, encarregado de todos os assuntos tecnológicos - sendo a cibersegurança apenas 
um deles, nem sempre um dos prioritários. 

Mas essa realidade mudou drasticamente há pelo menos cinco anos. A multiplicação de dispositivos conectados às redes 
corporativas, a troca intensa de informações em nuvem e o crescimento de organizações criminosas tornaram a cibersegurança 
uma questão muito complexa. E se refletirmos sobre o que nos aguarda para a próxima década, veremos que o cenário atual é 
apenas a “ponta do iceberg” de um mercado em plena expansão. 

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados está criando uma corrida por experts no assunto, uma vez que empresas e 
indústrias precisam se adequar à legislação. Embora os riscos cibernéticos sejam cada vez mais evidentes, os administradores 
precisam ter uma dimensão mais concreta dos danos que um ataque de hackers pode causar. Ou seja, é essencial que o espe-
cialista nessa área consiga mensurar os custos dos ataques e os seus riscos financeiros. É por isso que as certificações nas áreas 
de finanças e economia são muito bem vistas pelos empregadores ao escolher um profissional. 

Nenhuma empresa estará segura se nem todos os funcionários estiverem conscientes sobre as suas responsabilidades. Por 
isso, o treinamento periódico das equipes sobre os cuidados no uso dos dispositivos de trabalho tende a ser cada vez mais comum. 

Ser um profissional de cibersegurança está longe daquele velho clichê do nerd, introvertido, fechado em seu conhecimento 
em tecnologia e alienado sobre o mundo à sua volta. Estude sobre leis, economia e gestão; desenvolva também a comunicação, 
pois você terá contato com todos os setores da companhia - lideranças e colaboradores. O mercado de segurança digital jamais 
foi tão promissor, e muitas oportunidades virão pela frente. 

*Daniel Cerveira é advogado, consultor jurídico do Sindilojas-SP, autor do livro “Shopping Centers - Limites na liber-
dade de contratar”, Editora Saraiva, e professor dos cursos MBA em Varejo e Gestão de Franquias da FIA - Fundação de 
Instituto de Administração e da Pós-Graduação em Direito Imobiliário do Instituto de Direito da PUC/RJ.

Cibersegurança: futuro promissor

Algumas pessoas tem a curiosidade de saber como é 
ser palhaço; como é a vida de um palhaço.

Posso dizer que ser palhaço é uma profissão diferente.
Porque se você diz que é político, policial, engenheiro, 

médico, bombeiro, advogado, não acontece nada. Causa 
até uma admiração.

Já quando você diz que é palhaço, a pessoa toma um 
susto e vem uma bateria de perguntas:

- Mas você trabalha com alguma coisa?
- Palhaço. Esse é meu trabalho.
- Eu digo assim, trabalho de verdade.
- Mas meu trabalho é de verdade.
- Então conta uma piada.
- Eu não conto piada.
- Mas você disse que era palhaço...
- Sim, mas nem todo palhaço conta piada.
- Nunca vi palhaço que não conta piada...
- Tá vendo agora.
- Xiii... Tá nervoso. Já sei. Vc é o palhaço do Simpsons. 

O Krusty.
- Não sou, mas tive em vários programas de TVs; e 

poucos sabem, mas sou contratado do Silvio Santos.
- Nossa Koringa, que legal... E o 

que você tá fazendo?
- Estou vendendo Jequiti.

PROFISSÃO PALHAÇO

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 praça das Cerejeiras, sem dúvidas, deve ser um dos pontos mais bonitos de Indaiatuba. As mudas da planta foram 
plantadas, em 2005, na praça Roque Torce Filho, por iniciativa de uma indústria de automóveis japonesa, e desde então 
todo inverno a praça se enche de flores e beleza

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade



Mesmo em crise, comércio, indústria e 
serviços cresceram em média 22% este ano
Comparativo é em relação à 2019; Em 2020, 39 indústrias se instalaram na cidade

Apesar da pan-
demia do Novo 
C o r o n a v í r u s 

(Covid-19) ter obrigado 
muitas lojas e indústrias 
terem fechado suas por-
tas para atendimento 
presencial ao longo de 
quase 100 dias, a cidade 
de Indaiatuba surpreen-
deu com o crescimento 
do setor das empresas 
em 2020. Neste ano 
houve um aumento em 
média de 22% em rela-
ção ao mesmo período 
analisado em 2019.

No ano passado, de 
janeiro a junho, 24 in-
dústrias abriram suas 
portas em Indaiatuba, 
300 comércios foram 
abertos e 1.109 locais 
de serviços tiveram seu 
início, como exemplo, 
barbearias, salões de 
beleza, estética, entre 
outros. A comparação 

em relação ao mesmo 
período, janeiro a ju-
nho, de 2020, surpreen-
de as expectativas das 
quais o país passa por 
grande dificuldade sa-
nitária, com a abertura 
de 39 indústrias, o que 
representa um aumento 
de 62%, 305 comércios 
iniciaram suas ativi-
dades, um aumento de 

1% em relação ao ano 
passado e 1.161 postos 
de serviços foram ini-
ciados, o que representa 
uma alta de 4% compa-
rado à 2019. 

Fechamento
Em relação às ativi-

dades comerciais que fe-
charam suas portas em 
2019, de março a junho 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

é uma surpresa visto a 
crise econômica que o 
Brasil está enfrentando. 
“As notícias são boas, 
mas isso não diminui 
o impacto desta Pan-
demia nos comércios, 
que poderiam crescer 
muito mais neste ano. 
A gente continua empe-
nhada em orientar, aju-
dar, auxiliar os comer-
ciantes, os empresários 
da nossa cidade que 
sustentam a economia 
de Indaiatuba”, disse. 
“A nossa gestão é uma 
gestão parceira, amiga 
do Indaiatubano, e eu 
só tenho a agradecer os 
comerciantes pela pa-
ciência e dedicação em 
ajudar a administração 
e o crescimento cada 
vez mais da cidade”, 
completa.

estão 11 indústrias, 107 
comércios e 260 empre-
sas do setor de serviços, 
número menor ainda 
em 2020, que de março 
a junho, tiveram 5 bai-
xas no setor industrial, 

63 no comércio e 162 
na área de serviços, um 
impacto em média 55% 
menor do que o sofrido 
em 2019.

Para o prefeito Nil-
son Gaspar, o aumento 
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Em 2020, Indaiatuba recebeu 39 novas indústrias e 305 novos comércios
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As agências do Ins-
tituto Nacional 
do Seguro Social 

(INSS) teve sua reabertura 
gradual, com atendimento 
presencial, adiada para o 
dia 03 de agosto. A de-
cisão foi definida pelos 
dirigentes da Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho e do INSS após 
nova avaliação das infor-
mações apresentadas pelo 
grupo de trabalho respon-
sável pelo plano de ação 
de reabertura indicar que 
um número reduzido de 
Agências cumpriria todos 
os requisitos estabelecidos 
até a data anteriormente 
prevista (13 de julho).

Com isso, o atendi-
mento exclusivo por meio 
de canais remotos fica 
prorrogado até o dia 31 
de julho. 

Reabertura das agências do 
INSS é adiada para agosto
Atendimento por meio de canais remotos segue até o dia 31 de julho
DA REDAÇÃO
redacaoo@maisexpressao.com.br

Reabertura
Em um primeiro mo-

mento, o tempo de fun-
cionamento das agências 
será parcial, com seis ho-
ras contínuas, e o atendi-
mento será exclusivo aos 
segurados e beneficiários 
com prévio agendamen-
to pelos canais remotos 
(Meu INSS e Central 

Após a reabertura o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários 

Em meio à retomada da 
rotina de trabalho, adap-
tado ao modelo remoto 
adotado por muitos pro-
fissionais desde o início 
da pandemia do corona-
vírus, empresas dos mais 
diversos segmentos estão 
adequando seus negócios 
à nova realidade.

Neste cenário de mu-
danças, a NIU Loteamen-
tos e Desenvolvimento 
Urbano e a Estrutural Em-
preendimentos realizarão 
dia 16 de julho uma con-
venção de vendas 100% 
digital, seguindo as reco-
mendações da Organiza-
ção Mundial da Saúde. O 
evento promoverá um en-
contro virtual de cerca de 
500 corretores de imóveis, 
que estarão conectados por 
meio de um programa de 
videoconferências. 

Os meetings de lança-
mentos imobiliários são 
grandes convenções tra-
dicionais no segmento e 

LANÇAMENTO
Empreendimento 
será apresentado 
em encontro virtual

acontecem para a apresen-
tação de um novo empreen-
dimento, com informações 
para vendas e premiações 
aos profissionais que de-
verão trabalhar no negócio. 
A versão digital do evento 
será gravada em um estúdio 
e transmitida online ao vivo 
para todos os participantes, 
que temporariamente ado-
taram o home office.

“Mesmo impossibilita-
dos de realizar o encontro 
presencial com toda a equi-
pe, optamos por promover 
a convenção no formato 
digital, dando início ao 
trabalho de nosso novo em-
preendimento, conforme o 
cronograma previsto para 
2020”, explica o Gerente 
Comercial Felipe Zanatta.

Na ocasião, as empresas 
lançarão o Jardim Casa-
blanca, loteamento residen-
cial localizado na cidade de 
Indaiatuba, que conta com 
mais de 460 lotes a partir de 
150 metros quadrados

135). Também serão re-
tomados os serviços que 
não possam ser realiza-
dos por meio dos canais 
de atendimento remotos 
como, por exemplo, re-
alização de perícias mé-
dicas, avaliação social e 
reabilitação profissional.

A reabertura gradual 
e segura irá considerar 

as especificidades de 
cada uma das 1.525 
Agências da Previdên-
cia Social no país. As 
unidades que não reu-
nirem as condições ne-
cessárias para atender 
o cidadão de forma 
segura continuarão em 
regime de plantão re-
duzido. 
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SERVIÇO MILITAR
Junta de Serviço Militar 
cancela  atendimentos 
agendados para julho

Banco de Ração inicia 
cadastro de beneficiários
Formulário online está disponível no site da Prefeitura Municipal

As pessoas ou 
entidades que 
necessitem de 

doação de ração para 
seu animal de estima-
ção devem se cadastrar 
no Banco de Ração até 
o dia 15 de agosto. O 
formulário online está 
disponível, exclusiva-
mente, no site da Pre-
feitura Municipal.

Podem se cadastrar 
apenas organizações da 
sociedade civil sem fins 
lucrativos do municí-
pio; protetores inde-
pendentes cadastrados 
no Compda (Conselho 
Municipal de Proteção 
e Defesa dos Animais); 
pessoas portadoras de 
transtornos de acumu-
lação de animais, além 
de famílias em condi-
ções de vulnerabilida-
de social que possuam 
animais de companhia.

O Banco de Ração 
foi criado pela Prefei-
tura por meio da Lei 
nº 7.360/2020 e atende 
a uma solicitação do 
Compda - Conselho 
Municipal de Proteção 
e Defesa dos Animais. 
O objetivo do serviço 
é receber, coordenar e 
distribuir doações que 
cheguem ao município 
e, ao mesmo tempo, as-

A Junta de Serviço 
Militar de Indaiatuba 
cancelou os atendimen-
tos presenciais de apro-
ximadamente dois mil 
jovens que deveriam 
comparecer ao órgão 
entre os dias 20 e 29 de 
julho.

O atendimento pre-
sencial será remarca-
do para dias e horários 
alternados, evitando a 
aglomeração de pessoas 
no mesmo ambiente, 
conforme orientação 
das autoridades sanitá-
rias para evitar a con-

segurar a promoção e 
proteção da saúde ani-
mal.

Cadastro
No formulário onli-

ne, o interessado deve-
rá fornecer endereço e 
documentos pessoais, 
se for pessoa física, ou 
da instituição, caso seja 
pessoa jurídica, além 
da quantidade e das 
características dos ani-
mais que possui. Fica-
rá a cargo do Compda 
a vistoria dos inscritos 
e a checagem de todas 
as informações forne-
cidas, assim como a va-
lidação do cadastro e a 
concessão do benefício. 

Com o Banco o mu-
nicípio pode receber 
e armazenar produtos 
doados de estabeleci-
mentos comerciais e 
industriais; provenien-
tes de apreensões; doa-

ções de órgãos públicos 
ou de pessoas físicas 
e judicias; obtidas por 
projetos de patrocínio 
e também doações pro-
venientes de condena-
ções judiciais. “É im-
portante esclarecer que 
a Prefeitura não está 
comprando e doando 
a ração. Quando o mu-
nicípio receber doações 
através do Banco de 
Ração, os produtos se-
rão repassados, sempre 
respeitando a ordem de 
prioridade e necessida-
de dos beneficiários ca-
dastrados”, reforçou o 
veterinário responsável 
pelo Centro de Reabili-
tação Animal da Secre-
taria de Serviços Urba-
nos e Meio ambiente, 
Adriano Mayoral. 

Amigo dos Animais
As empresas, co-

mércios ou pessoas 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

físicas que fizeram do-
ações voluntárias ao 
Banco de Ração, rece-
berá um selo “Amigo 
dos Animais” como 
uma forma de agrade-
cimento. Além disso, as 
empresas e comércios 
também terão o cartaz 
“Empresa Amiga dos 
Animais” para expor 
em seus estabelecimen-
tos.

Qualquer pessoa ou 
empresa interessada 
em fazer a doação de 
rações pode entrar em 
contato com o Centro 
de Reabilitação Ani-
mal, pelo e-mail ur-
banismo.canilmunici-
pal@indaiatuba.sp.gov.
br. O CRA está locali-
zado na rua Safira, 120, 
no Distrito Industrial 
Recreio Campestre 
Joia. Para mais infor-
mações, o telefone é 
(19) 3936-2782.

Banco de Ração é responsável pelo recebimento e distribuição das doações

Atendimento presencial será remarcado para dias e ho-
rários alternados

O Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente 
(ECA), sancionado em 
13 de julho de 1990, é 
o principal instrumento 
normativo do Brasil so-
bre os direitos da crian-
ça e do adolescente. 
Considerado o maior 
símbolo dessa nova for-
ma de se tratar a infân-
cia e a adolescência no 

O Centro de Reabi-
litação Animal (CRA) 
suspendeu as inscrições 
para o o serviço gra-
tuito de castração de 
cães e gatos. A decisão 
atende à determinação 

CRA suspende cadastramento de castrações
do Governo do Estado 
que classificou a Re-
gião Metropolitana de 
Campinas na Fase 1, 
denominada vermelha, 
do Plano São Paulo de 
Retomada Consciente. 

Na Fase 1 o funciona-
mento de serviços e 
atividades presenciais 
não essenciais devem 
permanecer fechados 
no município. Durante o 
período de suspensão de 

novos cadastros, o CRA 
continuará realizando as 
cirurgias para quem já 
está cadastrado, mas em 
número reduzido para 
evitar aglomerações no 
local.

ARQUIVO/PMI ARQUIVO – ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

taminação pelo novo 
coronavírus.

Os jovens que já se 
alistaram e estão com 
retorno marcado para 
este mês poderão con-
sultar se foram dispen-
sados ou pré-selecio-
nados para o serviço 
militar no site www.
alistamento.eb.mil.br e 
entrar em contato com a 
Junta de Serviço Militar 
através do email  gabi-
nete.jsm@indaiatuba.
sp.gov.br ou telefone 
3816-6961 para que seja 
feito o reagendamento.

PROTEÇÃO
Estatuto da Criança 
e do Adolescente 
completa 30 anos

país, o ECA inovou ao 
trazer a proteção inte-
gral. Também reafirmou 
a responsabilidade da 
família, sociedade e 
Estado de garantir as 
condições para o pleno 
desenvolvimento, além 
de colocá-la a salvo de 
toda forma de discri-
minação, exploração e 
violência. 
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Meus melhores projetos são para IndaiatubaMeus melhores projetos são para Indaiatuba
O e l e i t o r  t e m 

r a z ã o  q u a n -
do cobra mais 

postura e fiscalização 
dos vereadores diante 
das ações do prefeito, 
porém, a maioria não 
sabe como a política 
parlamentar realmente 
funciona em nossa ci-
dade, e os que sabem 
são aqueles que desco-
briram no meio da jor-
nada que trabalho bom, 
limpo e democrático, 
livre e competente só 
acontece se tiver bons 
princípios e a caneta na 
mão. É por isso que não 
desisti. 

Guarde o meu nome: 
Edvaldo da Hot Flowers 
- por uma Indaiatuba 
bem administrada.

A maioria dos elei-
t o r e s  t ambém sabe 
que sou empresário de 
bastante sucesso, CEO 
de uma das maiores 
empresas de produtos 
sensuais do mundo e 
que emprega centenas 
de pessoas em todo 
Brasil e no exterior. 
Como vereador, eu pas-
sei três anos tentando 
emplacar minhas ideias 
de crescimento para 

quis implantar. Comér-
cio saudável – cidade 
em movimento.

Muito prazer... Eu 
sou Edvaldo Bertipa-
glia – o Ddvaldo da 
Hot  Flowers . . .  Vem 
comigo!

Indaiatuba através de 
indicações na Câmara, 
poucas tiveram a aten-
ção do executivo ou das 
secretarias.  

Mas isso já não im-
porta mais, eu não de-
sisto. No início do mês 
me lancei oficialmente 
como pré-candidato a 
prefeito de Indaiatuba 
pelo PRTB – Partido 
Renovador Trabalhista 
Brasileiro – cujo pre-
sidente é Levi Fidelix 
e que conta com o vi-
ce-presidente, o gene-
ral Hamilton Mourão. 
Até novembro tornarei 
públicas minhas indi-
cações que agora com-
põem o meu projeto de 
futuro na liderança do 
governo. 

Foco em uma ad-
ministração moderna 
e completamente in-
formatizada e transpa-
rente.

IPTU ZERO 
O IPTU Zero vai 

contribuir para um au-
mento na movimen-
tação econômica de 
Indaiatuba, além de um 
comércio forte, mais 
dinheiro no bolso do 

cidadão, geração de 
emprego e renda para 
cidade. 

Ao adquirir o Cartão 
IPTU Zero, o cidadão 
acumula créditos toda 
vez que comprar no 
comércio local e esses 
créditos são conver-
tidos em desconto no 
IPTU. Se o consumidor 
somar créditos no valor 
total de seu IPTU ele 
fica isento do pagamen-
to, do contrário, só paga 
a diferença. Todos os 
comerciantes interes-
sados serão cadastrados 
pela empresa contra-
tada que presta-
r á  o  s e r v i ç o 
sem nenhum 
custo para 
os  cof res 
públicos, 
a p e n a s 
uma por-
centagem 
d e s s e s 
d e s c o n -
tos. O que 
s o b r a r  d e 
crédito é au-
tomaticamente 
destinado a um fun-
do de redistribuição de 
renda que vai gerar um 
programa de auxílio 

cidadão.  
Administrando me-

lhor os recursos de In-
daiatuba, gerando em-
prego e renda e, enfim, 
podendo apoiar o co-
merciante local com um 
projeto que eu sempre 

xxxx
xxxx

Edvaldo Bertipaglia 
- CEO do grupo Hot 
Flowers,  vereador e 
pré-candidato a prefei-
to em Indaiatuba. (Por 
Assessoria de Comu-
nicação do vereador 
Edvaldo Bertipaglia)

DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA EDVALDO BERTIPAGLIA

INFORME PUBLICITÁRIO
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JORNAL O TRABALHO
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Professores da rede estadual se Professores da rede estadual se 
manifestam contra retorno às aulas manifestam contra retorno às aulas 

Na última terça-feira 
(07), os professo-
res da rede esta-

dual fizeram uma manifes-
tação na Avenida Paulista, 
contra o retorno das aulas, 
previsto para o próximo 
8 de setembro (conforme 
anunciado pelo governo 
do Estado). Segundo os 
docentes, a retomada sem 
um controle efetivo do 
coronavírus é prematura.

De acordo com o Sin-
dicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo (Apeoesp), a 
suspensão das aulas presen-
ciais (desde o último dia 24 
de março) colaborou para 
que não houvesse aumento 
dos casos de Covid-19 no 
Estado. “As escolas devem 
ser as últimas a retomar as 
atividades, e apenas quando 
houver efetiva redução da 
pandemia e total seguran-

ça a professores, alunos e 
funcionários. Enquanto não 
houver perspectivas de con-
trole da doença, devem ser 
mantidas as tecnologias de 
informação e comunicação 
até dezembro”, declarou a 
direção do Sindicato.

Inicialmente, o gover-
nador João Doria aventou a 
possibilidade de retomar as 
aulas no final de junho, nas 
redes públicas e privadas de 
ensino. Todavia, a previsão 
de retorno depende de uma 
melhora significativa no 
quadro da pandemia. As-
sim, ficou definido que as 
aulas serão retomadas se o 
Estado conseguir se manter 
na fase amarela (fase 3) do 
Plano São Paulo durante 
28 dias seguidos. Hoje, 
somente a Capital e duas 
sub-regiões estão nesta 
condição.

O secretário de Estado 
da Educação, Rossieli So-
ares, comenta que a volta 
às aulas irá ocorrer em três 

fases, sendo que na pri-
meira 35% dos estudantes 
poderão retornar, mantendo 
entre si 1,5 metro de distân-
cia (no transporte, nas salas 
de aulas, refeitório etc.). Na 
sequência, se houver avan-
ço para a fase verde (4) por 
14 dias, haverá o retorno 
de 70% dos estudantes, 
mantendo os protocolos. 
Se o quadro se mantiver por 
outras duas semanas, estará 
liberado o retorno de 100% 

Apeoesp considera prematura a retomada das aulas presenciais prevista para setembro

dos alunos da rede.

Sem respaldo
Entretanto, não é obri-

gatória boa parte das me-
didas de distanciamento 
e higiene, e isso pode im-
pactar no retorno às aulas. 
“Eu não concordo com as 
aulas em setembro, pois, os 
números estão aumentando 
a cada dia, e as crianças não 
têm muita noção dos ris-
cos”, opina a nutricionista 

DA REDAÇÃO
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Para a Apeoesp, as medidas do governo não têm respaldo de autoridades sanitárias

e mãe de aluno da rede, 
Tabata Rodrigues Volpi. 
“As escolas também não 
têm estrutura para manter 
o distanciamento. Além 
disso, as crianças não vão 
ficar de máscara o tempo 
todo, e muito menos fazer 
a higienização correta das 
mãos”, completa.

Soares também acres-
centa que EPIs (equipa-
mentos de proteção indivi-
dual) serão distribuídos aos 

professores, funcionários e 
estudantes, e que o uso de 
máscara será obrigatório 
nas escolas e no transporte 
escolar, durante o período 
das aulas. Os alunos tam-
bém deverão levar suas ca-
necas ou copos para beber 
água; já os ambientes de 
uso comum serão limpos a 
cada três horas.

Para Tabata, isso não 
é o bastante. “Na hora do 
recreio, por exemplo, eles 
vão se aproximar, compar-
tilhar lanches, e levar as 
mãos aos olhos e boca. Na 
minha opinião, o número 
de infectados vai aumentar 
com a volta às aulas, e nos-
sos filhos estarão expostos 
ao risco”, alerta. As lide-
ranças da Apeoesp dizem 
ainda que não há qualquer 
garantia de que as medidas 
anunciadas tenham respal-
do de autoridades sanitárias 
e, por isso, a proposta re-
tomada das aulas deve ser 
rechaçada.



Campeonato Paulista retorna dia 22 

O Governo do Estado 
de São Paulo au-
torizou a volta do 

Campeonato Paulista Série 
A1 2020 no dia 22 de ju-
lho, porém os jogos devem 
acontecer sem a presença 
de torcedores e só poderão 
ser realizados em cidades 
que estão na fase amarela 
do Plano São Paulo.

Além dos portões fecha-
dos ao público e restrições 
territoriais, a Federação 
Paulista de Futebol (FPF) 
terá que cumprir um rigo-
roso protocolo sanitário para 
organizar os jogos.

Segundo o Governador 
João Doria o retorno só foi 
possível, pois a FPF atendeu 
integralmente todas às re-
comendações do Centro de 
Contingência da Covid-19. 
“Nosso Comitê de Saúde 

DENISE KATAHIRA 
redacao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO/FPFaprovou em conjunto com 
a Federação Paulista de 
Futebol o novo protocolo de 
retomada do Campeonato 
Paulista”, disse o Gover-
nador. 

Atualmente, somente a 
capital e outras 15 cidades 
da Região Metropolitana 
estão na etapa intermediária 
do Plano São Paulo. Ainda 
haverá duas reclassificações 
das 17 regiões de saúde do 
estado antes da retomada do 
Paulistão, com possibilidade 
de autorização de partidas 
em outras cidades do inte-
rior e litoral.

Protocolos Sanitários
O Governo Estadual 

determinou protocolos para 
que as equipes de futebol 
voltassem a treinar. Há exi-
gência de testagem regular e 
medição de temperatura de 
jogadores e demais profis-
sionais, limitação de pessoas 

nos treinamentos e uso obri-
gatório de máscaras, exceto 
quando a proteção limita 
ou prejudica atividades dos 
atletas. Caso algum atleta ou 
profissional testar positivo, 
haverá o afastamento ime-
diato da pessoa infectada e a 
reavaliação clínica de todos 
os demais com quem houve 
contato direto.

Haverá limitação de 
acesso de profissionais – 
incluindo atletas, comissões 
técnicas, corpo médico, 
equipes de arbitragem, fun-
cionários operacionais, se-
guranças e jornalistas – em 
todas as partidas. O uso de 
máscaras será obrigatório, 
com exceção de jogadores e 
arbitragem durante os jogos.

Também haverá normas 
específicas de distancia-
mento social no acesso aos 
estádios e dependências 
como vestiários, cabines de 
imprensa e campo de jogo. 
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Jogos acontecerão sem a presença da torcida e deverão seguir rígidos protocolos sanitários

“Em nenhum momento 
faltou atenção, diálogo ou 
harmonia entre o futebol de 
São Paulo e as autoridades 
do Estado. O futebol de São 
Paulo vai continuar respei-
tando vidas e cumprindo 
rigorosamente os protocolos 
aprovados pelos médicos”, 
disse o Presidente da FPF, 
Reinaldo Bastos.

Torcida
Segundo o secretário-

-executivo do Centro de 
Contingência do Coronaví-
rus, João Gabbardo, a volta 
do público aos estádios no 
estado de São Paulo está 
condicionada ao desen-
volvimento de uma vacina 
contra o novo coronavírus 
(covid-19). “Neste momen-

to, não está sendo sequer 
analisada a possibilidade de 
eventos com aglomerações 
de pessoas. Enquanto não 
tivermos um tratamento 
que seja cientificamente 
comprovado, enquanto não 
tivermos a vacina, não ha-
verá presença de torcedores 
nas partidas de futebol”, 
afirmou.

Times da cidade de São Paulo poderão disputar jogos ainda neste mês



CRÉDITO
“Emprestômetro” divulga total de crédito liberado para os pequenos negócios
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Indaiatuba fecha mais de 15 mil postos de 
trabalho nos primeiros cinco meses de 2020
Na RMC, 32.620 pessoas perderam seus empregos de janeiro a maio deste ano

Diante de pesquisas 
que apontam a dificul-
dade de acesso a crédito 
por parte dos pequenos 
negócios para enfrentar 
os impactos da pande-
mia, o Governo Federal 
anunciou a criação do 
‘emprestômetro’, ferra-
menta que vai permitir o 
acompanhamento online 
do total de valores con-
tratados por meio dos 
principais programas pú-
blicos de crédito, como 

DA REDAÇÃO
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A Associação Co-
mercial e Indus-
trial de Campi-

nas (ACIC) divulgou nes-
ta semana uma avaliação 
sobre o desemprego na 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), entre 
janeiro e maio deste ano, 
e que foi feita a partir de 
cruzamento de dados do 
Cadastro Geral dos Em-
pregados e Desemprega-
dos (CAGED), Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Popu-
lação Economicamente 
Ativa (PEA) e Mão de 
Obra Ocupada de cada 
município.

Segundo a avalia-
ção, Indaiatuba fechou 
15.433 postos de traba-
lho nos primeiros cinco 
meses de 2020 contra 
11.875 no mesmo pe-

ríodo do ano passado. 
O que corresponde um 
aumento de 3.558 de-
sempregados.

Na Região Metro-
politana de Campinas 
(RMC) foram fechados 
32.620 postos de traba-
lho no período de janei-
ro a maio deste ano. Fo-
ram admitidos, nesses 
cinco meses, 127.272 
e demitidos 159.892. 
Já no mesmo período 
de 2019, o saldo foi de 
8.282 postos abertos. 

“Ao tabular os da-
dos, chegamos ao Índice 
de Desemprego (percen-
tual) e o respectivo nú-
mero de desempregados 
em cada município da 
RMC. O quadro geral 
de desemprego é de 
253.125 trabalhadores, 
contra 220.505 do mes-
mo período do ano pas-
sado, um crescimento 

o Pronampe (Programa 
Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte) e 
o Fampe (Fundo de Aval 
às Micro e Pequenas Em-
presas), constituído pelo 
Sebrae em parceria com a 
Caixa Econômica Federal.

O lançamento da fer-
ramenta foi anunciado, 
pelo Secretário Especial 
de Produtividade, Empre-
go e Competitividade do 
Ministério da Economia, 

Carlos da Costa, nesta 
terça-feira (7), durante 
audiência pública virtual 
da Comissão Mista da 
Covid-19 do Congresso 
Nacional. Segundo ele, 
o empreendedor já pode 
acessar a versão beta do 
‘emprestômetro’, com in-
formações em tempo real, 
na seção ‘crédito’ dentro 
do Portal do Empreende-
dor. “Na plataforma pode-
mos ver a performance do 
Pronampe que nos últimos 

Dentre as cidades que compôe a RMC, Campinas é a cidade que possui maior número de desempregados

Pronampe já fechou quase 53 mil contratos 

de 14,79% no número de 
desempregados. Quanto 
ao nível de desemprego 
na RMC, quando a aná-
lise também considera a 
população economica-
mente ativa e a mão de 
obra ocupada de cada 
cidade, a expansão per-
centual é de 12,18%. No 
mesmo período de 2019 
era de 10,72%, o que 
representa que houve 
um aumento de 1,46%”, 
explica o economista da 
ACIC, Laerte Martins.

Dentre as 20 cidades 
que compõem a RMC, 
Campinas é a cidade 
que apresenta o maior 
número de desemprega-
dos 96.912.  Engenheiro 
Coelho tem o menor 
número de desempre-
gados (575) e a menor 
taxa de 5,65%. Se a aná-
lise considerar a taxa 
de desemprego e não a 

quantidade de desem-
pregados, Morungaba 
assume a primeira posi-
ção, com 17,98%. “Os 
números reforçam a nos-

sa preocupação com a 
saúde das empresas. Se 
elas não conseguirem se 
manter, não conseguirão 
manter os funcionários e 

o quadro do desempre-
go na nossa região se 
agravará ainda mais.”, 
afirma a presidente da 
ACIC, Adriana Flosi

3 dias alcançou R$ 3,3 bi 
de volume de desembolso 
para os pequenos negó-
cios, sendo 67% desse 
valor para microempresa 
e 33% para pequenas em-
presas”, declarou. 

De acordo com os 
dados disponibilizados 
no ‘emprestômetro’, os 
pequenos negócios já 
fecharam quase 53 mil 
contratos com a Caixa e o 
Banco do Brasil, por meio 
do Pronampe.



Fiscalização notifica estabelecimentos que 
descumprem regras de funcionamento
Operação conjunta de orientação emitiu 96 notificações na última semanana
DA REDAÇÃO
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Uma operação 
conjunta entre 
a Vigilância Sa-

nitária, o Departamento 
de Fiscalização de Taxas 
e Posturas e a Guar-
da Civil de Indaiatuba 
notificou 96 estabeleci-
mentos, principalmente 
bares e lanchonetes, en-
tre os dias 30 de junho e 
03 de julho.

De acordo com in-
formações os estabele-
cimentos notificados 

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI
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descumpriam as regras 
de funcionamento do 
Plano SP, elaborado 
pelo Governo do Estado, 
e foram orientados a 
fechar as portas.

A ação tinha como 
objetivo orientar e in-
formar os comerciantes 
quanto a importância 
em se cumprir as regras 
impostas pelo protoco-
lo sanitário estadual. 
A ação conjunta con-
tinuou nesta semana, 
seguindo as novas de-
terminações da fase 

Comerciantes foram orientados a fechar as portas, por desrespeitarem 
as determinações do Plano São Paulo de retomada consciente

Apreensões foram resultados de três ocorrências registradas no fim de semana

PMI

vermelha.
Denúncias podem 

ser realizadas pelas 
redes sociais da Prefei-
tura, pelo site www.in-
daiatuba.sp.gov.br ou 
pelo 0800 770 7702.

Indivíduo armado é 
preso no Jd. do Sol

PRISÃO

A Guarda Civil prendeu 
um indivíduo armado na noi-
te do dia 02, na Rua Athayde 
Puccinelli, no Jardim do Sol. 
O COI (Centro de Operações 
e Inteligência) recebeu uma 
ligação via 153, de uma 
pessoa relatando um homem 
efetuando disparos com uma 
arma na Rua Tuiuti, no Bair-
ro Cidade Nova.

Segundo o relato da ví-
tima, o autor dos disparos, 
sem motivo aparente, seguiu 
vitima e efetuou vários dis-
paros em via pública. Três 
deles acertaram o carro da 
vítima, que abandonou seu 
veículo e fugiu do local. 
Após o homem entrou em 
seu veículo, um Ford Ka, e 
fugiu do local.

Operadores do COI 

cruzaram as informações 
recebidas com dados do 
sistema de monitoramento 
e identificaram um veículo 
suspeito, trafegando pelo 
Bairro Jardim do Sol. Ao 
chegar ao local, às equipes 
realizam a abordagem do ve-
ículo e constataram tratar-se 
do autor dos disparos. 

Dentro do veículo foi 
localizada a arma, com uma 
das numerações suprimida, 
dois carregadores e 15 mu-
nições intactas. O homem 
foi preso e conduzido até a 
Delegacia de Polícia, onde a 
autoridade de plantão ratifi-
cou a voz de prisão contra o 
indivíduo. Ele vai responder 
pelo crime de porte ilegal de 
arma de fogo e disparo de 
arma em via pública.

30/06 – Jardim Morada 
do Sol – 35 notificações
01/07 – Jardim Morada 
do Sol – 27 notificações
03/07 – Jardim Paulista, 
Campo Bonito, Jardim 
Morada do Sol e Centro 
– 34 notificações

Ações:

APREENSÃO
Porções de drogas e pés de maconha são apreendidas pela Guarda Civil

A Guarda Civil de 
Indaiatuba apreendeu 
no último final de se-
mana, 85 porções de 
entorpecentes e seis 
pés de maconha. 

O primeiro caso foi 
registrado na Rua Ân-
gelo Escodro, no Jar-
dim Turin. A equipe do 
Canil 105 foi solicitada 
por um morador, que 
relatou uma possível 
situação de tráfico de 
drogas na mata exis-
tente no bairro. 

No local indicado 
foi realizado um traba-
lho de faro com o Cão 
Iron, que localizou 10 
porções de maconha e 
seis pés de maconha.

Na segunda ocor-
rência, a equipe da via-
tura 048 que abordou 
um indivíduo com uma 
porção  de  maconha 
e dois microtubos de 
cocaína na Rua Antô-
nio Brunetti, no Jardim 
Morada do Sol. 

A última ocorrên-

cia foi registrada pela 
equipe do Canil 047 
no Jardim Tancredo 
Neves. 

Durante uma opera-
ção de apoio a equipe 
Romi, o Cão Duck loca-
lizou 25 porções de ma-
conha e 46 microtubos 
com cocaína, escon-
didos em um muro na 
Rua João Dotta. Todas 
as ocorrências foram 
apresentadas na Dele-
gacia de Polícia para a 
autoridade de plantão.



Após um período 
da quarentena, 
i n i c i ada  em 

março deste ano, que le-
vou ao fechamento tem-
porário de comércios e 
outros negócios, muitos 
ficaram preocupados 
em relação à situação 
das vendas e lucros, as-
sim como à manutenção 
dos funcionários. No 
setor imobiliário não 
foi diferente, porém, a 
pandemia do corona-
vírus promoveu uma 
readequação no perfil 
dos clientes, e as vendas 
de imóveis superaram 
qualquer expectativa.

Um levantamento da 
Câmara Brasileira da 
Indústria da Constru-
ção (Cbic), em parceria 
com o Senai Nacional, 
mostrou que, no pri-
meiro trimestre deste 
ano, houve aumento 
de 26,7% nas vendas 
de apartamentos no 
Brasil, em comparação 
ao mesmo período em 
2019. Entretanto, após 
o início da quarentena, 
no final de março, foi 
observada retração de 
15%.  

“No início de 2020, 
com a estabilização po-
lítica e macroeconômi-
ca, as famílias voltaram 

Mercado imobiliário comemora período de 
aquecimento nas vendas durante a crise
Jacitara oferece condições especiais para a compra da casa própria, com valores abaixo do aluguel
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a pensar em assumir 
dívidas maiores. Os 
bancos começaram o 
processo de reduzir as 
taxas (como a Selic). 
Com a pandemia, veio 
a necessidade da con-
vivência familiar dentro 
de casa, o que ofereceu 
a percepção da necessi-
dade de se ter um imó-
vel com mais espaço”, 
revela Josué Eraldo da 
Silva, CEO da constru-
tora Jacitara.

Dessa forma, o espa-
ço físico individual se 
tornou pequeno. “Hoje, 
vemos um movimento 
de ampliação dos la-
res, e isso é perceptí-
vel principalmente nas 
vendas dos lotes em 
condomínios fechados. 
Dessa forma, o retorno 
da confiança, as taxas 
de juros mais baixas 
e a própria pandemia 
levaram à maior pro-
cura por imóveis com 
espaços maiores, mais 
adequados às famílias”, 
completa.

Ainda de acordo 
com o empresário, “o 
brasileiro é patrimonia-
lista, e vê a aquisição da 
casa própria como um 
porto seguro, sinônimo 
de estabilidade e cida-
dania. Ele lembra que, 
entre os anos de 2015 
e 2019, houve queda 
acentuada por parte dos 

consumidores em assu-
mirem dívidas a longo 
prazo. “Isso porque, 
nesse período tivemos 
crescimento nas taxas 
de juros (em torno de 
10%), em relação à in-
flação, que oscilava 
entre 3% e 4%. E em 
30 anos (do financia-
mento de um imóvel), 
essa diferença é muito 
grande”, explica Josué. 

Investimento
O imóvel continua 

sendo um excelente 
investimento. “Atu-
almente temos a taxa 
Selic a 2,25%, cami-
nhando para 2%, e aí 
tira-se 20% do Imposto 
de Renda, e essa apli-
cação cai para 1,60% 
líquido por ano. Hoje 
você compra um imóvel 
de R$ 300 mil, e aluga 
por R$ 1,8 mil ou R$ 2 
mil, e no ano são R$ 24 
mil (tirando o imposto 
vai para R$ 17 mil). 
Ou seja, há uma ren-
tabilidade de 5% a 6% 
ao ano, bem superior 
a outras aplicações”, 
considera Josué.

O CEO da Jacitara 
lembra também que 
há cinco anos os pre-
ços dos imóveis vêm 
caindo. “Hoje a aqui-
sição de um imóvel é 
um excelente negócio, 
tanto para uso próprio 

como para alugar, já 
que a tendência é a de 
que os preços subam 
bastante”, destaca.

 Em sua trajetória 
de 16 anos no merca-
do, a Jacitara sempre 
atuou junto a clientes 
das classes média e bai-
xa. “Nos últimos cinco 
anos, os apartamentos 
da classe B, que custam 
entre R$ 400 mil e R$ 
500 mil, foram os de 
menor giro, por conta 
da perda de renda das 
pessoas e outros fato-
res. Já o produto classe 
C (Minha Casa Minha 
Vida), o qual a Jacitara 
tem em seu DNA, atuan-
do no mercado com pre-
ços competitivos, tem 
como maior concorrente 
o aluguel. Porém, hoje, 
estamos conseguindo 
oferecer aos clientes a 
possibilidade da casa 
própria com preço mais 
baixo do que o aluguel”, 
conta.

Nos úl t imos dez 
anos, os imóveis tive-
ram uma valorização de 
9,4% ao ano, segundo 
pesquisa da Associa-
ção Brasileira de Incor-
poradoras Imobiliárias 
(Abrainc). O mesmo 
estudo revelou ainda 
que os que optaram por 
investir em um imóvel 
levou vantagem sobre 
os que permaneceram 

no aluguel. Apesar da 
instabilidade econômi-
ca causar apreensão na 
hora de comprar o imó-
vel, investir na com-
pra agora pode ser uma 
ótima decisão para o 
futuro.

Digital
“Tivemos de investir 

muito no marketing e 
no atendimento digi-
tais”, explica Josué. 
“Todas as nossas ações 
deveriam considerar, 
em primeiro lugar, a 
saúde e a vida das pes-
soas. Por isso, desen-
volvemos o tour virtual 
dos nossos empreendi-
mentos. O desafio foi o 
de mostrar aos clientes 
que é possível ter con-
tato com o produto sem 
estar presente, e para 
isso, contamos com um 
time altamente profis-
sional.”

Para Marcella San-
tos, coordenadora de 
marketing da Jacitara, 
a pandemia apenas ace-
lerou o processo digi-
tal das empresas. “Os 
pequenos empresários, 
por exemplo, que não 
estavam acostumados 
com a tecnologia em 
seus negócios, tiveram 
de se reinventar. Temos 
aqui um planejamento de 
investimentos no digi-
tal, e quando o mercado 

retornar, já estaremos 
bem mais preparados”, 
conclui.

  Sobre perspectivas 
futuras, Josué argumenta 
que tudo irá depender da 
solução da pandemia. 
“Encontrar a cura para 
este vírus é mais impor-
tante do que a vacina, 
porque não é fácil imuni-
zar oito bilhões de pesso-
as. O controle do índice 
de letalidade da doença 
é importante tanto para 
a saúde como para a 
economia. A retomada 
efetiva se dará após esse 
evento”, analisa.

A Jacitara
Atualmente, a Jaci-

tara é a maior incorpo-
radora em Indaiatuba, 
com atuação também 
em toda a Região Me-
tropolitana de Campi-
nas (RMC). “Hoje a 
Jacitara é a 22ª cons-
trutora no ranking ITC, 
e está presente tam-
bém em Santa Catarina, 
Mato Grosso, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro e 
Goiás. Já temos mais de 
20 projetos aprovados, 
e nos preparamos para 
o retorno do mercado”. 

A Jacitara está na 
Avenida Itororó, nº 
777, Cidade Nova I, 
Indaiatuba, telefone: 
(19) 3115-4000. Site: 
https://jacitara.com.br 

A Jacitara é a 22ª construtora no ranking ITC, e investe na comunicação digital, priorizando a vida e a saúde dos clientes Este é o momento ideal para comprar imóveis, garante Josué

DIVULGAÇÃO
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Em seu escopo 
de desenvolvi-
mento social, a 

Jacitara acredita que 
a casa própria repre-
senta cidadania, legi-
timidade e respeito. 
Por meio da execução 
de projetos que aten-
dam às necessidades 
sociais, a construtora 
ampliou sua atuação 
no sentido de promo-
ver ações humanitá-
rias. Uma delas, foi a 
doação de materiais 
de construção para a 
ONG Anjos de Patas.

“Eu faço um traba-
lho voluntário na An-
jos de Patas, e há mais 
de um ano integro a 
equipe de limpeza da 
sede.  Tenho acom-
panhado  a  g r ande 
dificuldade da ONG 
em conseguir ajuda 
da população para a 
construção do abrigo, 
e por outro lado, eles 
contaram muito com 
a ajuda de empresas”, 
conta Marcella San-
tos, coordenadora de 
marketing da Jacitara.

“Temos um barra-
cão com muito mate-
rial de construção que 
sobra das obras, e em 
vez de vendermos ou 
descartarmos, reserva-
mos para ocasiões em 
que surgem pessoas 
ou instituições em di-
ficuldades”, explica 
Josué Eraldo da Silva. 
“O que para nós é pou-
ca quantidade, para 
quem precisa significa 
muito mais”, emenda.

Marcella diz que 
a entidade recebeu 
auxílio de empresá-
rios, com o projeto 
de construção e mate-
riais. “Cada empresa 
se colocou à disposi-
ção da forma que foi 
possível. E a nossa 
forma de ajudar foi 
essa, já que contamos 
com itens no barracão. 
Com a autorização do 
Josué, conseguimos 
ajudar bastante, já que 
eles estão na fase final 

Jacitara doa materiais de construção para 
conclusão do abrigo da ONG Anjos de Patas

 DIVULGAÇÃO/ IMPRENSA JACITARA

da construção e pode-
rão enviar os animais 
para lá”, completa.

A Jacitara também 
auxilia mensalmente 
outras entidades, com 
doações de cestas bá-
sicas, roupas, fraldas, 
e até com campanhas. 
“Nosso RH busca cap-
tar as entidades que 
necessitam de ajuda. 
Inclusive,  recente-
mente, construímos 
o salão comunitário e 
assistência das crian-
ças da comunidade 
Cristo Rei, na Vila 
Maria Helena, uma 
obra de 500 m². Para 
nós é uma alegria dar 
utilidade às sobras de 
material que dificil-
mente seria aprovei-
tado em nossos pro-
jetos”, revela Josué.

A organização
Em março de 2018, 

a Prefeitura de Indaia-
tuba fez a concessão 
de área administra-
tiva, no loteamento 
Park Comercial, para 
o abrigo da Anjos de 
Patas. O uso da área 
pública, que tem 2.567 
m², tem vigência de 
20 anos, podendo ser 
renovado por iguais e 
sucessivos períodos, 
desde que a ONG efe-
tue a construção do 
prédio destinado ao 
seu funcionamento, 
no prazo de 36 meses.

Fundada em 23 de 
maio de 2016, a ONG 
Anjos de Patas possui 
caráter organizacio-
nal, sem fins lucrati-
vos, e tem a finalidade 
de proteger animais do 
município em situação 
de r isco,  por  meio 
de resgates, acesso 
a atendimento vete-
rinário, vacinação e 
castração, e posterior 
encaminhamento para 
adoção responsável. 

Em outubro do ano 
passado, a ONG se 
tornou entidade de 
utilidade pública, por 
meio de projeto de lei 
do vereador Arthur 
Spíndola. 

A organização atua na proteção animal da cidade há quatro anos e atende a mais de 200 animais

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Clínica Bicho Amigo

Foi no último dia 7 que o Fênix Pensionato realizou uma 
palestra, para todos os profissionais, ministrada por um 
infectologista, sobre o Corona Vírus, com um treinamento 
especializado, de como cuidar dos pacientes e funcionários, 
nesse momento tão difícil da Pandemia. Foi um sucesso!

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!

Adelaide Decorações

A linda Jabuti Penélope em consulta na Clínica Bicos & 
Focinhos. A Clínica atende animais de pequeno e grande 
porte, animais silvestres, aves e animais exóticos. Ligue 
3835-7750   para consultas, vacinas, cirurgias, laser terapia, 
odontologia, exames e banho e tosa.

Fênix Pensionato

A Nova Loja - Mega Promoção de vestidos de Noiva

Rosangela com Pipoca e Joe em consulta na Clínica Bicho 
Amigo - R. Quinze de Novembro, 1050 - Tel: 3875-2715

Fast Escova

A Fast Escova acaba de receber o” Capacete de Led Fast 
Escova” para queda de cabelos em qualquer situação: pós-
parto e quimioterapia, cirurgia bariátrica, falhas no couro 
cabeludo, calvície etc. As células capilares são estimuladas 
por uma carga de energia que inibe a queda e aumenta 
produção e fortalece os fios, além de promover ação anti-
inflamatória, eliminando até as caspas. Entre em contato 
com a Fast Escova e confira de perto essa incrível novidade. 
Ligue já no (19) 3392-9768 / (19) 99236-4029. Vale a pena!

Mr. Roof

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, Haras São Luís Salto. 
A Mr. Roof estruturas para telhados em aço galvanizado, 
trabalham com orientação na execução da montagem ou 
entregam seu telhado pronto. Telhados embutido para uso 
de telhas galvanizadas, fibrocimento e também telhados 
com telhas cerâmicas. Mr Roof inovação em telhados. Faça 
orçamento sem compromisso por e-mail ou WhatsApp: 
comercial@mrroof.com. Br - Fone (19) 98355-8383

Bicos & Focinhos
R. Ademar, de Barros, 1011 - Centro, Fone: (19) 3875-1760 - Site: www.anovaloja.com.br

A campanha de doação de Sangue Junho Vermelho, contou 
com Isa Costa e suas amigas, praticando esse gesto de 
amor



O Troféu Frutos 
de Indaiá che-
ga a sua 15ª 

edição e com muitas 
histórias de sucesso 
para contar. Afinal 
nesses 15 anos, cen-
tenas de empresas e 
empresários subiram 
ao palco do evento de 

Troféu Frutos de Indaiá é sinônimo 
de reconhecimento e credibilidade
Prêmio ganhou a confiança dos empresários devido a sua credibilidade na pesquisa

ARQUIVO/JME

Maira Canesin  e Welington Canesin da Indafire equipamentos de combate a incêndio Higor Alouan, Lucas Amstalden e Saulo Alouan da Stalden Consultoria

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

premiação para rece-
ber o Troféu Frutos 
de Indaiá que simbo-
liza o reconhecimento 
do público ao serviço 
prestado pela empresa 
escolhida como a me-
lhor em seu ramo de 
atuação.

Tradicional na ci-
dade, o Troféu Frutos 
de Indaiá ganhou a 

confiança dos empre-
sários locais devido a 
sua credibilidade na 
pesquisa de satisfação 
realizada com os mo-
radores da cidade. A 
pesquisa para conhecer 
os premiados de 2020 
ocorreu nos meses de 
outubro e novembro de 
2019 e foram ouvidas 
três mil pessoas. Logo 

14| Frutos de Indaiá

após que a apuração 
é feita, as empresas 
e empresários que se 
destacaram são con-
tatadas pela equipe do 
Troféu Frutos de In-
daiá para participar da 
Campanha Publicitária 
que acontece durante 
todo o ano em todas as 
mídias do Grupo Mais 
Expressão.

Campanha Publicitária
O Troféu Frutos de 

Indaiá visa não somen-
te reconhecer as em-
presas e empresários 
que se destacaram em 
seu ramo de atividade, 
mas também gerar um 
retorno financeiro e 
dar visibilidade aos 
premiados através da 
campanha publicitária 
realizada pelo Grupo 
Mais Expressão.

Aos eleitos pela 
pesquisa, foi oferecida 
a cota publicitária que 
desde março as em-
presas e empresários 
que receberão o Troféu 
Frutos de Indaiá, e 
que foram escolhidos 
através de voto po-
pular, tem sua marca 
veiculada em todas 
as mídias do grupo 
como jornal impresso, 
revista, redes sociais e 
programas da WebTv.

“Dar um retorno fi-
nanceiro, credibilidade 
e visibilidade às em-
presas premiadas é o 
nosso principal objeti-
vo, por isso iniciamos a 

campanha publicitária 
no início do ano e se-
gue até dezembro”, dis-
se o diretor do Grupo 
Mais Expressão, Alan 
Di Santi. “As empre-
sas e profissionais que 
participam do Troféu 
Frutos de Indaiá têm 
um grande sentimento 
de orgulho, pois foram 
escolhidas por seus 
clientes e pela popu-
lação, como as melho-
res em seu segmento”, 
ressalta.

As cotas para a 
participação na entre-
ga do Troféu Frutos 
de Indaiá 2020 estão 
sendo oferecidas para 
as empresas e em-
presários eleitos. “Já 
entramos em contato 
com grande parte dos 
eleitos pela população. 
A campanha publici-
tária inclui além da 
veiculação do nome 
da empresa nas mídias 
do grupo, uma noite de 
premiação com direito 
a jantar a francesa e 
um show especial”, 
informa.
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B2 Imóveis

CA08871 - JARDIM MORADA DO SOL – AT. 130m² 
AC.101m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC so-
cial, sala, cozinha, lavanderia, locação R$ 1.420,00 
+ IPTU

CA06736 - CENTRO - PISO SUPERIOR - AU.120m² 
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, social, cozi-
nha 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 aces-
so. 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. Condomí-
nio conta com: portaria 24hs, 12 churrasqueiras (de 
uso gratuito), salão de festas (20,00 a utilização), 
quadra poliesportiva, piscina adulto (com raias 
de 25m), piscina infantil, dois vestiários 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 
materiais de alto padrão e climatizado. Recepção 
24 horas, condomínio possui piscina, salão de jo-
gos, espaço Kids, quadra poliesportiva, quadra de 
tênis, piscina aquecida na cobertura, sauna e aca-
demia. 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 lazer 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, entra-
da única. R$ 1.000,00 (INCLUSO CONTAS DE IPTU, 
ÁGUA E ENERGIA).

AP04789 - JARDIM SANTIAGO -  AU 80,32m² - BE-
LÍSSIMO APARTAMENTO RECÉM ENTREGUE COM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 
LAZER E SEGURANÇA - RESERVA VISTA VERDE - 03 
dormitórios (sendo 01 suíte com armários), WC 
social, sala 02 Ambientes (estar e jantar), cozinha 
planejada,  lavanderia e garagem p/ 02 autos des-
coberta. R$ 1.650,00 + condomínio + IPTU. 

AP04785- AÚ 100m² Excelente apartamento com 
3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar e jantar, 
cozinha, wc social, 02 vagas de garagem, com ar-
mários e tela protetora, Área de lazer completa: 
Academia, brinquedoteca, playground, piscina, 
salão de festa, espaço fitness, solário, spa, pista 
de bicicleta, praça da águas, piano room, salão de 
jogos, pool bar, sala de massagens, sauna e qua-
dra poliesportiva, R$. 2.200,00 + CONDOMÍNIO + 
IPTU.

CH01777 - CHÁCARA - RECREIO INTERNACIONAL 
DE VIRACOPOS - AT 1.000m², AC 260m², 03 Dor-
mitórios (Sendo 01 Suíte), WC Social, Sala de Estar, 
Sala de Jantar, Cozinha Planejada, Área de Serviço, 
Edícula com Churrasqueira, Banheiro e Quarto de 
despejo, Pomar, Jardim, Casa Toda avarandada e 
Garagem P/ 03 Autos Cobertos e Vários Descober-
tos. Ar condicionado em 02 Quartos e na sala. R$ 
3.000,00 + IPTU

CA08869 - JARDIM PAU PRETO - AT 125 m² AC 110 m² - Excelente localização 
com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 01 sala, WC social, cozinha planejada, lavan-
deria, imóvel com excelente acabamento, a poucos metros do Parque Ecológico 
e Poupatempo, próximo a bancos e supermercado. R$ 395.000,00

AP04776 - AU. 96 m² - 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.

CA07952 - CIDADE NOVA II - AT. 125 m² AC. 100 m² - 3 dormitórios (1 suíte), wc social, 
sala ampla, cozinha, lavanderia e garagem para 2 autos coberta. R$ 1.800,00 + IPTU

CA07342 - SOLAR DO ITAMARACÁ - AT 312m², AC 205,80m² - Ampla casa com 
03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala ampla de estar/TV, copa, cozinha, 
lavanderia, churrasqueira, edícula com WC, garagem para 04 autos cobertas. R$ 
2.500,00 + IPTU.

CA08850- TERRA MAGNA - LINDA CASA com 4 dormitórios (sendo 3 suítes na parte 
superior, 1 com closet), lavabo, cozinha, área gourmet, sala ampla, escritório, sala de 
jogos, 2 WC social, piscina com aquecimento solar e garagem para 4 autos. Casa com 
aquecimento solar e energia fotovoltaica (gasto mínimo de energia). Condomínio 
com área de lazer completa e portaria 24h. R$ 1.450.000,00.

CH01782 - VALE DAS LARANJEIRAS - BELÍSSIMA CHÁCARA - AT 2.500m², AC 
540m², 04 Dormitórios (Sendo 03 Suítes) todas com planejados, Sala de Estar, 
Sala de Jantar, Sala de TV, Lavabo, Cozinha Planejada, Despensa, Varanda Gour-
met, Banheiro Auxiliar, Piscina, Jardim, Deck de Madeira Coberto C/ Quiosque 
de Sapê, Garagem P/03 Autos Cobertas e 04 Descobertas. R$ 2.120.000,00.
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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
CA00284-VILA SUÍÇA- 3 suítes + dep+ 4 vagas......................................R$ 1.250.000,00
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
CA00280-JD. BELO HORIZONTE-3 dorms c/ suíte + dep + 2 Vagas.........R$ 340.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00242-JD. DOS IMPÉRIOS-3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ................R$ 440.000,00
CA00277-BRÉSIA-3 dorma c/ suíte+ dep + 2 vagas ..................................R$ 555,000,00
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
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vags ...................................R$ 1.060.000,00
CA00285-AMISTALDEN-3 suítes + dep+ 2 vagas. ..................................R$ 1.700.000,00
CA00281-TERRA MAGNA-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas ..................R$   960.000,000

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 
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 
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

TE00205-TERRA NOBRE-323M .................................................................R$ 196.800,00
TE00194-PARADISO 420M ........................................................................R$ 425.000,00
TE00170-VILA SUÍÇA 370m .......................................................................R$ 296.000,00
TE00207-VILLA RUBENS 250M..................................................... R$ 220.000,00
TE0099-VILA MARTINS- SALTO 200M. .....................................................R$ 101.000,00
TE00206-BELA VISTA 250M .......................................................... R$ 190.000,00
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$ 2.120,00 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$ 2.800,00+iptu
CA00265-JEQUITIBÁ-3 dorms+dep+4vagas .......................................... R$ 2.000,00iptu
CA00279-CENTRO-1 dorms+dep+1vaga. ............................................ R$ 1.100,00+iptu
CA00267-JD. PAU PRETO-4 dorms +dep+2 vagas. ............................. R$ 1.800,00+iptu
CA00266-JD. ESPLANADA II-3 dorms+dep+2vagas. .......................... R$ 4.000,00+iptu

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
CA00278-VISTA VERDE-03 dorms c/ suíte+ dep+ 2 vagas. .......R$ 2.700,00+cond+iptu
CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial) .............  
..................................................................................................R$ 4.400,00+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
AP00085-EDÍFICIO MURICI- 03dorms + dep + 1 vaga ..................R$ 900,00 cond+iptu
AP00086-EDÍFICIO IBIRÁ-02 dorms+ dep+1vaga. ........................R$ 850,00 cond+iptu
AP00087-EDÍFICIO IBITIRÁ-02 dorms+dep+1 vagas. ....................R$ 850,00 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.  

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 lavan-
deria.
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, cozi-
nha 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

CA334 - CENTRO – R$230 MIL - 3 dormitórios sendo 2 pequenos, sala, cozinha ampla planejada e garagem 
coberta para 1 carro.
CA327 – JD. VENEZA – R$275 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, lavanderia, ba-
nheiro 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 gara-
gem 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 condicionado, sala 
de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros e edícula. Possui 
churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita Permuta 
com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil
CA404 – JD. ESPLANADA – R$750 MIL – 4 dormitórios, sendo 2 suítes, sala te TV, sala de jantar, cozinha 
americana planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem descoberta para 2 carros, e edícula. Possui quintal, 
área gourmet e portão eletrônico.
CA328 – NOVA VENEZA – R$361 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA338 – CONDOMÍNIO JD. PARK REAL – R$450 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 
com pé direito alto, cozinha integrada, lavanderia, escritório e garagem para 3 carros sendo 2 cobertas. Possui 
área gourmet com churrasqueira e pia. Preparado para aquecedor solar e ar condicionado.
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, cozinha 
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, 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, lavan-
deria, 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 dor-
mitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasqueira e pia, 
cobertura com vidros temperado, e garagem para 2 carros.
CA403 – VILLA ROMANA – R$1.200.000,00 – Sobrado com 4 dormitórios. Sendo os 4 suítes e 1 suíte com 
closed, 1 banheiro, roupeiro e sacada. Sala de jantar, sala de TV, sala de estar, lavabo, hall de entrada, varanda, 
cozinha planejada, lavanderia, dispensa e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado, quintal, edícula, zela-
dor, 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 ame-
ricana, 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 pla-
nejada, 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 banheiro, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e quintal.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 1 banheiro, sala de 
TV, sala de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui ar condicionado, 
aquecedor solar e churrasqueira.                                                           
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com box e armá-
rios, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, lavanderia, garagem para 
2 carros. Possui quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$390 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala de estar, sala 
de TV, cozinha, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. Obs: Casa com móveis planejados. Área de Lazer 
com playground, brinquedoteca, academia, churrasqueira, piscina e salão de festas.

 APARTAMENTOS

AP526 – PARQUE INDAIA – R$180 MIL - 3 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, sacada e 1 vaga 
de garagem.
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$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 banheiros, sacada, piso frio, 2 
garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$230 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 
1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1 vaga 
de garagem comunitária.
AP511 – NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA – R$198 MIL – 2 dormitórios, sala de estar, 
sala de TV, cozinha, banheiro e lavanderia. Área de lazer com churrasqueira e campo de futebol. Possui portão 
eletrônico.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL -  Apartamento com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 
cozinha planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício 
possui elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$215 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia e 
garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala de jantar, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão de jogos. Possui 
portão eletrônico e elevador. Aceita permuta com terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                             
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 ambientes 
e garagem coberta para 1 carro. 
 AP519 – CENTRO – R$330 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, lavan-
deria, 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.
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.
TE49 – CONDOMINIO MILANO – Lotes a partir de 300 m², valor à vista R$190 MIL, ou parcelado com 
entrada de R$18.974,88 até 180 x de R$1.697,13.
TE50 – CONDOMINIO BRESCIA – Lote de 200 m² - R$200 MIL, Lote de 240 m² - R$210 MIL e Lote de 300 
m² - R$215 MIL.
TE51 – CONDOMINIO MANTOVA – Lotes de 216 m² até 377 m². Valores de R$183 MIL até R$320 MIL.

 CHACARAS E SITIOS
 
SI909 – JD. TROPICAL – R$650 MIL – 2 dorms, sala, coz, dispensa, casa de caseiro, churrasqueira, sauna, 
mina d’água, lago com peixe, pomar, caixa d’água com 20000 L, aprisco para ovelhas, estufas, captação água 
da chuva.
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 pla-
nejada, 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. 
JD. CALIFÓRNIA - R$950,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
CENTRO - R$800,00 - 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, e garagem. 

APARTAMENTOS

CENTRO - R$1100,00 - – 1 dormitório com armários embutido, sala, cozinha com armários embutido, lavande-
ria com armários embutido, banheiro e 1 vaga de garagem.
VILA TODOS OS SANTOS - R$900,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de ga-
ragem.
CIDADE NOVA – R$1100,00 – 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



B4 Imóveis

DESTAQUE

APARTAMENTO A VENDA NAÇÕES UNIDAS (PARQUE DAS NAÇÕES) 02 DORMITÓRIOS,-
SALA ,COZINHA,WC,LAVANDERIA 01 VAGA DE GARAGEM R$210.000,00

APARTAMENTO A VENDA VILA DAS PRAÇAS(PARQUE DAS NAÇÕES) 02 DORMITÓRIOS 
,SALA COZINHA,WC E LAVANDERIA (TODOS COM MOVEIS PLANEJADOS) 01 VAGA DE 
GARAGEM R$245.000,00 por R$225.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO ACEITA TERRE-
NO COMO PARTE DE PAGAMENTO. (CONDOMÍNIO COM PISCINA,ÁREA DE CHURRAS-
CO,PORTARIA 24 HRS)
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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



B10 Classificados

Classificados

Morada  do  so l  - 
Rua:81 02 dormitó-
rios (01 suíte) sala/
cozinha americana, 
abrigo nos fundos e ga-
ragem p/ 02 autos. De 
270.000,00 POR APE-
NAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 
/ 3935-3294
Casa térrea em con-
domínio dona Lucila 
em Indaiatuba - 3 dor-
mitórios sendo suíte, 
sala cozinha escritó-
rio. Valor á venda R$ 
850.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Sobrado á venda e lo-
cação Vila Furlan em 
Indaiatuba - 3 dormi-
tórios, sala ampla co-
zinha, área e serviço, 
garagem. Venda R$ 
560.000,00 Locação 
R$ 2.500,00 + IPTU F.: 
(19) 98346-2299
Vendo ou Permuto 
Casa em Avaré por 
casa em Indaiatu-
ba - 3 suítes, sala, 2 
ambientes. Cozinha 
a m e r i c a n a ,  á r e a 
gourmet e piscina. 468 
metros. F.:(19) 99702-
2680
Condomínio Bréscia 
- 3 dormitórios c/ suíte, 
sala 2 ambientes e pé 
direito duplo, Cozinha 
americana planejada, 
espaço gourmet c/ 
churrasqueira. Fino 
acabamento. F.: (19) 
99783-3154
Vendo Casa Lauro 
Bueno - 2 quartos, 
sa la ,  copa ,  coz i -
nha, 2 wc, garagem 
p/ 2 carros. Doc ok. 
De 250.000,00 por 
R$190 .000 ,00  F . : 
(19) 3016-1685 / (19) 
98772-5790

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 serviço, garagem 
para  4 carros, F (19) 
3834-6859
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, 
churrasqueira, gara-
gem p/ 2 carros, por-
tão eletrônico. Valor 
R$450.000,00 F.: (19) 
3816-8112

 
Centro Casa Comer-
cial - 650 metros Ideal 
para clinica ou consul-
tório médico. F.: (19) 
99783-3154

Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios 
e vaga de garagem, 
acabamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
en t rada  +  pa rce -
las de R$1.210,00 
F . :  9 9 7 6 2 - 7 9 9 7  / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitórios 
e demais dependen-
cias todas com móveis 
planejados, portaria 24 
horas, área de festas, 
vaga de garagem, pis-
cina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 

Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mi tór ios em ót imo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R$140 .000 ,00  F . : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!

 
Locação Edíficio Ma-
ria Eliza - térreo, dois 
quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
1 vaga de garagem. 
Endereço: apto 13, na 
Rua: Regente Feijó, 
329. Vizinho do Super-
mercado “CATO”. Ligar 
(19) 3875-0752. Falar 
com Ledyr

 
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Sítio Cardeal - 26.290 
metros R$ 790.000,00 
F.: (19) 99166-8272
Sítio Monte Mor  - 
1,5KM do centro de 
Monte Mor,  Via as-
faltada, ótima casa e 
mais duas edículas, 
Piscina, lago e área 
verde preservada. F.: 
(19) 99783-3154

Vende-se uma chá-
cara no Vale do Sol 
- com 6 cômodos. 
Área tota l :  1 .000 
m² Área construí-
da: 170m² c/ 2 quar-
tos sendo 1 suíte. 
01 escritório, área 
gourmet, churras-
queira, piscina c/ 
banheiro, campo de 
fuebol. Toda ava-
randada. 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

 
Vende-se terreno 
Jardim Valença - 
130m² quadra F. 
Lote 11. Rua Cora 
Tomaso Lopes. Di-
reto com proprietário 
F.: (19) 99723-8427
Compro Terreno - 
Com 1.000 metros 
para fazer chácara 
em Indaiatuba pago 
até 50.000,00 ou 
troco com carro no 
mesmo valor Telefo-
ne: (19) 3816-8112
Terra Nobre Con-
domínio -  323 me-
tros R$196.800,00 
F.:(19) 99783-3154

 
Ponto Comercial 
Itaici - Infraestrutura 
e cliente para Café. 
R$ 220.000,00 F.: 
(19) 99166-8272
Locação Salão no 
Centro com127 m² 
-  02 WCS 01 defi-
ciente 01 vagaR$ 
4 .000,00  +  IPTU 
F.:(19) 99702-2680
Salão no Centro 
com 120 m ² - Esqui-
na com WC social. 
R$ 6.000,00 + IPTU 
F.: (19) 99702-2680
Sala comercial no 
Ed. The Diplomat 
- Sala 110 - Primei-
ro andar 38,38m² 
1 WC Condomínio: 
R$ 533,58 IPTU: R$ 
89,20Valor de ven-
da: R$ 290.000,00 
Valor de locação: 
R$ 1.500,00 F.:(19) 
98346-2299
Jardim Morada do 
Sol - salão comercial 
ideal para oficina F.: 
(19) 99794-1424
Vendo Ponto Co-
mercial Borracha-
ria - pronta para tra-
balhar, está em fun-

cionamento. Avenida 
Ário Barnabé, 511 
Falar com Sebas-
tião. F.: (19) 3936-
3171

 
Vendo Montana LS - 
ano 2012/2013. Tra-
tar (19) 9 9765-0818
Vendo Gol - Ano: 
2016, 1.6 Completo, 
cor: prata, único dono 
Valor R$33.000,00 
F.: (19) 99903-1940
Vendo Linea - Au-
tomático 1.8, cor: 
branco. Ano: 2015 
C o m p l e t a  V a l o r 
R$36.000,00 F.:(19) 
99124-2964
Vendo Clio Expres-
sion - 1.0 ano:2014 
C o m p l e t o .  V a l o r 
R$20.000,00 F.: (19) 
99124-2964

 
Reparo de fontes 
em geral e aulas 
particulares de ele-
trônica em geral 
(prática & teoria) – 
Profº Riccó • Reparo 
de fontes em geral 
de: portões, cercas, 
pc’s, notebooks, no-
breaks, tv’s, apare-
lhos de som, xbox, 
etc. • Aulas de eletrô-
nica (prática teoria): 
R$60,00/Hora (19) 
98714-0111
Zé l ia  L inger ie  - 
moda masculina e fe-
minina. Atendimento 
personalizado: para 
sua  comod idade, 
compre em sua resi-
dência ou na sua em-
presa. Contato: Zélia 
WhatsApp ou celu-

lar:19-98831-0292
Ofereço-me como 
pedreiro encanador, 
reformas em gerais 
e pequenos repa-
ros na construção 
civil.Tratar com João. 
F.: (19) 98329-8580 
WhatsApp
Ofereço -me  pa ra 
prestar serviços de 
pedreiro, encanador, 
jardineiro e eletricista. 
Falar com Odair F.: 
(19) 99776-6841
Ofereço-me  como 
diarista e passadei-
ra Contato Vania. F.: 
(19) 99595-3390
Ofereço-me  como 
passadeira e faxineira 
atendo a domicilio F.: 
(19) 99448-0082 Val
Ofereço-me como 
Manicure e Pedicure 
pé e mão R$25,00 
sobrancelha R$10,00. 
Atendo tambem a do-
micilio F.: (19) 99369-
5615

Ofereço-me como 
faxineira ou diarista. 
Falar c/ Adilene F.: 
(19) 99950-6251
Ofereço-me como 
passadeira F.: (19) 
99595-9448
Ofereço-me como au-
xiliar de enfermagem, 
cuidadora de idosos, 
babá, cuidadora de 
crianças (noite/dia), 
experiência em pada-
ria F.: (19) 3894-1610 
/ (19) 99146-5524
Ofereço-me como tra-
balho administrativo 
parte da manhã. 20 
anos de experiência 
em Industrias nacio-
nais e internacionais 
F.: (19) 99170-2945 
Ofereço-me para tra-
balhar como domés-
tica disponivel 3 dias 
por semana ou todos 
os dias meio período. 
Tenho experiência  F.: 
(19) 99738-2266
Ofereço-me como 
passadeira F.: (19) 
99925-5636

Ofereço-me serviços 
de faxinas domésti-
cas, residencias e co-
merciais Contato (19) 
98451-9696 Ivanice 
da Silva
Ofereço-me  como 
limpeza, faxina, lavo e 
passo F.: (19) 99870-
3562
Ofereço -me  pa ra 
fazer declaração de 
impos to  de  renda 
para pessoas f ís i -
cas R$70,00 F.: (19) 
99124-2964



Classificados B11

Empregos

Notas de Falecimentos
MARIA ONDINA REZEN-
DE com 90 anos , Era 
Divorciado(a) de ANTO-
NIO MARIA sendo filho(a) 
de LUIZ REZENDE DE 
CAMPOS e ALZIRA GON-
ÇALVES.deixa filho(s): 
LEONOR, SEBASTIÃO 
(MAIORES), Falecido em: 
30/06/2020, e sepultado(a) 
no FLAMBOYANT CAMPI-
NAS-SP aos 30/06/2020.

JOÃO PAZIM com 78 anos 
, Casado (a) com LEO-
NILDA MARIA WULCK 
PAZIN sendo filho(a) de 
LUIZ PAZIM e GONÇALA 
MENDES PAZIM.deixa 
filho(s): WANDERLEY, 
VANIA, VALERIA, VALMIR 
(MAIORES), Falecido em: 
30/06/2020, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
01/07/2020.

DANIELA YURI DE SOU-
ZA com 34 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de OLEGARIO MAXIMI-
NO DE SOUZA e SONIA 
TAKAKO FUKUTANI DE 
SOUZA. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
30/06/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 02/07/2020.

ADRIANO RAMOS DE 
LIMA com 43 anos , Ca-
sado (a) com CINTIA DA-
MASCENO RAMOS DE 
LIMA sendo filho(a) de AN-
TONIO RAMOS DE LIMA 
e HELENA ALVES DE 
MELO LIMA.deixa filho(s): 
EDUARDO 20, GIULIA 18, 
GUSTAVO 16, EITOR 03, 
Falecido em: 01/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
01/07/2020.

SINAI PAULICEA REBE-
LO VILLELA DE CASTRO 
com 90 anos , Era Viúvo(a) 
de ANTONIO MARCIO 
VILLELA DE CASTRO 
sendo filho(a) de JOSE 
GONÇALVES REBELO 
SOBRINHO e ALTINA PIN-
TO GONÇALVES REBE-
LO.deixa filho(s): MARCIO 
59, RUTH 56, Falecido em: 
01/07/2020, e sepultado(a) 
no CREMAT.MUNICIPAL 
DE CAMPINAS SP aos 
01/07/2020.

JOÃO PARO com 79 anos 
, Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de VICTORIO PARO 
e MARIA PRESSATTO. 
NÃO DEIXA FILHOS, Fa-
lecido em: 01/07/2020, e 
sepultado(a) no CANDE-

LARIA aos 01/07/2020.

FRANCISCO PIRES DE 
ARAUJO com 89 anos , Ca-
sado (a) com MARIA ILDA 
DE ARAUJO sendo filho(a) 
de ATALIBA PIRES DE 
ARAUJO e MARIA PEREI-
RA.deixa filho(s): ANA, ODE-
MIR, LUCINEIA,LENIRA 
(MAIORES), LUCIA (FAL), 
Falecido em: 01/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
02/07/2020.

VERALUCE DE LIMA BAR-
BOSA com 58 anos , Era 
Divorciado(a) de REINALDO 
FRANCISCO DOS SANTOS 
sendo filho(a) de ULISSES 
PEREIRA BARBOSA e 
MARIA GONÇALVES DE 
LIMA.deixa filho(s): PAULO 
, ANNY CAROLINE, ALINE 
, IZADORA  , GUSTAVO 
(MAIORES), Falecido em: 
01/07/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
02/07/2020.

MERCEDES PERES WOLF 
com 80 anos , Casado (a) 
com ALBINO WOLF sendo 
filho(a) de FRANCISCO PE-
RES e MARIA CAVALLARI.
deixa filho(s): CONCEIÇÃO 
, WILSON , ELIZABETE 
(MAIORES), Falecido em: 
01/07/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 02/07/2020.

FLORISVAL BISPO DOS 
SANTOS com 84 anos , Era 
Viúvo(a) de NEUSA TREVI-
SAN DOS SANTOS sendo 
filho(a) de FIRMINO BISPO 
DOS SANTOS e JUSCELI-
NA BISPO DOS SANTOS.
deixa filho(s): DIMAS , MA-
RINEY (MAIORES), Faleci-
do em: 02/07/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 03/07/2020.

ARMANDO SILVESTRE 
com 80 anos , Era Viúvo(a) 
de BENEDITA SILVESTRE 
sendo filho(a) de JOÃO 
SILVESTRE e EMILIA SIL-
VESTRE.deixa filho(s): LU-
CIANO (MAIOR), Falecido 
em: 02/07/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
03/07/2020.

LOURIVAL DE LIMA com 84 
anos , Casado (a) com VANI-
RA DOS SANTOS DE LIMA 
sendo filho(a) de JOÃO DE 
LIMA e CLEMENTINA GO-
DOY DE LIMA.deixa filho(s): 
ABRAÃO, JAIR, RAMIRO, 
LOURDES, MARIA, ALTAIR 
(MAIORES), Falecido em: 

03/07/2020, e sepultado(a) 
no MUNICIPAL DE ITARARE 
SP aos 03/07/2020.

SILVANA REGINA DIAS 
OGNIBENE com 52 anos , 
Era Viúvo(a) de BENEDITO 
OGNIBENE sendo filho(a) 
de ANTONIO MARIA e NEI-
DE DIAS.deixa filho(s): CLEI-
TON, MIRIAM, RAQUEL 
(MAIORES) FELIPE (FAL), 
Falecido em: 03/07/2020, e 
sepultado(a) no SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS- 
ELIAS FAUSTO SP aos 
03/07/2020.

ANTONIO ROSA com 73 
anos , Era Viúvo(a) de MI-
QUELINA MOREIRA ROSA 
sendo filho(a) de JOSE 
ROSA e ALZIRA DOS SAN-
TOS ROSA.deixa filho(s): 
SONIA,NARA, TIAGO,TA-
NIA,DAIANE,DANI,MAR-
C O S , R O N I , C A R I TA S  
(MAIORES), Falecido em: 
03/07/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 04/07/2020.

CARLOS DANIEL 
KRAHEMBUHL com 80 
anos , Casado (a) com 
MARIA THEREZA ZOPPI 
KRAHEMBUHL sendo fi-
lho(a) de FRANCISCO 
KRAHEMBUHL e IRMA 
STEFEN KRAHEMBUHL.
deixa filho(s): MARIA REGI-
NA, ANA BEATRIZ, CARLOS 
EDUARDO (MAIORES), Fa-
lecido em: 03/07/2020, e se-
pultado(a) no CANDELARIA 
aos 04/07/2020.

DANIEL MARCELINO DE 
OLIVEIRA com 64 anos , 
Casado (a) com DORATY 
ALVES RIBEIRO DE OLI-
VEIRA sendo filho(a) de 
MANOEL MARCELINO DE 
OLIVEIRA e MARIA PAU-
LINA DE OLIVEIRA.deixa 
filho(s): VICTOR, VANESSA, 
CAMILA, SARA, JONATAS 
E CESAR (MAIORES), Fa-
lecido em: 04/07/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/07/2020.

SILVIO FLORIANO DE OLI-
VEIRA com 86 anos , Casa-
do (a) com ASTROGILDA 
MONTEIRO DE OLIVEIRA 
sendo filho(a) de JOSÉ 
FLORIANO DE OLIVEIRA e 
FRANCISCA GONÇALVES 
DE OLIVEIRA.deixa filho(s): 
URCELINA, SEBASTIÃO, 
SILVANA, JOSÉ, SILVIO, 
LINDOMAR, MARIA JOSÉ, 
CELIO, MARIA DE LOUR-
DES, ROSANA (MAIORES), 
Falecido em: 04/07/2020, 

e sepultado(a) no MUNI-
CIPAL DE SALTO SP aos 
04/07/2020.

SEBASTIANA ALVES FER-
NANDES DA COSTA com 
89 anos , Era Viúvo(a) de 
JUSTINO FERNANDES DA 
COSTA sendo filho(a) de 
BENÍCIO FERNANDES DA 
COSTA e JOANA ALVES 
DE ALMEIDA.deixa filho(s): 
RAMIRO, ROSA, EREMITA, 
JOANA, MODESTA, ALE-
NITA,  MARIA (MAIORES) 
FAUSTINA (FAL), Falecido 
em: 04/07/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 04/07/2020.

BENEDITA MARIA PEREI-
RA com 83 anos , Era Viú-
vo(a) de NELSON GOMES 
PEREIRA sendo filho(a) 
de JOÃO SEVERINO DA 
SILVA e QUITERIA MARIA 
DE BARROS.deixa filho(s): 
MARIA , NORBERTO , SIL-
VANIA , SONIA (MAIORES), 
Falecido em: 04/07/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 05/07/2020.

OSWALDO DO NASCI-
MENTO com 84 anos , Era 
Viúvo(a) de CLARICE DA 
SILVA NASCIMENTO sendo 
filho(a) de JOSÉ DO NAS-
CIMENTO e ANGELINA 
SANCHEZ.deixa filho(s): LIA 
MARA, PAULO, MARCIO, 
MAIRALINE (MAIORES), 
Falecido em: 04/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
05/07/2020.

HERMINIA RAMOS com 92 
anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de ABILIO RAMOS 
e MARIA FERREIRA.deixa 
filho(s): ARMENIO 64, Fale-
cido em: 04/07/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 05/07/2020.

ERENICE MACEDO PAIS 
com 74 anos , Casado (a) 
com ANTONIO PAIS FILHO 
sendo filho(a) de ARGE-
MIRO LIMA CORDEIRO 
e MARIA MACEDO COR-
DEIRO.deixa filho(s): AN-
TONIO , JOSE, ADRIANA 
(MAIORES), Falecido em: 
04/07/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
05/07/2020.

GETULIO MEZZINE com 
85 anos , Casado (a) com 
LUZIA APARECIDA ME-
ZZINE sendo filho(a) de 
JOÃO MEZZINE e MARIA 
BICARE.deixa filho(s): ERI-
NA, IZEQUIEL, OSMAR, 

MARGARETE, ELIZETE, 
LUZINETE, ALICIO, ALINE 
(MAIORES), Falecido em: 
04/07/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
05/07/2020.

ADRIANA PEREIRA DOS 
SANTOS SILVA com 46 
anos , Casado (a) com 
MARCO ANTONIO SILVA 
sendo filho(a) de ANTONIO 
PEREIRA DOS SANTOS e 
ANGELITA DOS SANTOS.
deixa filho(s): NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
04/07/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 05/07/2020.

LUIZ DONIZETE MAZINI 
com 59 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de LUIZ MAZI-
NI e DALVA SAMPAIO MAZI-
NI.deixa filho(s): JACKSON 
26,Falecido em: 04/07/2020, 
e sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 05/07/2020.

LUIS CARLOS DE MELO 
com 57 anos , Casado (a) 
com NADIR PEREIRA DE 
MELO sendo filho(a) de VI-
CENTE DE MELO e IDALI-
NA DUZOLINA ANTONELHI 
DE MELO.deixa filho(s): 
FLAVIA 27, Falecido em: 
04/07/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 06/07/2020.

JAIR VEIGA com 73 anos , 
Casado (a) com IRACEMA 
DE JESUS VEIGA sendo fi-
lho(a) de SALVADOR VEIGA 
e FORTUNATA CAVALETE 
VEIGA.deixa filho(s): SUZIR-
LEI , SANDRA , ROGERIO 
, RONALDO (MAIORES), 
Falecido em: 05/07/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 05/07/2020.

VERA APARECIDA PA-
CHELLI com 63 anos , Era 
Viúvo(a) de CARLOS PA-
CHELLI sendo filho(a) de 

BENEDITO FREITAS e JU-
LIA MARCELINO BETINAT-
TI.deixa filho(s): ADRIANO 
, CRISTIANO , VIVIANE 
(MAIORES), Falecido em: 
05/07/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
05/07/2020.

JOÃO ELIAS DOS SAN-
TOS com 46 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOSE ELIAS DOS SAN-
TOS e MARIA LUCIA DOS 
SANTOS.deixa filho(s): 
JECIANE,  JEFERSON  ( 
MAIORES ), Falecido em: 
05/07/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 06/07/2020.

MICHELLE FERREIRA DE 
OLIVEIRA RISSATTI com 
35 anos , Casado (a) com 
SIVALDO RISSATTI sendo 
filho(a) de MOISES ANTO-
NIO DE OLIVEIRA e JOEL-
MA DE BARROS FERREIRA 
DE OLIVEIRA.deixa filho(s): 
KETILIN 14, Falecido em: 
05/07/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 06/07/2020.

PATRICIA CONCEIÇÃO 
com 35 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de JOSE 
CONCEIÇÃO e MARIA 
SANTANA CONCEIÇÃO. 
NÃO DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 05/07/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 06/07/2020.

OLIVIO BASSO com 88 
anos , Era Viúvo(a) de MA-
RIA DA CONCEIÇÃO BAS-
SO sendo filho(a) de PEDRO 
BASSO e JOSEFINA BRE-
DA.deixa filho(s): NADIA 
(MAIOR), PAULO (FAL), Fa-
lecido em: 05/07/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 06/07/2020.

ANA OLIVEIRA MEIRA 
com 76 anos , Era Viúvo(a) 
de JOÃO DOS SANTOS 
MEIRA sendo filho(a) de 
FELISMINO CARDOSO DE 
OLIVEIRA e ROSA FRAN-
CISCA DE OLIVEIRA. deixa 
filho(s): HIEDA, JURILEIDE, 
ELVECIO, SILVIA, AMAURI 
(MAIORES),Falecido em: 
06/07/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 06/07/2020.

ADEMIR JESUS GIATTI 
com 64 anos , Casado (a) 
com IRENE BALDINI GIAT-
TI sendo filho(a) de BENE-
DICTO GIATTI e ANTONIA 
BERSAN GIATTI.deixa 
filho(s): DANIEL, KELLI, KA-
TIA ( MAIORES ), Falecido 
em: 06/07/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
06/07/2020.

DIACISO FELIPE DA SILVA 
com 88 anos , Era Viúvo(a) 
de ERCILIA RIBEIRO DOS 
SANTOS sendo filho(a) de 
JOÃO FELIPE DA SILVA e 
MARIA ANGELICA DA SIL-
VA.deixa filho(s): MARIA, 
TILSO, CICERA, EMILIA, 
ELIZETE (MAIORES), Fale-
cido em: 06/07/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 06/07/2020.

WALDO MARQUES DE 
GOUVÊA com 82 anos , 
Casado (a) com LOURDES 
MARQUES DE GOUVEA 
sendo filho(a) de DOMIN-
GOS MARQUES DE GOU-
VEA e MARIA DE FREITAS 
GUILHERMINA.deixa fi-
lho(s): VERA, VILMA, VA-
NILDA, VAGNER, JOSE, 
VALDECI (MAIORES), Fale-
cido em: 06/07/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 07/07/2020.

ZULMIRA STOCCO DA 
CRUZ com 85 anos , Era Di-

vorciado(a),  sendo filho(a) 
de ERNESTO STOCCO 
e ANGELINA FEIJÃO.
deixa filho(s): SONIA, 
SIDNEY, CLAUDEMIR, 
VANDERLEI, CLAUDINEI 
(MAIORES), Falecido em: 
06/07/2020, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
07/07/2020.

LUCINDA FAIAN TOR-
RECILHA com 84 anos 
, Era Viúvo(a) de JOÃO 
TORRECILHA sendo fi-
lho(a) de JOSE FAIAN 
SOBRINHO e LUZIA 
FRANZOE.deixa filho(s): 
ELENIR, ELIZABETH, 
ELIZBERTO, EDMILSON, 
ISMAEL, PAULO, SILVE-
RIO (MAIORES), Falecido 
em: 06/07/2020, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
07/07/2020.

APARECIDA DE LOUR-
DES AVELAR com 63 
anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de SEBASTIÃO 
CANDIDO DE AVELAR 
e VERONICA CANDIDA 
DE AVELAR. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
07/07/2020, e sepultado(a) 
no DA SAUDADE SUMA-
RÉ SP aos 08/07/2020.

IRENA FRANCISCA DE 
SIQUEIRA com 82 anos , 
Casado (a) com NICANOR 
VICTOR DE SIQUEIRA 
sendo filho(a) de VICEN-
TE LUIZ CAETANO e 
ANA FRANCISCA DAS 
CHAGAS.deixa filho(s): 
CLEONICE, IVALDETE, 
MARIA IVANICE, SO-
NIA, LAERCIO, ILSON 
(MAIORES), Falecido em: 
07/07/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 08/07/2020.

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 rea-
lizar trabalhos domés-
ticos e de jardinagem. 
Disponibilidade para 
morar no local.
CONSULTOR (A) 
COMERCIAL – En-

sino médio completo. 
Pacote Office. Experi-
ência em prospecção 
de clientes e negocia-
ção comercial. Dese-
jável experiência em 
agência de empregos 
ou terceirização de ser-
viços. CNH categoria B. 
Irá dirigir os carros da 
empresa em Indaiatuba 
e região. 

DOMÉSTICA – Expe-
riência na função com 
registro em carteira. 
Desejável possuir car-
ta de referência dos 
empregos anteriores. 
Residir em Indaiatuba. 

Para trabalhar de se-
gunda 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 trabalhar 
em escalas e turnos. 
CNH categoria B. Para 
dirigir os carros da em-
presa 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.
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