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TSE estuda estender 
horário de votação 
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Vacinação contra o sarampo segue até agosto

Anderson Moraes e sua esposa Giseli Moraes

Proposta também avalia escala especial para grupos de risco

Durante todo o mês 
de agosto a Secretaria 
de Saúde de Indaiatuba 
promove a intensificação 
de vacinação contra o 
sarampo. Para as pessoas 
de 30 a 49 anos a vaci-
nação será aplicada de 
forma indiscriminada, ou 
seja, todos dentro dessa 
faixa etária devem rece-
ber a dose. Já as crianças 
e adultos com idades 
entre 6 meses e 29 anos 
receberão as doses de 
modo seletivo, ou seja, 
se houver alguma dose 
em atraso. 

O  Troféu  Fru tos 
de Indaiá completa 15 
anos em 2020 e muitas 
empresas e empresá-
r ios já  receberam o 
troféu que simboliza 
o reconhecimento dos 
serviços prestados e 
que foram indicados 
como o melhor em seu 
segmento pela popula-
ção indaiatubana.

Consultas médicas com 
especialistas serão retomadas

SAÚDE PREMIAÇÃO
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FINANÇAS

Casa da Vedação receberá 
o Troféu Frutos de Indaiá 

Nesta semana, os municípios do Estado tiveram de prestar contas das despesas rela-
cionadas ao enfrentamento da Covid-19, referentes ao mês de julho. O prazo terminou na 
quarta-feira (5), e as informações prestadas pelos gestores e responsáveis são compiladas 
pelo Tribunal de Contas do Estado.

A partir da próxima segunda-feira (10) serão retomadas as consultas médicas 
de diversas especialidades, além da realização de 40 tipos de exames médicos. 
Nessa primeira etapa do plano de retomada consciente da saúde serão ofertados 
22 médicos no Espaço Bom Viver.

P. A18

Municípios prestam contas 
referentes à pandemia

P. A5



Editorial
E não tem como não falar... 

Artigo

Nessa edição tentamos evitar ao máximo falar sobre a 
Covid-19 que está atingindo o mundo todo. São milhares 
de pessoas mortas e não sabemos até quando iremos ter que 
conviver com o medo, com a dúvida e com o desespero. 
Impossível não falar sobre essa doença sendo que todos 
os eventos culturais e esportivos da cidade e do mundo fo-
ram cancelados. O mundo parou! O vírus parou o mundo... 
as pessoas não saem mais as ruas, não se encontram para 
descontrair, para comemorar mais um ano de vida. As lojas 
baixaram suas portas, deixaram de vender e de ganhar o 
pão de cada dia.

E se já não bastasse o vírus que apavora a todos nós 
existem pessoas se atacando em redes sociais propagando 
o ódio, ao invés de dar as mãos e ajudar uns aos outros. 
Afinal, se ciclano ou fulano fez isso ou aquilo, não importa! 
Estamos todos no mesmo barco. Todos nós, sem exceção, 
sofreremos durante e pós coronavírus. Uns porque perde-
ram entes queridos, ouros porque precisaram fechar de vez 
suas portas, outros porque perderam o emprego. Tempo 
difíceis virão! 
Então porque ao invés de se aproveitar de uma desgraça 
mundial, a gente não começa a exercitar nossa sabedoria e o 
lado bom. Agora é hora de união. Ajudar quem mais precisa. 
Ajudar aquele amigo que não está bem psicologicamente. 
Ajudar seu vizinho idoso que mora sozinho. 
O mundo está aí, pra gente viver da forma que queremos. 
Então porque não tentar viver melhor? Como disse Chico 
Xavier “Se uma faísca pode desencadear um incêndio de-
vastador, uma gota de amor pode evitar grandes catástrofes 
na nossa vida”.

A2

Falar é natural do ser humano. A comunicação está presente em todos os momentos de nossas vidas. Desde crianças, 
somos estimulados a falar (fala, “mamãe”) e a nos comunicar por gestos (“dá tchau pra vovó”) e expressões corporais 
(“dança pro vovô ver”). Fazemos teatro na escola, e vamos ser francos, não são peças da Broadway, mas nos divertimos 
muito. Escrevemos redações, que dificilmente virarão Best-sellers, mas nos orgulhamos delas.

Crescemos e vamos ao mercado de trabalho onde precisamos nos comunicar com nossos pares, clientes, fornecedo-
res, concorrentes e todos os stakeholders relacionados a nossa profissão e a nossa empresa. Valorizamos o olho no olho, 
isso gera confiança. Mas, e quando isso não é mais possível?

Passamos por um momento delicado da nossa sociedade mundial, a ordem agora é home office, e falar de oratória 
parece desnecessário, mas isso é um ledo engano. Nesse momento de pandemia e isolamento social, mais do que nunca, 
precisamos saber nos comunicar de forma objetiva e assertiva.

Lojas precisam vender, clientes precisam comprar, professores precisam dar aulas, alunos precisam estudar, advo-
gados precisam participar de audiências, o mundo precisa continuar girando suas economias da melhor forma possível, 
mas sem afetar ou por em risco a saúde de todos. E isso tudo está acontecendo via web.

Estamos usando as mídias sociais todo o tempo e muito mais do que usávamos nos dias “normais”. O mundo está 
conectado 24h por dia. A informação circula em velocidade estonteante.

Com o isolamento social as pessoas querem ver e ser vistas pelos canais disponíveis, tais como, Youtube, Instagram, 
Facebook, Linkedin, Twitter e todos os canais virtuais que possam gerar algum tipo de integração e interação social.

Por isso, saber expressar-se, falar com propriedade sobre algum tema, dar uma boa aula, vender o seu produto ou 
serviço, atingir o seu público, encantar e prender a atenção dos seus ouvintes é importante e gratificante quando se con-
segue. Isso é colocar a oratória em ação. A concorrência chega pelo seu computador e não pede licença.

Agora, para falar bem, uma coisa é imprescindível: LER.
Sem conteúdo não há o que falar, ou só se fala bobagens. Sem conhecimento os debates se tornam rasos. As opiniões 

são baseadas em “achismos”.  As apresentações não convencem e a credibilidade desmorona.
Quero deixar uma única dica para quem quer se tornar um bom orador: LEIA. Leia muito. Leia de tudo. Leia o que 

não gosta. Leia o que não entende. Leia o que você tem paixão. Leia até bula de remédio, mas LEIA.

(*) Júlio Cezar Bernardelli é mestre em Tecnologia e Sociedade, professor e coordenador de operações dos 
cursos semipresenciais do Centro Universitário Internacional Uninter

Em tempos de pandemia, falar bem pode fazer a diferença nas redes sociais- Paaaiii... Posso dormir na casa da minha amiga? 
- Pergunta pra sua mãe 
- Paaaiiii... Posso jogar vídeo game? 
- Pergunta pra sua mãe. 
- Paiêêê... Onde está meu tênis?
 - Sua mãe que sabe. 
- Paiê, posso passear no shopping?
 - Se sua mãe deixar pode. 
- Pai, tô com dor de barriga. 
- Espera que vou chamar sua mãe. 
- Parem de brigar se não chamo a mãe de vocês.
- O almoço está na mesa, venham todos. 
- Estamos brincando mamãe. 
- De quê? 
- de PAI AÇO.

A VIDA DE UM PAI 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

O Parque da Criança está implantado em uma área total de 22.155 m² do Parque Ecológico. Desse total, 3.501m² são exclusivos 
do Parque Aquático, que é cercado e possui uma portaria própria para controle do acesso apenas para pessoas previamente cadas-
tradas. Podem utilizar o Parque Aquático menores de idade de 0 a 15 anos acompanhados dos pais ou de um adulto responsável.

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade



Horário de votação nas eleições 
municipais 2020 deve ser estendido

Eleições terão barreiras 
contra as fake news

Proposta também avalia reservar as primeiras horas de votação para pessoas acima de 60 anos

O ministro Luís 
Roberto Barro-
so do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) 
anunciou nesta quarta-
-feira (5), em coletiva 
virtual, que o horário 
de votação das eleições 
municipais 2020 deve 
ser estendido, em razão 
da pandemia do novo 
coronavírus. 

A proposta é que a 
votação ocorra das 8h 
às 20h, passando a ter 
12 horas de duração, 
ou das 8h às 18h, des-
de que atenda todos os 
protocolos sanitários de 
segurança. 

Além disso, Barro-
so também sinalizou 

um possível horário de 
votação reservado para 
as pessoas acima de 60 
anos e as que são con-
sideradas do grupo de 
risco. “Estamos igual-
mente definindo, com 
base em cálculos esta-
tísticos e demográficos, 
a conveniência, ou não, 
de recomendarmos, 
não seria vinculante, 
que cada grupo de fai-
xa etária votasse em um 
determinado horário”, 
disse. “A expectativa é a 
de que possamos espa-
çar ao máximo o fluxo 
de eleitores, evitando 
filas e aglomerações”, 
completa.

A expectativa é que, 
nas próximas semanas, 
o TSE chegue à defini-
ção de horário e fluxo de 

As eleições municipais 
serão foco de atenção, com 
mais controle de informa-
ções que interferem no pro-
cesso de escolha dos repre-
sentantes públicos.

“A legislação eleitoral, 
especialmente por conta 
dos episódios ocorridos em 
2018, assumiu o protago-
nismo na criminalização 
das fake news. Com a Lei 
13.834/2019, foi crimina-
lizada a denunciação calu-
niosa eleitoral, que abrange 
a propagação de notícias 
falsas que prejudiquem ad-
versários políticos”, explica 

votação por faixa etária, 
a partir de estudos que 
estão sendo feitos pelo 
Setor de Estatística 
do tribunal e por uma 
consultoria externa do 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Instituto de Matemática 
Pura e Aplicada (Impa).

Eleitorado
Dados divulga-

dos nesta quarta-feira 
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TÂNIA REGO/AGÊNCIA BRASIL

A proposta é que a votação ocorra das 8h às 20h, passando a ter 12 horas de duração

Acacio Miranda da Silva Fi-
lho, doutorando em Direito 
Constitucional pelo IDP/DF 
e mestre em Direito Penal 
Internacional pela Universi-
dade de Granada/Espanha.

Enquanto o Congresso 
Nacional trabalha na in-
vestigação de informações 
falsas que foram largamente 
propagadas durante as elei-
ções de 2018, por meio da 
Comissão Parlamentar Mis-
ta de Inquérito (CPMI) das 
Fake News, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) também 
está atento aos preparativos 
para a eleição deste ano. 

“O TSE aperfeiçoou os 
mecanismos de controle 
de propagação de notícias 
através das mídias sociais, 
evitando a prolação indis-
criminada de notícias”, des-
taca o especialista. Segundo 
ele, a inovação criminaliza a 
“boca de urna virtual” e me-
didas concretas deverão ser 
adotadas, e serão tidos como 
criminosos, os pedidos de 
votos através das ferramen-
tas de comunicação virtual 
nas 24 horas que antecedem 
o pleito.

(5) pelo TSE mostrou 
que Indaiatuba possui 
177.168 eleitores ap-
tos a votar nas Eleições 
2020.

O eleitorado irá ele-

ger novos prefeitos e 
vereadores em 5.569 
municípios espalha-
dos pelo país no pleito 
marcado para o dia 15 
de novembro.
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CASTRAÇÃO

KIT ALIMENTAÇÃO

Centro de Reabilitação Animal retoma castração gratuita de cães e gatos

Alunos recebem 
Kit Alimentação na 
próxima segunda 

Município recebe nota A em 
capacidade de pagamento
Índice Capag faz o diagnóstico do risco de crédito da cidade

Indaiatuba está entre as 
30 cidades do Brasil com 
mais de 200 mil habi-

tantes com avaliação A do 
Tesouro Nacional, segundo 
o índice Capag (Capacidade 
de Pagamento). A cidade 
ficou com nota máxima nos 
três itens avaliados: Endivi-
damento; Poupança Corrente 
e Liquidez. O intuito da 
Capag é apresentar de for-
ma simples e transparente 
se um novo endividamento 
representa risco de crédito 
para o Tesouro Nacional. 
Os indicadores utilizaram 
como fonte de informação 
o Relatório de Gestão Fiscal 
do Poder Executivo referente 
ao 3º quadrimestre do último 
exercício.

A análise da capacida-
de de pagamento apura a 
situação fiscal dos Estados 

e Municípios que querem 
contrair novos emprésti-
mos com garantia da União. 
A metodologia do cálculo 
avalia o grau de solvência, 
a relação entre receitas e 
despesa correntes e a situ-
ação de caixa, fazendo um 
diagnóstico da saúde fiscal 
do Estado ou Município. Os 
conceitos e variáveis utili-
zadas e os procedimentos 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Indaiatuba obteve nota máxima na avaliação dos três itens avaliados 

ELIANDRO FIGUEIRA (RIC/PMI)

adotados na análise da Capag 
foram definidos na Portaria 
STN nº 882/2018. Os dados 
podem ser consultados no 
link: http://www.tesouro-
transparente.gov.br/temas/
estados-e-municipios/capa-
cidade-de-pagamento-capag

“Nossa folha de pa-
gamento é honrada men-
salmente, assim como os 
pagamentos de nossos for-

necedores e de nossos fi-
nanciamentos são realizados 
pontualmente, sem atrasos, 
demonstrando o respeito 
pelos recursos que o cidadão 
recolhe aos cofres públicos e 
por todos os envolvidos no 
processo de planejamento 
para a manutenção e desen-
volvimento de Indaiatuba”, 
pontuou o prefeito, Nilson 
Gaspar (MDB).

O CRA (Centro de 
Reabilitação Animal), 
ligado à Secretaria 
de Serviços Urbanos 
e Meio Ambiente re-
tomou o cadastra-
mento para o serviço 
gratuito de castração 
de cães e gatos. Nesta 
semana, o município 
também retomou al-
gumas atividades com 
atendimento presen-
cial, acompanhando 
o avanço da região de 

Na próxima segun-
da-feira (10) terá início 
a quarta etapa da distri-
buição do Kit Alimenta-
ção para os estudantes da 
Rede Municipal de Ensi-
no. As famílias dos estu-
dantes deverão aguardar 
o contato da direção da 
escola que avisará a data 
em que os Kits estarão 
disponíveis para a retira-
da na unidade escolar. Ao 
todo já foram adquiridos 
mais de 49 mil kits.

O Kit de alimentos é 
para uso exclusivo do be-
neficiário, não pode ser 
vendido ou doado, o que 
significa que devem re-
tirar os Kits somente as 
famílias que realmente 
precisarem para consu-
mo. No ato da retirada dos 
alimentos, o beneficiário 
deverá preencher um reci-
bo de entrega/declaração. 

Campinas para a fase 
2, denominada laran-
ja, do Plano São Paulo. 
Durante a quarentena, 
as cirurgias de castra-
ção foram reduzidas e 
atenderam apenas aos 
cadastros já realizados.

Para fazer a inscri-
ção os tutores devem 
comparecer ao CRA 
com um documen-
to de identidade e um 
comprovante de ende-
reço, para preencher e 

Todas as dúvidas podem 
ser sanadas por e-mail ou 
pelo próprio WhatsApp 
da escola. Para mais in-
formações o telefone da 
Secretaria de Educação é 
o 3801 9191

Os Kits serão compos-
tos por 1kg de açúcar ex-
tra fino; 5kg de arroz agu-
lhinha tipo 1; dois pacotes 
de biscoito cream cracker 
200g; 500g de farinha de 
mandioca torrada; 1kg 
de feijão carioca; 500g de 
fubá de milho; 500gr de 
macarrão espaguete; um 
óleo de soja refinado de 
900 ml; 1kg de farinha de 
trigo; duas latas de sardi-
nha (em óleo) - 125g cada; 
200g de farinha de aveia; 
duas embalagens de extra-
to de tomate, com 140grs 
cada e duas embalagens 
de leite em pó integral, 
com 400grs cada.

assinar a ficha de cas-
tração. O atendimen-
to é feito de segunda 
a sexta-feira, das 10h 
às 15h, e é destinado 
somente para animais 
de tutores residentes 
em Indaiatuba, e que 
não podem pagar pela 
cirurgia particular. O 
Centro de Reabilitação 
fica na rua Safira, n. 
120, no Distrito Indus-
trial Recreio Campes-
tre Joia. Para inscrever o animal, o tutor deve comparecer ao Centro de Reabilitação

ELIANDRO FIGUEIRA (RIC/PMI)
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Consultas médicas com especialistas 
serão retomadas a partir do dia 10
Espaço Bom Viver será utilizado provisoriamente pela Secretária de Saúde

A partir da pró-
xima segun-
da-feira (10) 

serão retomadas as 
consultas médicas de 
diversas especialida-
des, além da realização 
de 40 tipos de exames 
médicos. 

Nessa primeira eta-
pa do plano de reto-
mada consciente da 
saúde serão ofertados 
22 médicos de espe-
cialidades como, en-
docrinologista, reuma-
tologista, ortopedista, 
dermatologista, infec-
tologista, entre outras, 
e que estarão atenden-
do as consultas previa-
mente agendadas pela 
Secretaria de Saúde, no 
Espaço Bom Viver, que 
foi preparado com seis 
consultórios médicos, 
seguindo todas as nor-
mas de distanciamento 

social e orientações da 
Vigilância Sanitária 
para garantir seguran-
ça de profissionais e 
pacientes.

O local terá capa-
cidade para a realiza-
ção de 1.800 consul-
tas médicas por mês, 
podendo ser ampliado 
de acordo com a situ-
ação epidemiológica 
do município no Plano 
São Paulo. “Como as 
atividades e oficinas 
realizadas no Bem Vi-
ver estão suspensas até 
que possamos voltar a 
oferecê-las de manei-
ra segura, resolvemos 
aproveitar este amplo 
espaço para dar anda-
mento às consultas com 
especialistas, que dei-
xaram de acontecer por 
conta da pandemia”, 
disse o prefeito Nilson 
Gaspar. 

Além dos atendi-
mentos no Espaço Bom 
Viver, as consultas mé-
dicas também serão 

feitas no Hospital Dia. 
De acordo com a secre-
tária de saúde, Graziela 
Garcia, o local oferece 
23 médicos que estarão 
atendendo aproximada-
mente 4 mil pacientes 
aos mês. “Por conta da 
pandemia estávamos 

atendendo apenas os 
casos mais urgentes, e 
vamos retomar gradati-
vamente os serviços da 
atenção especializada 
(consultas e exames). 
As consultas médicas 
estão sendo marcadas 
com horários mais es-

paçados,  de acordo 
com as orientações da 
vigilância sanitária”, 
comentou.

Exames
A Secretaria de Saú-

de também está reto-
mando a realização de 

40 tipos exames médi-
cos. Nessa primeira fase 
plano de retomada serão 
ofertadas 10 mil vagas 
de exames, que serão 
realizados inclusive aos 
sábados e durante a 
semana em horários 
estendidos, até às 21h.

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Espaço Bom Viver ofertará 22 médicos de diversas especialidades e poderá realizar até 1.800 consultas/mês
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Estado de São Paulo homologa o 
novo currículo do ensino médio
Programa vai ser implementado nas escolas da rede estadual de forma gradual

O novo currículo 
para o ensino 
médio em São 

Paulo irá mudar a partir 
do ano que vem. Isso 
porque o Governador 
João Doria homolo-
gou nesta segunda-feira 
(03) o documento de re-
forma do ensino médio, 
sancionada em 2017. 
São Paulo é o primei-
ro estado do Brasil a 
homologar a mudança 
do ensino médio. O 
currículo foi aprovado 
dia 29 de julho, por 
votação unânime, pelo 
Conselho Estadual da 
Educação de São Paulo.

A previsão é de que 
o currículo seja imple-
mentado progressiva-
mente aos alunos da 1º 
série do ensino médio 
em 2021. Em 2022, 
para os estudantes da 
2º série, e consequen-
temente, para a 3ª série 
no ano de 2023. “O 
objetivo é criar uma 

escola que dialogue 
com a realidade atual 
da juventude, que se 
adapte às necessida-
des dos estudantes e os 
prepare para viver em 
sociedade e enfrentar os 
desafios de um mercado 
de trabalho dinâmico”, 
disse Doria.

Novo currículo
O novo currículo 

terá 12 opções de cur-
sos, os itinerários for-
mativos, e permitirá 
aos alunos escolher as 
disciplinas com as que 
mais se identifiquem. 

O currículo do ensi-
no médio paulista está 
estruturado em 3.150 
horas, distribuídas em 
um período de três 
anos. Do montante total 
da carga horária, 1.800 
horas são destinadas 
à formação básica e o 
restante, 1.350 horas, é 
referente aos itinerários 
formativos. Estes itine-
rários terão mais do que 
a carga mínima prevista 
na legislação.

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Novo currículo será implementado a partir de 2021 com a 1ª série do ensino médio

Na formação geral 
básica, os estudantes 
terão os componentes 
curriculares divididos 
em áreas de conheci-
mento como linguagens 
e suas tecnologias (lín-
gua portuguesa, artes, 
educação física e língua 
estrangeira); matemáti-
ca; ciências humanas e 
sociais aplicadas (histó-
ria, geografia, filosofia 
e sociologia); e ciên-

cias da natureza e suas 
tecnologias (biologia, 
química e física).

Na carga horária re-
ferente aos itinerários 
formativos, o estudante 
precisa escolher uma ou 
duas áreas de conhe-
cimento da formação 
geral para aprofundar 
seus estudos, ou ainda, 
a formação técnica e 
profissional para se es-
pecializar.

Os componentes do 
programa Inova Educa-
ção também farão parte 
dos itinerários formati-
vos, com as disciplinas 
de eletivas (educação 
financeira, teatro, em-
preendedorismo), pro-
jeto de vida (aulas que 
ajudam o estudante na 
gestão do próprio tem-
po, na organização pes-
soal, no compromisso 
com a comunidade) e 

tecnologia e inovação 
(mídias digitais, robóti-
ca e programação).

O currículo está ali-
nhado à Base Nacio-
nal Comum Curricular 
(BNCC) do ensino mé-
dio, homologada pelo 
próprio Rossieli Soares 
quando ocupou o cargo 
de Ministro da Educa-
ção, em dezembro de 
2018.
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H2Obras finaliza trabalhos na Alameda 
Coronel Estanislau do Amaral
Obras realizadas em Itaici foram entregues quatro meses antes do previsto

As  o b r a s  d e 
revitalização 
da  Alameda 

Coronel  Estanis lau 
do Amaral, em Itaici, 
foram finalizadas e en-
tregues pela H2Obras, 
empresa responsável 
pela obra de duplica-
ção da via, no último 
dia 30 de julho, quatro 
meses antes do pre-
visto.

A requalif icação 
da via teve início há 
pouco mais de um ano 
(maio de 2019), com o 
objetivo de melhorar a 
fluidez do trânsito no 
local e oferecer segu-
rança aos usuários. O 
investimento foi de 
R$ 8.442.113, com re-
cursos do próprio mu-
nicípio, e a previsão 
de término era para 
novembro deste ano. 

A  r e v i t a l i z a ç ã o 
compreendeu o total 
de 2,1 quilômetros, e 
incluiu quatro faixas 
de rolamento em toda 
a sua extensão, além 
de 27 mil m² de asfalto 
novo e de recapea-
mento; 4 mil metros 
lineares de calçadas 
e mais um quilômetro 
de novas galerias de 
águas pluviais.

O lado direito da 
via, no sentido Cen-
tro-bairro, abrangeu 
a construção de uma 
nova ponte de concre-
to sobre o rio Jundiaí 
e que conta com duas 
faixas de rolamento. A 
ponte metálica que ha-
via no local foi trans-
ferida e já instalada 
no Parque Ecológico, 
interligando o Jardim 
Colonial  ao Jardim 
São Francisco. 

O projeto ainda in-
cluiu a construção de 
um canteiro, 68 pontos 
de iluminação de LED, 
recapeamento, guias 
e vagas de estaciona-
mento. Toda a parte 
elétrica também está 
revitalizada, com a 
realocação dos postes 
da rede primária de 

energia, eliminando a 
poluição visual acar-
retada pelo excesso de 
fiação.

“Basicamente ,  o 
projeto surgiu em fun-
ção da necessidade de 
ordenar o trânsito e dar 
sequência à duplicação 
que já havia sido feita 
de Itaici até o Vale das 
Laranjeiras”, explicou 
o arquiteto da Secreta-
ria de Obras e Vias Pú-
blicas de Indaiatuba, 
Eduardo Constantino 
Gomes. “É claro que 
o projeto gerou um 
impacto inicial na pró-
pria desapropriação 
dos imóveis, que teve 
um custo alto e um im-
pacto social bastante 
grande”, completou. 

Edua rdo  l embra 
ainda que a duplica-
ção também regulou 
os acessos à via, espe-
cialmente em relação 
aos condomínios, o 
que causa impactos 
nos horários de pico 
do trânsito local. 

Ampliações 
futuras
O subsolo da via 

em Itaici também so-
freu intervenção com a 
implantação da rede de 
drenagem, antes ine-
xistente. “Era comum 
passar no local e en-
contrar a via cheia de 
água superficialmente, 
porque não tinha dre-
nagem. Com a dupli-
cação, houve aumento 
considerável da área, o 
que obrigatoriamente, 
precisa da drenagem”, 
explicou Eduardo.

Inclusive, a ponte 
de travessia sobre o 
rio Jundiaí é um dos 
destaques das obras. 
“Trata-se da peça fun-
damental das obras. Só 
a ponte foi orçada em 
aproximadamente R$ 
5 milhões, investimen-
to pesado para qual-
quer município, ain-
da mais com recursos 
próprios”, reiterou.

“Essa  regu lação 

da  dupl icação es tá 
direcionando aque-
la  região para uma 
futura e consequente 
ampliação e urbani-

zação. O potencial de 
crescimento é enorme 
e algumas leis muni-
cipais estão proibindo 
a ampliação de novos 

loteamentos por con-
ta da falta de acesso. 
Não existe capacidade 
viária. Isso se chama 
desenvolvimento sus-

tentável”, comentou o 
arquiteto. “Este é o pri-
meiro passo para a mo-
dernização e regulação 
da área”, completa.
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Municípios prestam contas Municípios prestam contas 
referentes à pandemiareferentes à pandemia

Nesta semana, os muni-
cípios do Estado tive-
ram de prestar contas 

das despesas relacionadas ao 
enfrentamento da Covid-19, 
referentes ao mês de julho. 

O prazo terminou na quar-
ta-feira (5), e as informações 

prestadas pelos gestores e 
responsáveis são compila-
das pelo Tribunal de Contas 
do Estado (Tcesp) e depois 
disponibilizadas num painel 
dentro do site da entidade.

Para o professor e eco-
nomista Walter Penninck 
Caetano, diretor da Conam 
- Consultoria em Adminis-
tração Municipal, estados e 
municípios devem facilitar 

a fiscalização dos contratos 
tanto pelos órgãos de controle 
interno, quanto pelo Tribunal 
de Contas, e também pela 
própria sociedade civil.

“A prestação de contas é 
uma obrigação do gestor pú-
blico e o monitoramento dos 
gastos é um direito de todo e 
qualquer cidadão. Por isso, os 
gestores devem prestar contas 
de todos os gastos públicos 

xx

DIVULGAÇÃO/TCESP

As despesas efetuadas em julho foram apresentadas no último dia 5

Informações prestadas pelos gestores serão disponibilizadas no site do Tribunal

NEGÓCIOS

Aberta inscrições 
para Rodada Virtual 
de Negócios

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

com o máximo de transparên-
cia possível”, avisa o diretor 
da Conam.

Sobre o questionário das 
contas relacionadas às des-
pesas com a pandemia, os 
gestores devem responder 
perguntas relacionadas a te-
mas como Receitas; Acom-
panhamento de Gestão Orça-
mentária, Contábil e Fiscal; 
Exames Preliminares; Exames 
de Contratações com o Tercei-
ro Setor; entre outras. Tudo 
deverá estar contido no site de 
Transparência, em linguagem 
de fácil compreensão.

A Secretaria Municipal 
de Governo informou que 
estão abertas as inscrições 
para mais uma Rodada de 
Negócios, que neste ano será 
virtual devido à pandemia do 
novo coronavírus.

O evento visa reunir em-
presas potencialmente com-
pradoras (âncoras) e empresas 
satélites (vendedoras) de di-
ferentes produtos e serviços, 
fomentando a realização de 
negócios entre elas.

Os interessados deverão 
fazer suas inscrições, exclu-
sivamente, pelo site: www.
indaiatuba.sp.gov.br/gover-
no/rodada-negocios/, respei-
tando as datas previamente 
fixadas e disponibilizadas no 
endereço eletrônico acima.

Formalizada a inscrição 
e após preenchimento do for-
mulário virtual, disponibiliza-

do no site mencionado, será 
emitido uma confirmação da 
participação pelo e-mail in-
formado no ato da inscrição.

Somente pessoas jurídi-
cas estabelecidas (sede ou 
filial) na Cidade de Indaiatu-
ba poderão efetuar inscrições 
para a Rodada Virtual de 
Negócios, que serão efetu-
adas por meio do CNPJ do 
participante. Não haverá 
vedação quanto ao objeto 
social e produto ou serviço 
oferecido pela empresa par-
ticipante, desde que lícito.

O regulamento completo 
está no mesmo link já escrito: 
www.indaiatuba.sp.gov.br/
governo/rodada-negocios/.

O evento tem a realização 
da Secretaria de Governo 
com apoio da ACIAI, AM-
PEI, FIESP/CIESP, AESCI 
e FIEC.

DIVULGAÇÃO

Somente pessoas jurídicas estabelecidas (sede ou filial) 
na Cidade de Indaiatuba poderão efetuar inscrições
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Requerimento de desconto no IPTU 
pode ser solicitado presencialmente
O prazo para solicitação do benefício é 30 de setembro, na prefeitura ou online

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Prefeitura de 
Indaiatuba re-
tomou nes ta 

semana o atendimen-
to presencial para os 
novos requerimentos 
de redução do IPTU 
(Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano) 2020 de 
imóveis pertencentes a 
aposentados e pensio-
nistas, prevista na Lei 
4.760/2005 e alterada 
pela Lei 4.890/2006.

O atendimento pre-
sencial para novos re-
querimentos do des-
conto no IPTU estava 
suspenso desde o mês 
de abril, como medida 
para evitar a circula-
ção de pessoas e auxi-
liar o enfrentamento da 
pandemia. A suspensão 
temporária levou em 
consideração que os be-
neficiários da redução 
no valor do IPTU estão, 
em sua maioria, incluí-
dos nos grupos de risco.

Segundo a Adminis-

tração Municipal, tem 
direito ao desconto de 
50% no valor do IPTU 
o aposentado ou pensio-
nista que possui apenas 
um imóvel e resida nele 
e cuja soma dos ren-
dimentos (aposentado 
e cônjuge) seja de até 
três salários mínimos. 
Já para a obtenção do 
desconto de 20% o con-
tribuinte deve possuir 
até dois imóveis, desde 
que o imóvel objeto do 
pedido seja a residên-
cia do requerente e a 
soma dos rendimentos 
(aposentado e cônjuge) 
seja de até cinco salários 
mínimos. O prazo para 
solicitação do benefício 
é 30 de setembro.

Já os contribuintes 
que já se beneficiam 
da redução no valor 
do IPTU em 2019 não 
precisam fazer o reca-
dastramento. Conforme 
consta no Decreto nº 
13.787/2019, as percen-
tagens de redução conti-
nuam as mesmas para o 
exercício de 2020.

O atendimento presencial foi retomado após, a suspensão devido a pandemia do novo coronavírus 

Requerimento 
eletrônico
O requerimento do 

desconto no IPTU em 
formato eletrônico para 
aposentados e pensionistas 
é mais um serviço que a 
Administração Municipal 
colocou à disposição dos 
contribuintes neste ano. 
O serviço está disponível 
através do link: https://
www.indaiatuba.sp.gov.
br/fazenda/rendas-imobi-
liarias/requerimento-redu-

cao-aposentado/ .
A Secretaria da Fa-

zenda sugere que antes 
do preenchimento do 
requerimento no site, os 
contribuintes acessem pre-
viamente o link: https://
www.indaiatuba.sp.gov.
br/fazenda/rendas-imobi-

liarias/descontos-no-iptu/ .
A ferramenta mo-

dernizou todo o procedi-
mento que era realizado 
exclusivamente de forma 
presencial, possibilitando 
inclusive que os docu-
mentos necessários para 
a apreciação dos requeri-

mentos sejam anexados 
sob a forma de arquivos.

Dúvidas podem ser 
esclarecidas pelos telefo-
nes (19) 3834.9064 e (19) 
3834.9065, pelo WhatsApp 
(19) 99888-5248 ou pelo 
e-mail: fazenda.iptu@in-
daiatuba.sp.gov.br .
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Intensificação da vacinação contra o 
sarampo segue até o final de agosto
Público abrange todas as pessoas com idades entre 30 e 49 anos
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Durante todo o 
mês de agosto 
a Secretaria de 

Saúde de Indaiatuba 
promove a intensifi-
cação de vacinação 
contra o sarampo. Para 
as pessoas de 30 a 49 
anos a vacinação será 
aplicada de forma in-
discriminada, ou seja, 
todos dentro dessa fai-
xa etária devem receber 
a dose. Já as crianças 
e adultos com idades 
entre 6 meses e 29 anos 
receberão as doses de 
modo seletivo, ou seja, 
se houver alguma dose 
em atraso. 

A Prefeitura lembra 
sobre a importância de 
apresentar a carteira de 
vacinação em um dos 
pontos onde estão ocor-
rendo as ações de in-

tensificação (conforme 
calendário). Somente 
no sábado (1º), na Pra-
ça Dom Pedro II, no 
Centro, foram verifica-
das 580 carteirinhas de 
vacinação e aplicadas 
300 vacinas. A equipe 
de enfermeiros e téc-
nicos de enfermagem 
realizaram ainda 588 
aferições de tempera-
tura e orientações para 
a população.

Vacinar a popula-
ção contra o sarampo 
é uma estratégia do 
Ministério da Saúde 
para interromper  a 
transmissão do vírus 
no Brasil, que voltou 
a circular em 2019. 
Em Indaiatuba foram 
registrados no ano pas-
sado 42 casos, sendo 
10 casos em menores 
de um ano e 32 casos 
da faixa etária de 1 a 50 
anos. Este ano foram 
registrados dois casos, 

Vacinação contra o sarampo também acontece em formato de DRIVE-THRU 

ambos em fevereiro, 
sendo um em menor de 
1 ano e outro em maior 
de 1 ano. 

A doença
O sarampo é uma 

doença grave e de alta 
t ransmiss ib i l idade . 
Uma pessoa infectada 
pode transmitir para até 
outras 18 pessoas. A 
disseminação do vírus 
ocorre por via aérea 
ao tossir, espirrar, fa-
lar ou respirar. Neste 
caso, não é necessário 
o contato direto porque 
o vírus pode se disse-
minar pelo ar a metros 
de distância da pessoa 
infectada.

Confira o calendário e 
os locais de vacinação:
07/08 - UBS CALIFÓR-

NIA 
Em frente a Unidade de 

Saúde. 
Horário: 9h às 13h 

10/08 - JOÃO PIOLI 
Na praça do João Pioli 
Horário: 9h às 13h 
11/08 - CAMPO BONITO 
Na praça do Campo Bonito 
Horário: 9h às 13h  
12/08 – PSF JARDIM 

BRASIL 
Na Praça em frente a Uni-
dade de Saúde 
Horário: 9h às 13h 
13/08 - PSF CARLOS 
ALDROVANDI 

No estacionamento da 

Unidade de Saúde 
Horário: 9h às 13h 
14/08 - UBS MARITA-

CAS 
Estacionamento da Unida-

de de Saúde Maritacas 
Horário: 9h às 13h 

VISITA
Cemitérios municipais abrem com 
horário reduzido no Dia dos Pais

Os cemitérios Par-
que dos Indaiás e da 
Candelária (Pedras e 
Taipas) terão horário de 
funcionamento reduzido 
no próximo domingo 
(09), Dia dos Pais. As-
sim como já foi feito 
no Dia das Mães, as 
visitas serão permitidas 
somente das 8h às 13h, 
com entrada controlada 
e o uso de máscaras 
obrigatório. Equipes das 
secretarias de Saúde o 

de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente farão 
ações para orientar o 
público com o objetivo 
de conter o avanço de 
contaminação do novo 
coronavírus. Mesmo 
com os cemitério aber-
tos, a recomendação é 
de que as pessoas evitem 
sair de casa.

O Dia dos Pais é 
uma das datas que mais 
reúnem visitantes nos 
cemitérios da cidade, 

mas a necessidade de 
isolamento social para 
o combate à Covid-19 
continua. Daí a decisão 
de ampliar os cuidados 
na data.

Nas portarias haverá 
monitoramento do uso 
de máscaras e controle 
do fluxo de pessoas. 
Uma equipe também 
fará a medição da tem-
peratura e orientará so-
bre medidas para evitar 
a propagação do vírus.

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC-PMI

Equipes da Saúde e Meio Ambiente farão ação de orientações aos visitantes
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Mais Saúde: Gaspar citou as principais 
ações na Saúde do município em 2020
O prefeito também comentou sobre projetos futuros para vários setores

No programa Mais 
Saúde desta quarta-feira 
(5), o dr. Eduardo Santos 
entrevistou o prefeito de 
Indaiatuba, Nilson Gaspar 
(MDB). Durante o encon-
tro, o gestor traçou um pa-
norama geral da saúde no 
município, e comentou a 
respeito de projeções para 
os próximos dez anos.

“A cidade evoluiu bas-
tante nos últimos anos 
, comentou Gaspar. “Na 
questão da saúde, havia 
muitas dificuldades no 
passado. Porém, houve 
uma transformação, espe-
cialmente agora, quando 
fizemos investimentos 
em unidades de saúde. 
Recentemente inaugura-
mos a UBS do Jardim das 
Maritacas, e o posto do 
Camargo Andrade, além 
do novo hospital, com 210 
leitos já em funcionamen-
to antes da inauguração 
do prédio, para atender às 
demandas da Covid-19”, 
destacou. 

Gaspar salientou que 

a cidade não precisou de 
hospitais de campanha. 
“Eles desmontam tudo 
e levam embora depois; 
aqui ocorre o contrário, 
porque o hospital ficará 
ali para a população”, 
emendou.

“Outra inovação foi a 
UTI pediátrica, que será 
ainda ampliada”, pros-
seguiu. “Nós também 
reestruturamos a área da 
saúde, com a redução da 
carga horária dos fun-
cionários e fomentando 
a troca de experiências 
com profissionais, o que 
é muito importante.”

“Fizemos também 
uma grande reforma no 
posto do Camargo An-
drade, que ficou novinho. 
E também ampliamos o 
Derefim e o Centro de 
Especialidades Odonto-
lógicas, que oferece di-
versos serviços gratuitos à 
população”, citou Gaspar.

Sobre os desafios de 
gerir um município como 
Indaiatuba Gaspar se de-

Vacinação contra o sarampo também acontece em formato de DRIVE-THRU 

clarou feliz por poder con-
tribuir com o crescimento 
da cidade. “Fico feliz em 
estar como prefeito e pen-
so que devemos utilizar o 
tempo para planejar o fu-
turo – inclusive, já fizemos 
previsão de 10 anos para 
o município, em todos os 
setores”, revelou.

“Até 2030, nossa po-
pulação de jovens deverá 
crescer 11%, e a de idosos, 
64%. Estamos adiantados, 
porque já construímos 

a primeira creche para 
idosos, no Jardim do Sol, 
onde há 50 vagas para 
creche e 48 vagas para o 
abrigo de permanência 
(asilo). Também estamos 
construindo a Vila dos 
Idosos, com casas para 
idosos em condição de 
mobilidade; estamos com 
políticas públicas que con-
templam 10 anos à fren-
te”, apontou o prefeito.

Em relação ao novo 
Centro Oncológico no 

município, o gestor afir-
mou que o projeto é uma 
idealização do médico 
oncologista Fabricio Coli. 
“Na próxima segunda-fei-
ra vamos fazer a entrega 
técnica e colocar o local 
em funcionamento, inclu-
sive com sala de infusão 
para receber quimiotera-
pia. Hoje já existe a oral, 
mas falta a de infusão. E 
o centro tem capacidade 
para atender de 800 a mil 
pessoas.”

Fase amarela
Sobre a cidade estar na 

fase laranja do Plano SP, 
Gaspar disse que aguarda 
decisão do governo es-
tadual nesta sexta, dia 7. 
“Acredito que na semana 
que vem passamos para a 
fase amarela. Até deixo o 
convite para minha live, 
às 15h, sobre o funciona-
mento, caso seja autoriza-
do”, ressaltou.

O prefeito também 
falou sobre o retorno das 
aulas, previsto para setem-
bro. “Será um processo 
gradativo, e vermos como 
faremos para retomar as 
aulas garantindo a segu-
rança dos alunos”, con-
siderou.

“Quem ocupa cargo 
público não tem que ver 
bandeira, ego ou vaidade 
– foi eleito para ajudar 
no desenvolvimento da 
cidade; muitas vezes, a 
política tem de ser deixada 
de lado, para atuarmos 
em prol das pessoas”, 
concluiu Gaspar.



Mais de 30 ocorrências de perturbação do 
sossego são registradas no final de semana
Meio Ambiente e Guarda Civil emitiram notificações e orientaram a respeito de aglomerações
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Entre os dias 1º 
e 2 de agosto, a 
Guarda Civil de 

Indaiatuba e a Secreta-
ria Municipal de Ser-
viços Urbanos e Meio 
Ambiente registraram 
34 ocorrências de per-
turbação do sossego. A 
Guarda Civil realizou 
11 orientações de locais 
denunciados através de 
ligações ao 153.

A equipe do Meio 
Ambiente, em ação 
conjunta com a Guarda 
Civil, emitiu cinco no-
tificações e realizou 18 

A14

Ações de combate a perturbação do sossego e aglomeração também foram realizadas no Parque Ecológico

Entorpecentes foram localizados após a equipe da 
Guarda Civil receber uma denúncia anônima

EDUARDO TURATTI/SCOM-GCI

APREENSÃO
Guarda Civil retira das ruas 370 porções 
de drogas no final de semana

A Guarda Civil de Indaia-
tuba apreendeu no final de 
semana 370 porções de drogas 
ilícitas. A ação foi resultado de 
cinco ocorrências atendidas 
pela instituição. Quatro foram 
registradas no Jardim Mo-
rada do Sol e uma no Bairro 
Jardim Tancredo Neves. Ao 
todo foram apreendidos 226 

orientações. Ações de 
combate a perturbação 
do sossego e aglome-
ração também foram 

realizadas no Parque 
Ecológico, Praça das 
Cerejeiras e Avenida 
Fábio Ferraz Bicudo. 

Já no último final de 
semana de julho, ou-
tras 50 ocorrências de 
perturbação do sossego 

microtubos de cocaína, 104 
pedras de crack e 40 porções 
de maconha.

Três ocorrências foram 
iniciadas após denúncias anô-
nimas através do telefone 153. 
Toda a droga localizada e três 
homens detidos foram apresen-
tados na Delegacia de Polícia 
para o Delegado de Plantão.

DENÚNCIA
Entorpecentes são 
apreendidos em 
prédio de luxo

Uma ação conjunta 
da Guarda Civil e Po-
lícia Civil resultou na 
prisão de um indivíduo 
e na apreensão de apro-
ximadamente 85Kg de 
maconha na noite des-
sa quinta-feira (30). A 
equipe da Guarda Civil 
recebeu uma denúncia 
sobre um indivíduo que 
guardava grande quanti-
dade de entorpecentes em 
um apartamento de luxo, 
na Rua Pedro de Toledo, 
no centro da cidade.

Com o apoio da Polí-
cia Civil as equipes des-
locaram até o prédio para 

averiguar o local e no 
apartamento informado, 
os agentes localizaram 
dentro de um cofre, 55 
tabletes de maconha. No 
veículo do indivíduo, 
no estacionamento do 
edifício, mais 27 table-
tes foram localizados, 
resultando em um total 
aproximado de 85Kg.

A pol íc ia  técnico 
cientifica foi acionada 
para periciar o local. 
Toda a droga localizada 
e o indivíduo preso foram 
encaminhados para a De-
legacia de Polícia, para a 
confecção do flagrante.

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

haviam sido registradas. 
Na ocasião, o proprietá-
rio de uma chácara, que 
já havia sido orientado 

e notificado, foi multa-
do em 200 Ufesp’s, o 
equivalente a R$5.522.

Ações de orientações 
foram realizadas em 
espaço públicos com re-
gistro de aglomerações, 
além do fechamento dos 
estacionamentos.  De-
núncias de estabeleci-
mentos trabalhando em 
desconformidade com a 
Lei 13.995/2020 e Por-
taria 645/2020 podem 
ser feitas através das 
redes sociais da Prefei-
tura de Indaiatuba, pelo 
site www.indaiatuba.sp.
gov.br ou pelo telefone 
0800 770 7702.

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

A ação foi resultado de cinco ocorrências atendidas pela instituição



DIVULGAÇÃO

Comércio eletrônico movimenta 
compras para o Dia dos Pais
A quarentena imposta devido a pandemia da covid-19 mudou a forma de comprar do consumidor

O Dia dos Pais neste 
ano será diferente. 
Devido a pande-

mia do novo coronavírus 
as vendas do comércio de 
rua e shoppings devem re-
gistrar queda no movimen-
to, uma vez que muitos 
consumidores optaram por 
realizar as compras através 
do comércio online. 

De acordo com o eco-
nomista da Associação 
Comercial de Industrial de 
Campinas (ACIC), Laerte 
Martins, o “efeito pande-
mia” dinamizou as vendas 
pelo comércio eletrônico, 
tendo em vista o impacto 
provocado pela quarentena 
que reteve a circulação das 
pessoas. “O isolamento 

social está levando o con-
sumidor a se utilizar das 
compras por e-commerce, 
indicando uma mudança 
de hábito que veio para 
ficar e crescer no comércio 
varejista”, diz Martins.

Para a presidente da 
ACIC, Adriana Flosi, o 
momento é de otimismo. 
“Acreditamos que, aos 
poucos, até o final do ano, 
o varejo possa voltar a 
um patamar próximo ao 
que apresentava antes da 
pandemia. As estimativas 
apontam que as vendas 
referentes ao Dia dos Pais, 
na RMC, devem crescer 
entre 12 e 15% em relação 
aos primeiros dez dias de 
julho. A reabertura das 
lojas, a retomada de algu-
mas outras atividades na 
cidade no último dia 27, 

ainda que com restrições, 
e a melhora nos indica-
dores da pandemia, como 
a redução das taxas de 
ocupação de UTIs e de no-
vas internações na região, 
geram certa positividade, 
o que acaba por impactar 
positivamente no compor-
tamento do consumidor 
e, consequentemente, nas 
vendas do comércio”, afir-
ma a presidente da ACIC.

Vendas
A Associação Brasilei-

ra de Lojistas de Shopping 
(Alshop), prevê queda nas 
vendas e no valor que será 
gasto na compra do presen-
te. Segundo uma pesquisa 
realizada pela Alshop, o 
gasto com o presente de-
verá ficar entre R$ 51 e 
R$ 100. No ano passado, 

Movimento nas lojas de shopping centers está crescendo de forma gradual

DENISE KATAHIRA
r edacao@maisexpressao .com.br
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o ticket médio pretendido 
para gasto com o presente 
do pai era de R$ 160.   

“Neste ano como tive 
meu salário reduzido gas-
tei R$ 70 no presente do 
meu pai. Fiz a compra pela 

internet e espero que che-
gue antes da data”, conta a 
vendedora, Maria Cristina 
Arruda, 38 anos.

Já a esteticista Camila 
Sampaio, 28 anos, disse 
que neste ano vai ficar 

devendo o presente de seu 
pai. “Devido a quarentena 
perdi muitos clientes, então 
infelizmente, desta vez, 
não poderei comprar um 
presente para meu pai”, 
lamenta.
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JJ Transportes atua com entregas 
e coletas na RMC e em São Paulo

Atuando no mer-
cado há 18 anos, 
a JJ Transportes 

realiza entregas fraciona-
das e dedicadas, e tam-
bém de documentos. A 
empresa presta serviços 
de entregas e coletas rá-
pidas, e sua frota inclui 
motocicletas, automóveis 
e VUC (veículo urbano de 
carga), atendendo a em-
presas em geral e pessoas 
físicas.

“Nós prestamos ser-
viços de cartório, banco, 
correios, além de proto-
colos em órgãos públicos 
e privados, além do trans-
porte de cargas em geral”, 
destaca Rosana Rodri-
gues, uma das proprietá-

DIVULGAÇÃO/JJ TRANSPORTES

rias da JJ Transportes.
Entre os principais 

diferenciais, a JJ Trans-
portes conta com local 
para armazenagem dos 
materiais dos clientes. 
“Nosso maior diferencial 
é a entrega ou coleta fra-
cionada, feita de modo 
mais rápido, já que é de 
apenas um dia”, acres-
centa. “Também possi-
bilitamos o rastreio dos 
materiais pelos clientes, 
de forma prática e segura, 
o que otimiza o tempo 
e garante a segurança”, 
ressalta Rosana.

A frota conta com mo-
tocicletas baú e mochilas, 
que realizam as entregas 
de até 25kg; os veícu-
los Fiorino atuam com 
quantidade máxima de 
550kg; já os VUCs têm 

capacidade para carregar 
até 1.800 kg.

“Em caso de frete ex-
clusivo, a JJ Transpor-
tes coloca um veículo 
à disposição do cliente, 
para que seja efetuada a 
entrega ou coleta em data 
e horário pré-determi-
nados por ele”, continua 
Rosana. 

Rastreio
Desde janeiro de 2020, 

a JJ Transportes dispo-
nibiliza aos clientes o 
serviço de rastreio online 
das entregas. “O acompa-
nhamento da carga é feito 
de forma segura e rápida, 
o que gera economia de 
tempo para o cliente, além 
do controle imediato de 
recebimento e/ou entrega 
do material. Para esse 

Empresa oferece serviços de motoboy, Fiorino e veículo urbano de carga 

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

serviço, basta entrar em 
contato com a JJ para o 
acionamento do recurso”, 
conclui a empresária.

A JJ Transportes
Para solicitar os ser-

viços e obter mais in-
formações sobre a JJ 
Transportes, basta ligar 
para os contatos: (19) 
3392-4559 – (19) 3935-
0398 – (19) 99656-2658 
(Whatsapp) – (19) 98852-

2548 (Whatsapp); ou en-
viar mensagem para os 
e-mails: coleta@jjtrans-
port.com.br e coleta1@
jjtransport.com.br. Aces-
se também o site: www.
jjtransport.com.br
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Fast Escova

Karla com o seu lindo Thor em consulta na Clínica Bicho 
Amigo.

O lindo Teddy, que é minha doçura, no Banho e Tosa da 
Clínica Bicos & Focinhos

Clínica Bicho Amigo

A Nova Loja - Mega Promoção de vestidos de Noiva

Silbene Ribeiro CEO da Horus Conservação, faz entrega de 
alimentos não perecíveis do Projeto Bom Cidadão à Maria 
das Graças Massimo, presidente do Funssol Indaiatuba

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!

Lançamento dos Produtos Fast Escova Home Care: óleo 
nutritivo, spray de ondas, Fast mask (hidratação líquida), água 
micelar para cabelos, protetor térmico e perfume para cabelo. E 
toda linha promocional é da marca Fast Escova. End.: Av. Fabio 
Roberto Barnabé, 1109. Instagram: @fastescova.indaiatuba

Bicos & Focinhos

Rua: Ademar de Barros, 1011 - Centro, Indaiatuba - SP - Tel: (19) 3875-1760

Equipe do Group Solutions recebendo o Bolo da Madre 
presente deste semanário.

Adelaide Decorações

Flávio Azuaga, proprietário do Mr. Roof, recebendo o 
delicioso Bolo da Madre, mimo do Jornal Mais Expressão



O Troféu Frutos 
de Indaiá com-
pleta 15 anos 

em 2020 e muitas em-
presas e empresários já 
receberam o troféu que 
simboliza o reconhe-
cimento dos serviços 
prestados e que foram 
indicados como o me-
lhor em seu segmento 
pela população indaia-
tubana.

Tradicional na cida-
de, o Troféu Frutos de 
Indaiá ganhou a con-
fiança dos empresários 

Troféu Frutos de Indaiá se destaca pela 
credibilidade e reconhecimento aos premiados
Prêmio ganhou a confiança dos empresários devido a sua credibilidade na pesquisa

ARQUIVO/JME

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

locais devido a sua cre-
dibilidade na pesquisa 
de satisfação realizada 
com os moradores da 
cidade. 

Aos eleitos pela pes-
quisa, foi oferecida a 
cota publicitária que 
desde março as empre-
sas e empresários que 
receberão o Troféu Fru-
tos de Indaiá, e que fo-
ram escolhidos através 
de voto popular, tem 
sua marca veiculada em 
todas as mídias do grupo 
como jornal impresso, 
revista, redes sociais e 
programas da WebTv.

 “É importante res-

saltar que são contata-
dos somente os primei-
ros colocados. Caso o 
empresário se negue a 
participar, a categoria o 
qual ele venceu através 
da pesquisa com a po-
pulação, fica vaga. Isso 
gera credibilidade, afi-
nal queremos reconhe-
cer e premiar somente 
quem foi destaque na 
pesquisa, quem ficou 
em primeiro lugar”, dis-
se o diretor do Grupo 
Mais Expressão, Alan 
Di Santi.

A pesquisa para co-
nhecer os premiados de 
2020 ocorreu nos meses 
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de outubro e novembro 
de 2019 e foram ouvidas 
três mil pessoas. Logo 
após a apuração é feita 
e as empresas e empre-
sários que se destaca-
ram são contatadas pela 
equipe do Troféu Frutos 
de Indaiá.

Campanha Publici-
tária

O Troféu Frutos de 
Indaiá visa não somente 
reconhecer as empresas 
e empresários que se 
destacaram em seu ramo 
de atividade, mas tam-
bém gerar um retorno 
financeiro e dar visibi-

lidade aos premiados 
através da campanha pu-
blicitária realizada pelo 
Grupo Mais Expressão.

 “Dar um retorno 
financeiro, credibili-
dade e visibilidade às 
empresas premiadas é 
o nosso principal obje-
tivo, por isso iniciamos 
a campanha publicitária 
no início do ano e segue 
até dezembro”, disse o 
diretor. “As empresas e 
profissionais que parti-
cipam do Troféu Frutos 
de Indaiá têm um grande 
sentimento de orgulho, 
pois foram escolhidas 
por seus clientes e pela 

população, como as me-
lhores em seu segmen-
to”, ressalta.

As cotas para a par-
ticipação na entrega do 
Troféu Frutos de Indaiá 
2020 estão sendo ofere-
cidas para as empresas 
e empresários eleitos. 
“Já entramos em contato 
com grande parte dos 
eleitos pela população. 
A campanha publicitária 
inclui além da veicula-
ção do nome da empresa 
nas mídias do grupo, 
uma noite de premiação 
com direito a jantar a 
francesa e um show es-
pecial”, informa.

Katia Precoma Wader e Nanci Aliberti
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B2 Imóveis

CA07042 - VILA MARIA HELENA - AT 344,52 m², AC 
221,06 m² - 03 dormitórios amplos sendo 01 suíte, WC 
social, sala de estar, sala de jantar, cozinha estilo ame-
ricana com armários, mezanino, WC, varanda, lavan-
deria, depositó, espaço gourmet com churrasqueira, 
duas entradas, garagem para vários autos, jardim. R$ 
2.800,00 + IPTU.

VENDA

AP04779 – AU.72 m² - OPORTUNIDADE APARTAMEN-
TO 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. Condomínio conta com: portaria 24hs, 
12 churrasqueiras (de uso gratuito), salão de festas 
(20,00 a utilização), quadra poliesportiva, piscina adul-
to (com raias de 25m), piscina infantil, dois vestiários e 
quatro banheiros na área de lazer, academia completa, 
sauna, brinquedoteca, salão de jogos, playground/par-
quinho ao ar livre, bicicletário. R$ 325.000,00.

AP04802 - JARDIM NOVA INDAIÁ - AU 75,97 m²:  03 
dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 01 vaga de gara-
gem. Área de lazer com salão de festas, sala de jogos, 
academia, piscina, localização privilegiada. Próximo a 
lojas, restaurantes, padarias, escolas, próximo ao su-
permercado Assaí, supermercado Tenda Atacado, Sho-
pping Polo. Fácil acesso à rodovia Santos Dumont. R$ 
285.000,00.

CA08893 -PARQUE RESIDENCIAL SABIÁS - AT.150m² 
AC.59,25m² 02 Dormitórios, Banheiro Social, Sala de 
jantar, Cozinha integrada, Área de Serviço, garagem 
para 02 autos. R$ 270.000,00

CAO8894 - AT. 125m² - AC. 128m² - SOBRADO PARA 
VENDA EM BAIRRO COM BOA LOCALIZAÇÃO - VILA 
RUBENS - INDAIATUBA - 04 dormitórios sendo 02 suí-
tes na parte superior, sala ampla com living, cozinha 
acoplada, 03 WC social, lavanderia, quintal, garagem 
para 02 autos. coberta. R$ 395.000,00.

CA08929 - CASA TÉRREA - RESIDENCIAL PARK REAL 
- AT 150m² AC 103m² 03 dormitórios ( 01 suíte com 
closet, WC social, cozinha integrada, sala de jantar/
estar c/ pé-direito alto, área gourmet, área de serviço, 
quintal, bancadas em mármore, esquadrias em alu-
mínio branco, Janelas e porta-balcão automatizadas, 
fechadura digital, entrada do condomínio está apenas 
a 1 km da Marginal do Parque Ecológico, localizado 
atrás da Prefeitura, CONDOMÍNIO COM quadra po-
liesportiva, quadra de tênis, playground, salão de fes-
tas com churrasqueira, portaria 24hs com controle de 
acesso e ronda interna R$ 465.000,00

CA08898- JARDIM DOS IMPÉRIOS -  INDAIATUBA - 
AT.150 m² AC.110 m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, lavanderia, área gourmet, garagem para 
02 autos, condomínio com área de lazer completa, 
portaria 24 horas, a 5 minutos do centro, fácil acesso, 
OBRAS EM ANDAMENTO. R$ 425.000,00.

CA08883 - CONDOMÍNIO JARDIM RESIDENCIAL 
MANTOVA - AT 216m² AC 131m² - CASA TÉRREA com 
03 Dormitórios, sendo 01 suíte. 01 WC Social. Sala de 
Estar com Área de Luz e Sala de Jantar. Lavabo. Co-
zinha Americana. Lavanderia Externa. Churrasqueira. 
Quintal. Área Gourmet planejada. Garagem para 01 
carro.  ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO: Espaço 
Gourmet; Fitness; Piscina Adulto e Infantil Playground 
e Salão de Festa. Segurança 24H.R$ 530.000,00

LOCAÇÃO

GL00415 - GALPÃO INDUSTRIAL RECREIO CAMPES-
TRE JÓIA - AT 1000m² AC 700m² - GALPÃO ÁREA FA-
BRIL 550m², sendo: Pé Direito de 6m, 02 Vestiários 
Internos e 02 WC Externos. Estacionamento para 
Clientes. MEZANINO: Escritório - R$ 7.500,00 + IPTU.

AP04788 - NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO 
FARIA LIMA – AU. 70,39m² - Apartamento com 03 
dormitórios (sendo 01 suíte com gabinete) WC social 
com gabinete, sala de jantar, sala de estar, varanda, 
cozinha com gabinete e área de serviço. 02 vagas de 
garagem descobertas. ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍ-
NIO: Piscina; Churrasqueira; Academia e Quadra Po-
liesportiva - LOCAÇÃO R$ 1.300,00 + COND. + IPTU.

AP04796 - JARDIM POMPÉIA - VILA FELICITÁ - APAR-
TAMENTO TOTALMENTE MOBILIADO E DECORADO 
- 03 dormitórios sendo 01 suíte,  sala para 02 ambien-
tes, WC social,  cozinha, área de serviço, garagem com 
02 vagas. Condomínio com infra-estrutura completa. 
R$ 2.300,00 + Condomínio + IPTU.

CA08900 - AU. 58 m² - VILA MARIA HELENA - Casa 
nova em piso térreo com 2 dormitórios, sala e cozinha 
em conceito aberto, lavanderia WC social e garagem 
para 1 auto descoberta. R$ 1.200,00 + IPTU

CA08871 - JARDIM MORADA DO SOL - AT 13m² 
AC101m² 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, locação R$ 1.420,00 + IPTU

CA06736 - CENTRO - PISO SUPERIOR - AU.120m² 03 
dormitórios, sendo 01 suíte, sala, social, cozinha ame-
ricana, sacada.  R$ 1.500,00 + IPTU, 01 VAGA DE GA-
RAGEM.

CA08830 - AT. 390m² - AC 290m² - SUNTUOSO SOBRADO COM ACABAMENTO 
ALTO PADRÃO EM CONDOMÍNIO PRIVATIVO - CIDADE NOVA - INDAIATUBA - 03 
suítes climatizadas com closet e planejados (01 com banheiro duplo), 05 WC 
social, sala ampla com pé direito duplo, cozinha planejada climatizada com copa 
e despensa, lavanderia, área gourmet planejada e climatizada com fechamento 
em vidro, piscina aquecida, 04 vagas auto. Imóvel com acabamento superior, 
energia autossuficiente, aquecimento, boiler de abastecimento, ambientes 
climatizados e com possibilidade de construção de quarto escritório de apoio. 
VENDA R$ 1.700.000,00.

AP04789 - JARDIM SANTIAGO -  AU 80,32m² - BELÍSSIMO 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 descoberta - R$ 1.650,00  + condomínio + IPTU.

AP04807 - PIAZZA TREVISO - AU 247m² - 04 dormitórios sendo 04 suítes com closet, 
sala ampla para dois ambientes, cozinha planejada, lavanderia planejada, varanda com 
hidro para 08 pessoas, churrasqueira, vista panorâmica par ao parque ecológico. R$ 
3.500,00 + condomínio + IPTU.

CA07392 - VILA RUZ PEREZ - AT.160m² AC.110m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala 02 ambientes, cozinha com gabinete na pia, WC social,  banheiros com box, 
jardim, área de luz, garagem para 01 auto. R$ 1.800,00 + IPTU.

CA08931 - RESIDENCIAL SANTA CLARA - Linda Casa AT.400m² AC,260m² 04 suítes 
sendo 01 suíte master,  sala de estar e jantar com pé direito alto, cozinha americana 
planeja e ilha, lavabo com lavatório com cuba esculpida e espelho, jardim de inverno, 
lavanderia, espaço gourmet com sistema som bluetooth, churrasqueira com coifa 
em inox e armário embutido, piscina  com cascata e preparada para aquecimento,  
forro de gesso rebaixado e iluminação em Led, preparada para energia fotovoltaica, 
paisagismo, deposito, aquecimento solar com boiler pressurizado, garagem par 04 
autos, R$ 1.750.000,00.

AP04812 - CONDOMÍNIO PREMIUM RESIDENCE - AU 73m² - 02 dormitórios 
sendo 01 suíte , ambos com armários planejados , todos os wcs com gabine-
tes de banheiro/Espelhos/Box Blindex, cozinha planejada cooktop/coifa/forno 
elétrico , lavanderia planejada, sala de estar com painel , sala de jantar, varanda 
gourmet com fechamento em vidro e churrasqueira, garagem para 02 autos co-
bertos.2 elevadores sociais para cada torre. ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO: 
Área de Lazer:  Piscina adulta e piscina infantil, Playground, Salão de Festas, Fit-
ness,  Brinquedoteca, Salão de Jogos,  Churrasqueiras,  Lan House,  Sauna Seca 
e  Sauna Úmida com ducha,  Sala de Descanso,  Quadra Poliesportiva,  Espaços 
com pergolado.R$ 450.000,00
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VENDA

CASAS

CA00262-JD. AVAÍ-3 dorms c/ suíte + dep 4 vagas ................................................... R$ 600.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ............................................ R$ 276.000,00
CA00292-ALPES SUÍÇO-3 dorms c/ suíte + dep+4 vagas .......................................... R$ 680.000,00
CA00067-JD AMÉRICA- 3 dorms + dep  2 vagas ....................................................... R$ 380.000,00
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
CA00289- JARDIM MORADA DO SOL- 2 dorms + dep + 2 vags................................ R$ 265.000,00
CA00280-JD. BELO HORIZONTE-3 dorms c/ suíte + dep + 2 Vagas........................... R$ 280.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00242-JD. DOS IMPÉRIOS-3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ................................. R$ 440.000,00
CA00302-MONTREAL-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ............................................ R$ 549.000,00
CA00277-BRÉSCIA-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
CA00097-BEIRA DA MATA-3dorms c/ suíte + dep 2 vagas ....................................... R$ 900.000,00
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vagas .................................................. 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$ 960.000,00

APARTAMENTO

AP00088- RESIDENCIAL INDAIA- 02 dorms + dep 1 vaga......................................... R$ 180.500,00
AP00077- SÃO VICENTE-01 dorms +dep 1 vaga. ...................................................... R$ 197.000,00
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga ..................................................... R$ 235.000,0
AP00094-TORRES DA LIBERDADE-3 dorms c/ suíte+dep 2vagas. ............................ R$ 490.000,00
AP00091-NÚCLEO HABITACIONAL-2 dorms c/ suíte+ dep 2 vagas  ......................... R$ 285.000,00
AP00095-RESERVA VISTA VERDE-3 dorms c/ suíte+dep 2 vagas. ............................ R$ 275.000,00
AP00092-EDIFÍCIO VICTÓRIA-3 dorms c/ suíte+dep 1 vaga . ................................... R$ 390.000,00
AP00099-SOLAR DOS GIRASSÓIS-2 dorms + dep 1 vaga. ........................................ R$ 170.000,00

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 
CH00048-VALE DAS LARANJEIRAS- 2 dorms c/ suíte + dep e lazer. ......................... R$ 700.000,00
CH00030-PORTEIRA DE FERRO-3 dorms c/ suíte + dep e lazer. ............................... R$ 480.000,00

TERRENOS

TE00217-RECANTO DAS FLORES 5.000M ................................................................ .R$ 750.000,00
TE00218-JD. COLONIAL 153M .................................................................................... R$ 180.00,00
TE00170-VILA SUÍÇA 370M. ..................................................................................... R$ 296.000,00
TE00207-VILLA RUBENS 250M ................................................................................. R$ 220.000,00
TE00172-HELVETIA PARK- 490M . ............................................................................ R$ 430.000,00
TE00177-VILA AVAI- 360M. ...................................................................................... R$ 324.000,00
TE00187-ALTOS DE ITAICI-430M  ............................................................................. R$ 250.000,00
TE00212-TERRACOTA-1200M ................................................................................. .R$ 250.000,00
TE00190-ESPLANADA 1- 300M ............................................................................... .R$ 265.000,00
TE00189-ITAICI-Comercial 302M ............................................................................. R$ 300.000,00

TE00203-JARDIM PIEMONTE-300M ........................................................................ R$ 170.000,00

SÍTIOS

ST00008-ELIAS FAUSTO-7.000 ALQUERES  ........................................................R$ 350,00 mts
ST00012-VALE DO SOL-55.000 ....................................................................... R$ 5.100.000,00
ST00015-MONTE MOR- 40.000. .................................................................... R$ 2.500.000,00

ÁREAS

AR00008-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-25.000M. .......................................... R$ 10.000.000,00

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

SL0010- OFFICE PREMIUM – 77M ......................................................................R$ 220.000,00
PT00000- CENTRO (FRANQUIA). ................................................................. R$ Sobre Consulta

LOCAÇÃO

CASA

CA00263-VILLA FURLAN-2 dorms + dep + 1 vaga. .................................... R$ 1.200,00 incluso
CA00248-VILA MARIA HELENA-3 dorms + dep+ 2 vagas .............................. R$ 2.800,00+iptu
CA00265-JEQUITIBÁ-3 dorms+dep+4vagas .................................................. R$ 2.000,00+iptu
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
CA00287-PAU PRETO- Comercial. ............................................................R$ 6.000,00+iptu
CA00286-VILA SUÍÇA- 2 dorms c/ suíte master+dep+2vagas ...................R$ 4.000,00+iptu
CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial)  ..... R$ 4.400,00+iptu
CA00293-JD. MOACYR ARRUDA- 02 dorms+ dep+1 vaga ............................. R$1.350,00+iptu
CA00299-JD DOS SABIÁS-02 dorms+dep+2vaga ........................................... R$1.300,00+iptu
CA00301-MORADA DO SOL-2 dorms+dep+5 vagas ..................................... R$ 1.500,00+iptu

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA214 - JD.GRANDE SP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla , 3 banheiros, 
varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA213 – VILA ALMEIDA – R$320 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closed, sala de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada, lavanderia, banheiro, área de luz e garagem para 1 carro. CA109 – MONTE VERDE – 
R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira e portão eletrônico.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem coberta.
CA101 – JD. REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem coberta 
para 3 carros, toda em piso frio. Possui edícula com 1 dormitório, cozinha e banheiro.
CA251 – JD. MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitórios com suíte, sala, cozinha, dispensa, banheiro e lavanderia.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 banheiros, 
cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 carros e edícula. 
Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$195 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$245 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, sala, cozinha 
americana com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico.
CA208 – JD. NOVA VENEZA – R$250 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia, garagem 
para 2 carros, quintal e portão eletrônico.  
CA211 - PARQUE RESIDENCIAL - R$290 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

CA341- JD.PPRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suite, 2 banheiros, sala, 
cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet. 
Possui armário embutido debaixo da escada, Aceita permuta com chácara
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet. 
Aceita Permuta com Chácara ou Sítio
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, 
banheiro e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira. Aceita permuta com terreno.
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, lavande-
ria, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apartamento. 
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
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, churrasquei-
ra, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e sanca, 

cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos os dormitórios 
com sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasqueira e pia, cobertura com 
vidros temperado, e garagem para 2 carros.
CA313 – CONDOMINIO MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala de 
TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 2 carros. Possui quintal e churrasqueira. Estuda-se Permuta 
e Propostas.
CA314 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$550 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de TV, sala de jantar, 
cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, ar condicionado, aquecimento solar e coifa.  Área 
de lazer com piscina, churrasqueira, campo de futebol, sala de ginástica, salão de festas e playground.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha planejada, 
lavanderia, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal e churrasqueira com área gourmet.
CA318 – CONDOMINIO MONTREAL – R$520 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha, lavande-
ria, 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 armários, 
sala de TV, sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, lavanderia, garagem para 2 carros. 
Possui quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$390 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala de estar, sala de 
TV, cozinha, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. Obs: Casa com móveis planejados. Área de Lazer com 
playground, brinquedoteca, academia, churrasqueira, piscina e salão de festas.

 APARTAMENTOS

AP533, - JD. MORUMBI - R$135 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 1 carro.
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 165 MIL -  2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem
AP526 - PARQUE INDAIÁ - R$170 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 gara-
gens 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$220 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, lavanderia, 
banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP532 - JD. MONTE  VERDE- R$185 MIL - 2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha e 1 vaga de garagem.

 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.
TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta com carro até R$100 Mil.
TE51 – CONDOMINIO MANTOVA – Lotes de 216 m² até 377 m². Valores de R$183 MIL até R$320 MIL.

 CHACARAS E SITIOS
 
CH723 - VALE DO SOL - R$425 MIL- 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha e garagem a vontade. Possui 
área gourmet com churrasqueira.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, wc social, piscina 3,5 x 7, fogão 
e forno a lenha, pomar, gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, coz 
planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé com 2 
dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, varanda, 
piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, galpão de 
150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos vendendo 
outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$750 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de estar, 
sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e garagem coberta 
para 2 carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com pia, piscina, campo de futebol pequeno, sala de 
musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitorios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado com alam-
brado, garagem coberta para 2 carros. 

IMÓVEIS COMERCIAIS

IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$1.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 2 salas. Parte superior 7 salas. 
OBS: Quase todas salas alugadas.

 LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
JD.PRIMAVERA - R$1.200,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia fechada e 
garagem para 1 carro.  
JD. CARLOS ALDROVANDI – R$680,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
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. 

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$720,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. 
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.
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 
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.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 - Kitnet

SALÃO

CENTRO - R$6000,00 - 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

VILA FURLAN - R$1.600,00 - Área 60 m², 2 banheiros
JD.SÃO FRANCISCO - R$2.300,00 - Área 30 m², 2 banheiros sociais, cozinha ampla e sala com 18 m².
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

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep 04 vagas. ........................... R$ 10.000,00+cond+iptu
CA00015-AMSTALDEN-03 suítes+dep+4 vagas. ................................. R$ 5.500,00+cond+iptu
CA00137-MAISON DU PARK-04 suítes+dep+4 vagas. ........................ R$ 8.500,00+cond+iptu
CA00278-VISTA VERDE-03 dorms c/ suíte+ dep+ 2 vagas. ................. R$ 2.700,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. ............................. R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas. ............................. R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00021-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador.  ............... R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00074-RESIDENCIAL DAS FLORES- 03 dorms+dep 02 gagas ........... R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga. ....... R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas .......... R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas ............. R$ 3.000,00 cond+iptu
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
AP00093-EDIFICIO VICTÓRIA-03 dorms c/ suítes + dep+2 vagas.R........$ 1.600.00 cond+iptu
AP00090-PÁTIO ANDALUZ-03 dorms c/ suíte + dep + 2 vagas ............ R$ 2.000,00 cond+iptu 
AP00097-PLACE WIEW-3 dorms c/ suite + dep +2vagas ..................... R$ 2.450,00 cond+iptu
AP00098-PLACE WIEW-2 dorms c/ suite+dep+2vagas  ....................... R$ 2.100,00 cond+iptu
AP00096-JARDIM TANCREDO NEVES-01 dorms + dep . ..............................R$ 700,00 incluso
AP00100-EDÍFICIO JATOBA-02 dorms c/ suíte+dep+2vagas ............. .R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00101-THE PARK VIEW-03 dorms c/ suite+dep+2vagas ................ R$ 3.500,00+cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

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
SL00028-CENTRO- 450MTS ........................................................................ R$ 11.000,00+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.  

ATENÇÃO PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS
A RM AMBIEL é a sua melhor prestadora de serviços 
de venda, locação ou permuta de imóveis. Na hora de 
fechar um bom negócio conte com a nossa experiên-
cia e credibilidade. 
A RM AMBIEL oferece uma equipe de profissionais 
credenciados, capacitados e treinados para atendê-lo 
da negociação ao fechamento do contrato com total 
segurança e empenho.
A RM AMBIEL oferece ainda, avaliação mercadológi-
ca por meio de Perito credenciado seja para atestar 
imóveis residenciais, comerciais, industriais ou rurais. 
A diferença está no compromisso, agende uma visita 
e venha para RM AMBIEL. 



B5Serviços / Utilidades

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

Clínica Veterinária

Projetos e Contruções



B9Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Totem Publicitário

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet
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B14 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 
locação Vila Furlan 
em Indaiatuba - 3 dor-
mitórios, 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 Indaiatuba 
- 3 suítes, sala, 2 am-
bientes. Cozinha ame-
ricana, área gourmet 
e piscina. 468 metros. 
F.:(19) 99702-2680
Condomínio Bréscia 
- 3 dormitórios c/ suíte, 
sala 2 ambientes e pé 
direito duplo, Cozinha 
americana planeja-
da, espaço gourmet 
c/ churrasqueira. Fino 
acabamento. F.: (19) 
99783-3154
Vendo Casa Lauro 
Bueno - 2 quartos, sala, 
copa, cozinha, 2 wc, 

garagem p/ 2 carros. 
Doc ok. De 250.000,00 
por R$190.000,00 F.: 
(19) 3016-1685 / (19) 
98772-5790
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 servi-
ço, garagem para  4 car-
ros, 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, chur-
rasqueira, garagem p/ 2 
carros, portão eletrôni-
co. 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

 
Vende-se apartamento 
no centro, Condomí-
nio Benevento -  95.39 
M ,sol da manhã, último 

andar, vista para Par-
que Ecológico. Duas 
suítes, pode ser trans-
formado em três suítes, 
sala ampliada, lavabo, 
cozinha com despen-
sa, área de serviço e 
ampla varanda gour-
met. Salas e suítes com 
infraestrutura para ar 
condicionado. Três va-
gas da garagem. Tratar 
com o proprietário - 19 
- 98906-2080
Vende-se apartamen-
to, Condomínio Life 
- bairro Cidade Nova, 
60 m, sol da manhã, 
nono andar, próximo 
às principais Avenidas 
de acesso Dois dormitó-
rios, sendo um suíte, tor-
re única,  infraestrutura 
para ar condicionado,  
Salão de Festa Infantil 
e brinquedoteca, Salão 
de Festa adulto, Piscina 
e Fitness. Duas vagas 
de garagem cobertas. 
Aceita-se permuta com 
terreno em condomínio 
fechado. Tratar com o 
proprietário - 19-98906-
2080
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 
entrada + parcelas de 
R$1.210,00 F.: 99762-
7997 / 9-8271-6141Cor-
ra!
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 - Aparta-
mento com 02 dormitó-
rios em ótimo acabamen-
to 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 Supermerca-
do “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 gravidade,  di-
versas árvores frutíferas, 
play groud, a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, bar-
racão, lago com peixes, 
telefone fixo, torre de 
internet a 500 metros da 
rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sítio Cardeal - 26.290 
metros R$ 790.000,00 
F.: (19) 99166-8272
Sítio Monte Mor - 1,5KM 
do centro de Monte Mor,  
Via asfaltada, ótima casa 
e mais duas edículas, 
Piscina, lago e área ver-
de preservada. F.: (19) 
99783-3154
Vende-se uma chácara 
no Vale do Sol - com 
6 cômodos. Área total: 
1.000 m² Área constru-
ída: 170m² c/ 2 quartos 
sendo 1 suíte. 01 es-
critório, área gourmet, 
churrasqueira, piscina c/ 
banheiro, campo de fue-
bol. Toda avarandada. 
Garagem p/ 4 carros, 

cozinha planejada. Acei-
ta financiamento. Aceito 
troca por casa no centro. 
Valor R$580.000,00 Fa-
lar c/ Carlos ou Sandra 
F.:(19) 97119-8369 / (19) 
99487-5089

 
Vende-se terreno Jar-
dim Valença - 130m² 
quadra F. Lote 11. Rua 
Cora Tomaso Lopes. 
Direto 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 mes-
mo valor Telefone: (19) 
3816-8112
Vendo Terreno Vila 
Suiça - 12 X 25, óti-
ma localização. Valor 
R$230.000,00. Direto 
com proprietário F.: (19) 
98324-3243
Terra Nobre Condo-
mínio -  323 metros 
R$196.800,00 F.:(19) 
99783-3154

 
Ponto Comercial Itai-
ci - Infraestrutura e 
cliente para Café. R$ 
220.000,00 F. :  (19) 
99166-8272
Locação Salão no Cen-
tro com127 m² -  02 
WCS 01 deficiente 01 
vagaR$ 4.000,00 + IPTU 
F.:(19) 99702-2680
Salão no Centro com 
120 m ² - Esquina com 
WC social. R$ 6.000,00 
+ IPTU F.: (19) 99702-
2680
Galpão Distrito Indus-
trial Joia - para lo-
cação. Wcs, vestiário 
e recepção. Preço de 
locação R$ 3.800,00 + 
Iptu F.: (19) 98346-2299
Jardim Morada do Sol 
- salão comercial ideal 
para oficina F.: (19) 
99794-1424
Vendo Ponto  Co-
mercial Borracharia 
- pronta para trabalhar, 
está em funcionamento. 
Avenida Ário Barnabé, 
511 Falar com Sebas-
tião. F.: (19) 3936-3171

 
Vendo Dinheiro (papel 
e moeda) antigos. Va-
lor a combinar F.: (19) 
99214-1572

Vendo cama de ca-
sal em bom estado R$ 
250,00 F.: (19) 98143-
4184
V e n d o  c o x ã o  d e 
casal em bom esta-
do R$280,00 F.: (19) 
98143-4184
Vendo guarda roupa 
4 portas e 4 gavetas 
R$200 ,00  F . :  (19 ) 
98143-4184
Vendo Bicicleta Moreta 
p/ colecionador. Valor 
R$1.000,00 aceito car-
tão de crédito como 
pagamento em até 10X. 
Falar com Vina F.: (19) 
98697-0555
Vendo Bicicleta Triciclo 
Nova. Valor R$1.000,00 
aceito cartão de crédito 
como pagamento em 
até 10X. Falar com Vina 
F.: (19) 98697-0555
Vendo carrinho e ras-
padinhas de gelo nova. 
Va lor  R$1.200,000 
aceito cartão de crédito 
como pagamento em 
até 10X. Falar com Vina 
F.: (19) 98697-0555
Vendo carrinho para 
bebe Valor R$80,00 
Fone: (19) 3875-7624

 
Vendo Montana LS - 
ano 2012/2013. Tratar 
(19) 9 9765-0818
Vendo Gol - Ano: 2016, 
1.6 Completo, cor: pra-
ta, único dono Valor 
R$33.000,00 F.: (19) 
99903-1940
Vendo Linea - Auto-
mático 1.8, cor: branco. 
Ano: 2015 Completa Va-
lor R$36.000,00 F.:(19) 
99124-2964

Vendo Clio Expression 
- 1.0 ano:2014 Completo. 
Valor R$20.000,00 F.: 
(19) 99124-2964

 
Procuro casal de ca-
seiros para morar em 
residência (sítio) - de 
preferência sem filhos 
Falar c/ Vanderlei F.:(19) 
99953-5196 WhatsApp
Reparo de fontes em 
geral e aulas particu-
lares de eletrônica em 
geral (prática & teoria) 
– Profº Riccó • Reparo 
de fontes em geral de: 
portões, cercas, pc’s, no-
tebooks, nobreaks, tv’s, 
aparelhos de som, xbox, 
etc. • Aulas de eletrônica 
(prática teoria): R$60,00/
Hora (19) 98714-0111
Zélia Lingerie - moda 
masculina e feminina. 
Atendimento persona-
lizado: para sua como-
didade, compre em sua 
residência ou na sua 
empresa. Contato: Zé-
lia WhatsApp ou celu-
lar:19-98831-0292
Ofereço-me como pe-
dreiro encanador, refor-
mas em gerais e peque-
nos reparos na cons-
trução civil.Tratar com 
João. F.: (19) 98329-
8580 WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, en-
canador, jardineiro e ele-
tricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me  como 
diarista e passadeira 
Contato Vania. F.: (19) 
99595-3390
Ofereço-me como pas-
sadeira e faxineira aten-
do a domicilio F.: (19) 
99448-0082 Val

Ofereço-me  como 
Manicure e Pedicu-
re pé e mão R$25,00 
sobrancelha R$10,00. 
Atendo tambem a domi-
cilio F.: (19) 99369-5615
Ofereço-me como faxi-
neira ou diarista. Falar c/ 
Adilene F.: (19) 99950-
6251
Ofereço-me como pas-
sadeira F.: (19) 99595-
9448
Ofereço-me como au-
xiliar de enfermagem, 
cuidadora de idosos, 
babá, cuidadora de 
crianças (noite/dia), ex-
periência em padaria F.: 
(19) 3894-1610 / (19) 
99146-5524
Ofereço-me  como 
trabalho administrati-
vo parte da manhã. 20 
anos de experiência em 
Industrias nacionais e 
internacionais F.: (19) 
99170-2945 
Ofereço-me para tra-
balhar como doméstica 
disponivel 3 dias por 
semana ou todos os 
dias meio período. Te-
nho experiência  F.: (19) 
99738-2266
Ofereço-me como pas-
sadeira 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 lim-
peza, faxina, lavo e pas-
so F.: (19) 99870-3562
Ofereço-me para fazer 
declaração de imposto 
de renda para pessoas 
físicas R$70,00 F.: (19) 
99124-2964



Classificados B15

EmpregosEdital

Notas de Falecimentos
1.VALDOMIRO CIRI-
LO DA CONCEIÇÃO 
com 80 anos, Divorcia-
do (a)  Sendo Filho (a) 
de LEONTINO SOUZA 
DOS SANTOS e MA-
RIA CIRILO DA CON-
CEIÇÃO. Deixa filho 
(s): VALDECIR, VILMA, 
WALTER, VANTUIR, 
VERONICE, VANDA, 
VANDERLEI, VALDIR 
(MAIORES). Falecido 
(a) em: 30/06/2020, 
Sepultado (a) no CEM. 
DE NAVIRAÍ/MS aos 
01/07/2020.

2.JOSÉ ROQUE 
DOS SANTOS com 
95 anos, Viúvo (a) de 
EUFLOSINA MARIA 
DOS SANTOS Sendo 
filho (a) de JOSE RO-
QUE DOS SANTOS 
e MARIA ROSA DOS 
SANTOS. Deixa Filho 
(s): ADONIAS, JOÃO, 
VALDENES, MARIA, 
JOSÉ, DJENAL, OU-
VIED, JOSEFA (MAIO-
RES). Falecido (a) em: 
19/07/2020, e Sepul-
tado (a) no CEM. DE 
MOREIRAS SALES/PR 
aos 20/07/2020.

3.NEUZA ROCHA 
PUERTA com 78 anos 
, Casado (a) com AN-
TONIO PUERTA sendo 
filho(a) de BENEDITO 
HENRIQUE DA RO-
CHA e ELIZA PEREIRA 
DE FREITAS. deixa 
filho(s): OSVALDO, 
ROSANGELA, REGI-
NA, ODAIR, OSMAR, 
RENATA, OSCAR 
(MAIORES), Faleci-
do em: 28/07/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 

28/07/2020. 

4.EUGEN EMIL PFIS-
TER JUNIOR com 74 
anos , Casado (a) com 
CRISTINE CARDO-
SO PFISTER sendo fi-
lho(a) de EUGEN EMIL 
PFISTER e CARMEN 
SIMOES PFISTER. 
deixa filho(s): DANIEL 
45, ERIC 31, Faleci-
do em: 28/07/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
29/07/2020. 

5.JOSÉ BOSCO MEN-
DES DOS SANTOS 
com 60 anos , Casado 
(a) com ANGELA MARIA 
VIAES MENDES DOS 
SANTOS sendo filho(a) 
de LUIZ MENDES DOS 
SANTOS e JOANA DIAS 
DOS SANTOS. deixa fi-
lho(s): LUCAS ( F ), Fa-
lecido em: 28/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
29/07/2020. 

6.ANTONIO PUERTA 
com 81 anos , Era Viú-
vo(a) de NEUZA ROCHA 
PUERTA sendo filho(a) 
de JOSE PUERTA e MA-
RIA PUERTA ROSSATO. 
deixa filho(s): OSVAL-
DO, REGINA, OSMAR, 
OSCAR, ROSANGELA, 
ODAIR, RENATA ( TO-
DOS  MAIORES ), Fa-
lecido em: 28/07/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
29/07/2020. 

7.JAIR LARANGEIRA 
com 77 anos , Casado (a) 
com CACILDA LARAN-
GEIRA sendo filho(a) de 
JAIME LARANGEIRA 

e IDA MAGRI. deixa fi-
lho(s): KELLY , SUELI 
, EDSON  (MAIORES),  
Falecido em: 28/07/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
29/07/2020. 

8.NATIMORTO JORGE 
WILLIAM DE CARVA-
LHO OLIVEIRA com 
0 anos , Falecido em: 
29/07/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
30/07/2020. 

9.CRISTIANE RAFA-
ELA SERUTS com 34 
anos , União estável 
com CELIO LOUREN-
ÇO sendo filho(a) de 
APARECIDO CARLOS 
SERUTS e MARIA ADE-
LINA DE OLIVEIRA 
SERUTS. deixa filho(s): 
MATHEUS 17, Falecido 
em: 29/07/2020, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 30/07/2020. 

10.ARMANDO ALVES 
DE OLIVEIRA FILHO 
com 62 anos , União es-
tável com KATIA ROSA-
NA NARDY AGUIAR sen-
do filho(a) de ARMANDO 
ALVES DE OLIVEIRA e 
ALICE MARIA DORIA 
DE OLIVEIRA. deixa 
filho(s): JULIANA, AR-
MANDO, FERNANDA, 
MARIANA ( MAIORES ), 
Falecido em: 30/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
30/07/2020. 

11.DORVAL ALVES 
TERRA com 76 anos 
, Casado (a) com DA-
MIANA DE LIMA SILVA 
sendo filho(a) de BENTO 

ALVES TERRA e BENE-
DITA FRANCISCA. deixa 
filho(s): ROSANGELA, 
MARCIA, ELIZANGELA 
(MAIORES), DANILO 13, 
Falecido em: 30/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
31/07/2020. 

12.REGINALDO OLI-
VEIRA BARBOSA com 
51 anos , Casado (a) 
com HOSANA RITA DA 
SILVA BARBOSA sendo 
filho(a) de JOSE BAR-
BOZA SOBRINHO e 
GENY OLIVEIRA BAR-
BOZA. deixa filho(s): 
NATALIA, NATHAN,RE-
NARIO (MAIORES) 
-RAISSA (MENOR), Fa-
lecido em: 30/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
31/07/2020. 

13.MARIA APARECI-
DA DOS SANTOS DAL 
POZZO com 64 anos , 
Casado (a) com LUIS 
DAL POZZO sendo fi-
lho(a) de JOAO BATISTA 
DOS SANTOS e MARIA 
TEREZA DA COSTA 
SANTOS. deixa filho(s): 
ROGERIO 40, Falecido 
em: 31/07/2020, e sepul-
tado(a) no CEM.MUNICI-
PAL DE PORTO FELIZ-
-SP aos 31/07/2020. 

14.SEBASTIANA MA-
RIA DE JESUS MAS-
SELA com 68 anos , 
Era Viúvo(a) de ANTÔ-
NIO CLEANTE MAS-
SELA sendo filho(a) de 
JOÃO BENTO FILHO 
e LAZARA MARIA DE 
JESUS. deixa filho(s): 
PRISCILLA, CAMILA, 
ALINE (  MAIORES ), 

Falecido em: 31/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
01/08/2020. 

15.ANDERSON MAR-
CELOS TOMCIX com 44 
anos , Casado (a) com 
FLÁVIA SUZAN ANHAIA 
TOMCIX sendo filho(a) 
de DELCIO TOMCIX e 
MARIA DE LOURDES 
PERES TOMCIX. deixa 
filho(s): ANA BEATRIZ  
21 , MARIANA 19, Fa-
lecido em: 31/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
01/08/2020. 

16.RONALDO BATISTA 
DA SILVA com 57 anos 
, Casado (a) com MARIA 
CICERA DA SILVA sendo 
filho(a) de ROMÃO BA-
TISTA DA SILVA e CICE-
RA BATISTA DA SILVA. 
deixa filho(s): MILENA, 
ROMÃO, NATHALIA, 
MAIORES, Falecido em: 
01/08/2020, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
01/08/2020. 

17.JOACIR JOSE MUL-
LER com 46 anos , 
Casado (a) com VERA 
DIONISIO GOMES 
MULLER sendo filho(a) 
de HELMUTH JOSE 
MULLER e TEREZA BA-
TISTA MULLER. deixa 
filho(s): SOFIA  08, Fa-
lecido em: 01/08/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
02/08/2020. 

18.VIRGINIA LANE PI-
RES RIBEIRO DA SILVA 
com 34 anos , Casado (a) 
com WELLINGTON RO-
GERIO RODRIGUES DA 
SILVA sendo filho(a) de 
FRANCISCO RIBEIRO 
DA SILVA e ANTONIA DE 
FÁTIMA PIRES ÁVILA. 
deixa filho(s): ISABELLE 
11, KETLYN 18, Falecido 
em: 02/08/2020, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 02/08/2020. 

19.LOURDES BOM-
FIM PEDROSO com 85 
anos , Era Viúvo(a) de 
GERALDO PEDROSO 
sendo filho(a) de JOSE 
CLAUDIO BONFIM e 
ANA JOAQUINA DE 

CASTRO. deixa filho(s): 
ANA 54, GERALDO 63, 
CLAUDIO 61, Faleci-
do em: 02/08/2020, e 
sepultado(a) no MUN. 
DE ITUPEVA SP aos 
02/08/2020. 

20.JOSÉ EDUARDO 
DONOFRIO com 82 
anos , Casado (a) com 
MARLI LOPES DONO-
FRIO sendo filho(a) de 
JOÃO DONOFRIO e 
BELMIRA RODRIGUES 
DONOFRIO. deixa fi-
lho(s): ROSIMEIRE 52, 
Falecido em: 02/08/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
03/08/2020. 

21.ILKA SPRONI MI-
NHARO com 86 anos , 
Era Viúvo(a) de FRAN-
CISCO MINHARO FI-
LHO sendo filho(a) de 
JOSE SPRONI e GUIO-
MAR DE CARVALHO 
SPRONI. deixa filho(s): 
NILZA ,NEUSA , CAR-
LOS , FRANCISCO 
, VENILTON , LUCIA 
(MAIORES), Falecido 
em: 02/08/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE 

DOS INDAIAS aos 
03/08/2020. 

22.ESTELA FERNAN-
DES FERRAIOLO com 
73 anos , Casado (a) 
com GIOVANNI FER-
RAIOLO sendo filho(a) 
de FRANCISCO CID 
FERNANDES e LINDA 
FERNANDES. deixa 
filho(s): ANGELA , FIO-
RELLA , CAETANO 
(MAIORES), Faleci-
do em: 03/08/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/08/2020. 

23.CARLOS ALBER-
TO RAYMUNDO com 
62 anos , Casado (a) 
com CARMEM APA-
RECIDA ANADAO 
RAYMUNDO sendo 
filho(a) de BENEDI-
TO RAYMUNDO e 
LOURDES LEITE 
RAYMUNDO. deixa 
filho(s): ARTHUR 30 
,CARLOS 24, Faleci-
do em: 04/08/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/08/2020.

A U X I L I A R  D E 
SERVIÇOS GE-
RAIS – Experiên-
cia em limpeza de 
piscinas, corte de 
grama e manu-
tenções em geral. 
Residir em Indaia-
tuba. Disponibili-
dade de horários.

ASSISTENTE DE 
DEPARTAMEN-
TO PESSOAL – 
Experiência em 
toda  ro t i na  do 
departamento e 
apontamento de 
cartão de ponto 
manual. Residir 
em Indaiatuba ou 
Salto. CNH cate-
goria B.
C O N S U L T O R 
(A) COMERCIAL 
– Ensino médio 
completo. Dese-
jável Superior em 

Administração ou 
Marke t ing .  Para 
trabalhar com ven-
das externas em 
empresa do Ramo 
Hospitalar. Pacote 
Office. Experiência 
em prospecção de 
clientes e negocia-
ção comercial. CNH 
categoria B. Condu-
ção própria.

DOMÉSTICA – Ex-
periência na função 
com regis t ro em 
carteira. Desejável 
possui r  car ta de 
referência dos em-
pregos anteriores. 
Residir em Indaia-
tuba. Para trabalhar 
de segunda a sexta 
das 8H as 18H.

GERENTE OPERA-
CIONAL – Experi-
ência em liderança 

de equipe. Conhe-
cimentos em Infor-
mática (Excel). CNH 
categoria B. Expe-
riência em elétrica, 
hidráulica, limpeza 
de piscinas e jardi-
nagem. Residir em 
Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horário.

LÍDER DE PORTA-
RIA – Ensino médio 
completo. Conheci-
mentos básicos em 
Informática. Expe-
riência em portaria, 
ronda, liderança de 
equipe e tarefas ad-
ministrativas. Dis-
ponibi l idade para 
trabalhar em esca-
las e turnos. CNH 
categoria B. Para 
dirigir os carros da 
empresa em Indaia-
tuba e região.

M O T O R I S T A  – 
CNH categoria B 
ou C. Ensino médio 
completo. Para rea-
lizar entregas com 
veículos utilitários. 
Curso MOPP atua-
lizado constando na 
CNH. Conhecimen-
tos em São Paulo. 

OPERADOR DE 
D O B R A D E I R A 
CNC – Experiência 
na função. Ensino 
médio completo. 
Leitura e Interpre-
tação de desenho e 
metrologia. Experi-
ência em ajustagem 
das máquinas. Re-
sidir em Indaiatuba 
ou Salto.

OPERADOR DE 
LASER – Experi-
ência em operar 
máquina a Laser 
2D. Ensino médio 
completo. Leitura 
e Interpretação de 
desenho e metrolo-
gia. Experiência na 
função e em ajusta-
gem das máquinas. 
Residir em Indaiatu-
ba ou Salto.

PORTEIRO RON-
DA – Experiência 
na função. Residir 
em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade total de 
horários. 
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