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Poupatempo retoma atendimentos 
presenciais na próxima semana

E.C. PRIMAVERA
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O Poupatempo 
inicia a reabertura 
gradual dos postos 
para atendimentos 
presenciais. O pos-
to  de  Indaia tuba 
abre  na  próxima 
2a  fe i r a .  Com o 
objetivo de mini-
mizar os riscos de 
transmissão e ga-
rantir  a seguran-
ça  da  população 
e  colaboradores , 
serão adotadas me-
didas de controle 
de acesso, distan-
ciamento social e 
um rígido protoco-
lo sanitário.  

Saúde desmente investigação 
de compra de respiradores
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Fiec recebe campanha de 
doação de sangue amanhã

A Secretaria de Saúde de Indaiatuba esclareceu que é falsa a notícia propagada nas 
redes sociais, dando conta de que a Polícia Federal teria feito operação para apurar a 
compra de respiradores no município.

A Fiec, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia da 
Unicamp, realiza amanhã, dia 29, a campanha mensal de doação de sangue, 
na unidade da Fiec do Jd. Regina.

Na tarde desta segunda-feira (24), a Guarda Civil de Indaiatuba localizou uma 
residência, no bairro Jardim Morada do Sol, que era utilizada para o processamento 
e preparo de entorpecentes.

Desde a sua primeira edição, em 
maio de 2006, o troféu Frutos de 
Indaiá, organizado pelo Grupo 
Mais Expressão, realiza uma 
completa pesquisa para eleger 
as melhores marcas de cada 
segmento. Para chegar aos pre-
miados deste ano, foram ouvidas 
aproximadamente 4 mil pessoas, 
entre os meses de outubro e no-
vembro de 2019.

ROMI localiza imóvel usado 
na produção de drogas
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Editorial
A tragédia nossa de cada dia

Artigo

E o cenário político brasileiro não para de surpreender e de-
cepcionar. Sem contar que os limites da cretinice dos urubus to-
gados brasilienses são quebrados diariamente.

O foco esta semana foi o caso da deputada federal, Flordelis, 
do PSDB do Rio, acusada de mandar matar o marido. Este fato 
reacendeu a questão do foro privilegiado, já que a parlamentar 
não foi presa por conta do benefício.

Um grupo de senadores enviou um ofício ao presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, para cobrar a votação do projeto que põe 
termo ao foro privilegiado. De acordo com os dez senadores que 
encaminharam o ofício, a aprovação da PEC é uma demanda ur-
gente da sociedade, essencial para frear a impunidade no Brasil.

A PEC em debate no Congresso é de autoria do senador Ál-
varo Dias, que protocolou a proposta ainda em 2013. Ele decla-
rou que hoje, no Brasil, 55 mil pessoas são beneficiadas pelo foro 
privilegiado. 

Outro caso, insólito, diga-se de passagem, foi o do vereador 
Carlos Augusto da Silva, do PT de Ilhéus, na Bahia. O dito cujo 
protagonizou uma cena constrangedora ao votar contra a pro-
posta de implantar pontos de Wi-fi em locais públicos. Acontece 
que o projeto é de sua própria autoria! Em sua fala, o edil ainda 
disparou: “(...) acredito que este seja mais um projeto assim, de 
visão eleitoral”. Pelo menos nesta frase, foi sincero...

Enquanto isso, seguimos assistindo toda sorte de artimanhas 
e manobras para livrar a cara de corruptos, ladrões e sugado-
res da nação. O foco são as eleições, o resto fica para depois (ou 
nunca). Alguns fatos, é verdade, poderiam nos arrancar risadas, 
se a situação não fosse tão trágica. Afinal, aqui em terra brasilis, 
por enquanto, são “eles” quem sempre riem por último, da nossa 
cara!
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No Brasil, cerca de 930 adolescentes e jovens dão à luz todos os dias, totalizando mais de 434,5 mil mães adolescentes 
por ano. Este número já foi maior e agora está em queda. Ainda assim, o Brasil registra uma das maiores taxas se compara-
do aos países da América Latina e Caribe, chegando a 68,4 nascidos vivos para cada mil adolescentes e jovens.

E para falar mais sobre o assunto e tirar dúvidas sobre o tema, o Dr. Eduardo Santos recebeu no programa Mais Saúde 
desta quarta-feira (26), o médico ginecologista Dr. José Pedroso Neto.

A desinformação e a falta de orientação sexual na família e na escola trazem sérios problemas e riscos aos adolescentes 
que vão além da gravidez não planejada. A evasão escolar, a rejeição familiar, a não realização do pré-natal, o aborto em 
condições inseguras, o aborto espontâneo, a mortalidade materna e nascimento prematuro estão entre os problemas gerados.

Por isso Indaiatuba criou um programa que visa orientar adolescente quanto à prevenção da gravidez através de pales-
tras e ações educativas nas escolas, públicas e particulares, e também orientando quanto ao uso de medicamentos como an-
ticoncepcionais. Criado há 3 anos pelo vice-prefeito Dr. Tulio José Tomass, e que hoje é comandado pelo médico ginecolo-
gista Dr. José Pedroso Neto, o programa já reduziu o número de adolescentes grávidas no munícipio. “Quando o programa 
surgiu havia em torno de 270 meninas grávidas, o que equivale a 7.8% das adolescentes da cidade”, disse o ginecologista. 
“Após todo o trabalho de conscientização conseguimos reduzir para 4%”, afirma.

O programa também oferta às adolescentes métodos anticoncepcionais como pílulas e camisinhas, e também métodos 
de longa duração que são dispositivos eficazes como o implante subdérmico. “O implante é colocado logo abaixo da pele 
na parte superior do braço, onde, a partir de um reservatório, libera continuamente na corrente sanguínea o hormônio pro-
gesterona em pequenas doses” explica o médico. “Ele é ideal para mulheres que desejam um meio contraceptivo reversível 
de longa duração por até 3 anos e querem evitar esquemas de controle diário, semanal ou mensal”, enfatiza.

Ainda segundo o ginecologista, a gravidez na adolescência ocorre geralmente em meninas na faixa etária entre 15 e 16 
anos. “Geralmente dois anos após estão gravidas pela segunda vez”, disse. “Os riscos de uma gestão nessa faixa de idade é 
grande por diversos motivos e por isso devem ser evitados. E a gravidez precoce não mexe somente com a saúde da meni-
nas, mas também com a parte social e economia de toda à família”.

Programa
Criado em 2018, a ação capacitou médicos da rede pública municipal que atua na área de plane-

jamento familiar, capacitação de multiplicadores, como, assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuti-
cos e agentes comunitários de saúde. Além disso, o programa leva orientação à população e apoio a 
estudo envolvendo os impactos da gravidez na adolescência nas áreas social, educacional e de saúde.

Segundo o ginecologista foi criado um Google Drive dentro do programa municipal onde há os 
formulários de pacientes. “Nós acompanhamos todo o histórico da mãe, como idade, se é o primeiro 
filho e orientamos tanto a adolescentes como os responsáveis”, disse.

“Em Indaiatuba o programa é bem aceito e bastante adolescente aderiu ao projeto, e é impor-
tante a participação pois quando a pessoa começa a ter relação sexual não somente a gestação 
precoce pode ocorrer, como também existe os riscos de doenças sexualmente transmissíveis 
como o HIV e a hepatite B”, finaliza o médico.

Quer saber mais sobre o tema? Confira o programa Mais Saúde, na íntegra, no facebook 
do Jornal Mais Expressão.

Gravidez na adolescência é tema do programa Mais Saúde
Depois de algum tempo, quieto, sem causar polêmi-

cas, eis que de novo ele é assunto nacional.
Nas redes sociais, foi no decorrer da semana um 

dos assuntos mais comentados nos chamados “tren-
ding topics”.

É um personagem controverso; uns gostam. Outros 
gostam, mas bem... Bem longe daqui. É oito ou 89.

Uns acham que ele bate um bolão, depositam con-
fiança e outras coisas mais.

Outros acham que sua bola tá murcha.
Tudo que ele faz ou fala causa polêmica.
Se perguntarem coisas que ele não quer responder, 

fica bravinho.
Mas suas ações estão em xeque e no último fim de 

semana, eis que surge mais uma jogada.
O resultado como se viu, não foi bom.
A verdade é que estavam esperando um chocolate, 

porem o resultado final foi o que todos vimos em sites, 
jornais e televisão.

Ao ler essas linhas, é possível que você também 
esteja pensando na pergunta que “bombou” no último 
fim de semana. Também vou perguntar.

Final da Champions League. 
O que aconteceu com o Neymar?

A Pergunta que não quer calar

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. Apresen-
tou-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 país chegou a 211,8 milhões de habitantes em 2020, crescendo 0,77% em relação ao ano passado, de acordo com as Estimativas da 
População divulgadas ontem (27) pelo IBGE para os 5.570 municípios. Indaiatuba conta com uma população e 256.223 mil habitantes.

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade

Dr. Eduardo Pereira dos Santos - Nutrólogo 
CRM: 94.290/SP



Poupatempo Indaiatuba retoma 
atendimentos na próxima semana

Saúde desmente investigação da compra de respiradores

A reabertura do posto será a partir de 2 de setembro com 30% da capacidade de atendimento

O Poupatempo ini-
cia a reabertura 
gradual dos pos-

tos para atendimentos 
presenciais, que estavam 
suspensos devido à pan-
demia do novo corona-
vírus. Com o objetivo de 
minimizar os riscos de 
transmissão e garantir a 
segurança da população e 
colaboradores, serão ado-
tadas medidas de controle 
de acesso, distanciamento 
social e um rígido pro-
tocolo sanitário.   Em In-
daiatuba, a reabertura do 
posto será a partir de 2 de 
setembro

Para evitar aglome-
rações, uma grade inteli-
gente para o agendamen-
to de data e horário foi 
desenvolvida, exclusiva-
mente para serviços que 
não podem ser realizados 
de forma remota. A rea-
bertura, neste momento, 
será com 30% da capaci-
dade de atendimento de 
cada unidade. Para mar-
car dia e horário para ser 
atendido, além de consul-

A Secretaria de 
Saúde de Indaiatuba 
esclareceu, no dia 21 
de agosto, que trata-se 
de fake news a mon-
tagem de uma notícia 
propagada nas redes 
sociais, dando conta 

tar informações, ende-
reços e horários de fun-
cionamento dos postos, 
basta acessar o site www.
poupatempo.sp.gov.br.  

É importante destacar 
que no processo de reto-
mada dos atendimentos, 
apenas os serviços que 
necessitam exclusivamen-
te da presença do cidadão 
para serem concluídos, 
como solicitação de RG e 
primeira via da CNH se-
rão disponibilizados. Os 
demais continuam manti-
dos de forma remota, pelo 
portal ou pelo aplicativo 
Poupatempo Digital, que 
juntos oferecem 75 opções 
digitais com qualidade, 
segurança e comodidade, 
sem necessidade de sair 
de casa.  

“A preocupação com 
a saúde de quem precisa 
ir ao Poupatempo neste 
momento é fundamental 
para que possamos dar 
continuidade ao servi-
ço presencial. Por isso, a 
reabertura das unidades 
está sendo feita de forma 
consciente, seguindo os 
protocolos sanitários re-

comendados pelas auto-
ridades”, explica Murilo 
Macedo, diretor da Pro-
desp – empresa de Tecno-
logia do Governo de São 
Paulo que administra o 
Poupatempo. 

O acesso às unidades 
será permitido para quem 
tiver horário agendado e a 
presença de acompanhan-
tes autorizada somen-
te em casos de crianças, 
idosos ou pessoas com 
deficiência. No lado ex-
terno dos postos o cida-
dão encontrará um totem 
com as informações dos 
protocolos adotados pelo 
Poupatempo. O uso de 
máscaras de proteção será 
obrigatório, assim como a 
medição de temperatura 
e higienização das mãos 
com álcool em gel para 
acessar o ambiente.  

A manutenção do 
distanciamento entre as 
pessoas será reforçada 
com sinalização nos ban-
cos de espera, marcações 
no chão e orientação e 
acompanhamento pelos 
funcionários. Todas as 
unidades terão dispensers 

DA REDAÇÃO
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de álcool gel em diferen-
tes locais, para higienizar 
as mãos antes e depois de 
cada atendimento. O au-
mento da ventilação in-
terna será garantido com 
a manutenção de portas e 
janelas abertas. Outra me-
dida importante é o refor-
ço na limpeza dos postos 
e a utilização de equipa-
mentos de proteção indi-
vidual aos profissionais de 
serviços gerais.  

Quem estiver na li-
nha de frente, em conta-
to direto com o público, 
usará protetor facial. Para 
o atendimento em mesa 
foram instaladas barreiras 
de acrílico para separar o 
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Foto tirada antes da pandemia no interior da unidade do órgão estadual

FAKE NEWS
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cidadão do funcionário. 
Todos os equipamentos 
utilizados na prestação de 
serviços ao público serão 
higienizados a cada hora.

  
Detran.SP 
A partir da reabertu-

ra das unidades, todos os 
serviços antes oferecidos 
nos postos do Detran.SP 
serão realizados direta-
mente no Poupatempo 
de cada município. Com 
isso, o Governo de São 
Paulo pretende aprimo-
rar a qualidade e efici-
ência nos atendimentos; 
integrando, desburocrati-
zando e agilizando a pres-
tação de serviços à popu-

lação. Os agendamentos 
também passam a ser 
realizados exclusivamen-
te pelo portal do Poupa-
tempo – www.poupa-
tempo.sp.gov.br.

Programação 
O anúncio dos postos 

a reabrirem será feito se-
manalmente, até o final 
de setembro, e a grade 
de agendamento estará 
disponível sempre um 
dia antes da abertura. Em 
Campinas, a reabertura 
ocorre em 26 de agosto, 
na unidade Campinas 
Shopping; em Itu, no dia 
16 de setembro; e em Sal-
to, 23 de setembro.

de que a Polícia Fede-
ral (PF) teria feito ope-
ração na cidade para 
apurar a compra de 
respiradores.

De acordo com a 
nota da assessoria, não 
houve nenhuma ação 

da Polícia Federal e o 
município não recebeu 
qualquer notificação 
ou questionamento. 
Resta complementar 
que a fake news foi 
criada em cima de 
uma notícia relativa 

a Fortaleza (CE), ali-
ás consta na própria 
assinatura da imagem 
montada, conclui a 
nota oficial.

A Prefeitura de In-
daiatuba explica ain-
da que a Saúde possui 

convênio com o Haoc 
(Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo) e 
realiza repasses para 
estrutura e tratamen-
to da Covid-19 por 
meio dos quais foram 
adquiridos os respira-

dores.   Outros foram 
recebidos do governo 
do Estado. Esses in-
vestimentos respeitam 
a legislação vigente e 
as prestações de con-
tas constam no Portal 
da Transparência.
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Labor Segurança & Facilities oferece 
serviços especializados de limpeza e 
desinfecção de ambientes
O que mais  se 

pergunta nos 
últimos tempos, 

é como será o mundo 
pós-pandemia. Para que 
possamos responder essa 
pergunta, precisamos, 
chegar ao momento em 
que a pandemia acabar 
e as coisas voltarem à 
normalidade. Temos que 
tomar atitudes agora.

No mundo corporati-
vo, a preocupação com 
as pessoas tem que ser o 
ponto principal de quem 
está à frente da opera-
ção. Para isso, a Labor 
Segurança & Facilities 
oferece  serviços espe-
cializados de limpeza e 
desinfecção de ambien-
tes potencialmente con-
taminados ou de risco, 
além de soluções que 
vão desde a criação de 
projetos até a equipe de 
segurança patrimonial 
armada e desarmada, 
com proteção eletrônica, 
planejamento estratégico 

e mapeamento de riscos.
Aprendemos que a 

questão de higiene e lim-
peza hoje é primordial, e 
a Labor conta com pro-
fissionais capacitados, 
utilizando materiais e 
equipamentos de ponta 
para garantir a segurança 
dos colaboradores.

Além disso, a estru-
tura de uma corporação, 
seja ela de qual for o 
tamanho ou segmento, 
é bastante complexa, 
exigindo um trabalho 
conjunto de diferentes 
setores, na busca dos 
objetivos estratégicos 
do negócio. Embora 
cada negócio possua 
uma experiência e uma 
necessidade, a terceiri-
zação dos serviços de 
desinfecção e limpeza 
tem como objetivo con-
quistar benefícios como 
maior disponibilidade de 
profissionais e equipa-
mentos, resultado final 
altamente satisfatório, 

redução de custos, efici-
ência, entre outros.

Alguns setores, porém, 
não são realmente peças 
fundamentais para girar a 
engrenagem da empresa, 
como é o caso dos serviços 
de limpeza, faxina, higiene e 
desinfecção — a não ser que 
essas sejam as atividades 
principais do negócio.Nesse 
cenário, a terceirização é 
uma possibilidade interes-
sante e que, inclusive, po-
derá trazer altos benefícios 
para sua empresa.

Conhecer a fundo 
empresas de limpeza 
e desinfecção de am-
bientes pode ser o início 
de um novo ciclo nos 
negócios, sejam eles de 
pequeno, médio e grande 
porte. Fale agora mesmo 
com a Labor Segurança 
& Facilities e conheça o 
que existe de melhor em 
soluções eficientes e de 
qualidade no mercado 
de higienização de am-
bientes.

Comdefi promove evento digital no dia 21 de setembro
O Conselho Muni-

cipal para assuntos da 
pessoa com deficiência, o 
Comdefi, realiza no dia 21 
de setembro, às 19h, uma 
live do 5º Simpósio Sobre 
os Direitos das Pessoas 
com Deficiência. O even-
to digital estará disponível 
na fan page do Comdefi 
no Facebook e YouTube.

No dia será a Tecno-
logias Assistivas (TA) no 
apoio aos/as professo-
res(as) e alunos(as) com 

SIMPÓSIO

deficiência nesta época 
de pandemia. Ao final, 
para receber  o certifica-
do, é necessários enviar os 
dados (Nome Completo, 
Cidade e profissão) e que 
deverão ser enviados até 
a data do evento no email 
comdefiindaiatuba@
gmail.com

A live conta com o 
apoio da OAB, Instituto 
Libras Livre, Associação 
Humanitária e Casa Es-
perança.

• Tema do Simposio: Tecnologias Assistivas (TA) no apoio aos/as professores(as) e alunos(as) 
com deficiência nesta época de pandemia
• 19h: Abertura
• 19h10: Palestra - Para além da 'rampa': em direção à acessibilidade como qualidade de vida da 
pcd (Profa. Dra. Jackeline Susann Souza da Silva)
• 19h30: Palestra - Uso das TAs no percurso de estudantes com deficiência: da educação básica ao 
ensino superior (Prof Dra Adenize Queiroz de Farias)
• 19h50: Palestra - Tecnologia Assistiva: recursos gratuitos de acessibilidade (Prof Dra Ana Flavia 
de Oliveira Borba Coutinho)
• 20h10: Palestra- A utilização de TA pelo(a)  professor(a) com deficiência: relatos e experiências
• 20h50: Discussões
• 21h10: Encerramento

Confira a programação:



cidade | A5 

Para ser um doador é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto; além disso, não deve estar em jejum
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Fiec recebe campanha de doação de sangue
Agendamentos online continuam, e será realizado o controle de acesso restrito a 40 pessoas por horário

A Fundação In-
daiatubana de 
Educação e Cul-

tura- Fiec, em parceria 
com o Centro de Hema-
tologia e Hemoterapia da 
Unicamp, realiza ama-
nhã. dia 29, a campanha 
mensal de doação de 
sangue, na unidade da 
Fiec do Jd. Regina.

A Fiec com orientação 
do Hemocentro realizará 
a distribuição de senhas 
online distribuídas nos ho-
rários das 8h30, 9h, 10h, 
10h30 e 11h. Para agenda-
mento e retirada da senha 
online, é necessário que 
o candidato faça um ca-
dastro no link  https://pro-
cessoseletivo.sophia.com.
br/SophiA_5/Default.as-
px?escola=6462, as senhas 
são limitadas e o cadastro 
estará disponível a partir 
desta quinta-feira (27).

Será realizado o con-
trole de acesso às de-
pendências da FIEC res-
tringindo 40 pessoas por 
horário, afim de evitar 

aglomeração de pessoas. 
Orienta-se ainda que, os 
candidatos não levem 
acompanhantes principal-
mente crianças ao local 
da doação e que utilizem 
máscara.        

Requisitos
Para ser um doador é 

obrigatória a apresentação 
de documento oficial com 

foto, ter entre 16 (dos 16 
até 18 anos incompletos, 
apenas com consentimen-
to formal dos responsá-
veis) e 69 anos, não estar 
em jejum; evitar apenas 
alimentos gordurosos nas 
quatro horas que antece-
dem a doação.

Não poderá ser doa-
dor o candidato que nos 
últimos 30 dias tenham 

retornado de viagem ao 
exterior, ou que tenham 
tido sintomas respirató-
rios, incluindo gripe ou 
febre. Além disso, o ato 
da doação fica restrito 
para pessoas que tenham 
se vacinado contra gri-
pe há menos de 2 dias 
(48h),  estejam em trata-
mento odontológico, não 
tiver parceiro (a) fixo (a), 

MAURÍCIO SANTALIESTRA

FIEC
Local: Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 3405 - 
Jardim Regina

Hemocentro
Fale conosco: www.hemocentro.unicamp.br
Telefone: 0800 - 722 - 8422
E-mail: hemocentro@unicamp.br

pesar menos de 50 quilos, 
tiver feito endoscopia há 
menos de seis meses, ti-

ver colocado piercing ou 
feito tatuagem há menos 
de um ano, for diabético, 
se tiver ingerido bebida 
alcoólica na noite ante-
rior e fumar horas antes.

O Hemocentro ainda 
orienta que, candidatos 
que estejam aptos e que 
tenham 60 anos ou mais, 
não compareçam à doa-
ção de sangue devido a 
limitação do isolamento 
social. 

Existem vários cri-
térios que são avaliados 
no dia da doação e que 
podem (impedir), levar 
a inaptidão. Dúvidas 
pontuais como o uso de 
medicamentos, procedi-
mentos invasivos recen-
tes, viagens, etc, serão 
avaliadas na triagem.



Ação contou com a participação direta dos colaboradores da concessionária
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Campanha do agasalho da AB Colinas 
termina com a entrega de 1068 cobertores
A doação de agosto se soma à que foi realizada em maio, que entregou 750 peças

A AB Col inas 
finalizou, nos 
dias 24 e 25 

de agosto, a doação de 
cobertores que integra a 
Campanha do Agasalho 
2020 do governo do 
Estado de São Paulo, 
que este ano se chama 
“Inverno Solidário”, 
e também conta com 
apoio da Artesp (Agên-
cia de Transporte do 
Estado de São Paulo). 

Nesses dias foram 
entregues 318 coberto-
res ao Funssol (Fundo 
Social de Solidarie-
dade) das cidades de 
Saltinho, Rio das Pe-
dras, Porto Feliz, Tietê, 
Cerquilho, Cabreúva, 
Boituva e Itupeva, que 
vão fazer com que os 
materiais cheguem até 
os moradores que pre-
cisam. 

Essa doação se soma 
a primeira que foi rea-
lizada em maio, quan-
do a concessionária 
entregou 750 coberto-
res para as cidades já 
mencionadas e para os 

municípios de Campi-
nas, Sorocaba, Jundiaí, 
Piracicaba, Rio Claro, 
Indaiatuba, Itu, Salto 
e Tatuí 

A entrega dos 318 
cobertores é resultado 
de uma ação que teve a 
participação direta dos 
colaboradores da con-

cessionária, que abra-
çaram a causa e parti-
ciparam da campanha 
interna que permitiu a 
doação de cobertores 
novos para a população 
carente. A AB Colinas 
desenvolveu essa ini-
ciativa para garantir 
que as doações acon-

tecessem respeitando 
a orientação do Gover-
no do Estado de que 
apenas produtos novos 
fossem arrecadados. A 
medida visa combater 
a proliferação da Co-
vid-19, o que poderia 
ocorrer em caso de doa-
ção de produtos usados 

e não higienizados.
Já a primeira doação 

foi resultado da respon-
sabilidade e compro-
misso socioambiental 
do Grupo AB Con-
cessões, do qual a AB 
Colinas faz parte, que 
reciclou os uniformes 
antigos antes utilizados 

por seus colaboradores 
e os transformou em 
cobertores. Ao todo 
foram reciclados 370 
quilos de uniformes 
que deixaram de serem 
descartados em aterros 
sanitários, contribuindo 
para a preservação do 
meio ambiente.
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Se um empreendedor me diz que não tem concorrência ele está me dizendo 
que NÃO TEM MERCADO e isso é muito grave, porque não adianta NADA 
criar um produto ou serviço que ninguém quer.

Anote essas dicas:
1) Mapeie toda concorrência, seja ela direta ou não;
2) Anote todas as funcionalidades/recursos da sua concorrência (o que ela 

faz, o que ela oferece, como ela faz, diferencial competitivo, TUDO)
3) Agora se pergunte: COMO POSSO MELHORAR ISSO?
Meu objetivo é tirar vocês da zona de conforto para provar que crescer 

dói! É normal.

DA REDAÇÃO
rmc@maisexpressao.com.br

As doações foram destinadas ao Funssol das cidades

INFORME PUBLICITÁRIO
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ROMI localiza casa usada na 
produção de entorpecentes
No imóvel do Jardim Morada do Sol foram encontrados 
mais de 20 kg de insumos para o preparo das drogas
DA REDAÇÃO
r m c @ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r

Na tarde desta 
segunda-feira 
(24), a Guarda 

Civil de Indaiatuba lo-
calizou uma residência 
utilizada para o pro-
cessamento e preparo 
de drogas. A equipe da 
Romi (Rondas Ostensi-
vas com Motocicletas 
de Indaiatuba) realizava 
o patrulhamento preven-
tivo pelo bairro Jardim 
Morada do Sol, quando 
durante o deslocamento 
pela rua João de Campos 
Bueno, um indivíduo 
desceu bruscamente de 
seu carro e saiu andando 
rapidamente em direção 
a uma residência.

A ação chamou a 
atenção dos guardas, que 
abordaram o sujeito e 
nada de ilícito foi en-
contrado em sua posse. 
Porém no veículo foi 
localizado uma grande 
quantidade de um pó 
branco. O suspeito infor-
mou ser um anabolizante 
trazido de um país vizi-
nho para venda na cidade.

A7

O material foi apreendido pelos agentes policiais após a abordagem 
do indivíduo, durante patrulhamento preventivo realizado no bairro

EDUARDO TURATI/SCOM GCI

PRISÃO

APREENSÃO

Procurado da justiça 
é capturado pelos 
agentes do GAP

Guarda Civil apreende 
94 porções de drogas

Na noite do último dia 22, 
um homem foi preso após ser 
abordado pela equipe do GAP 
que realizava patrulhamento 
preventivo pelo bairro Jardim 
Tancredo Neves.

Ao notar a viatura, um dos 
homens dispensou uma sacola 
plástica no chão e ambos 
saíram andando. Os guardas 
rapidamente realizaram a 
abordagem dos suspeitos. 
Com um deles foi localizado 
três porções de maconha, e 

Porções de drogas fo-
ram apreendidas em duas 
ocorrências no último dia 
20 pela Guarda Civil. No 
total, 94 porções foram 
localizadas pela equipe 
da Romi quando reali-
zavam patrulhamento 
preventivo pelo Bairro 
Santa Cruz. Os guardas 
desconfiaram de um ho-
mem, após avistarem 
o mesmo colocar algo 
dentro da boca, e na abor-
dagem foi localizado 23 
pedras de crack. O Canil 
foi acionado até o local 
e próximo do indivíduo 
o Cão Duke localizou 
mais 3 microtubos com 
cocaína.

Ainda no mesmo dia, 
uma ocorrência foi re-

na sacola dispensada foram 
encontrados 28 microtubos 
de cocaína.

Ao ser abordado, o mo-
torista do veículo confessou 
ser procurado pela justiça. Os 
três indivíduos foram con-
duzidos até a Delegacia de 
Polícia, onde as drogas loca-
lizadas foram apreendidas e 
um boletim de ocorrência foi 
confeccionado. O indivíduo 
procurado permaneceu preso 
e a disposição da justiça.

gistrada no Parque Re-
sidencial Indaiá, após a 
equipe do Canil realizar 
o patrulhamento preven-
tivo do bairro, quando um 
jovem ao notar a viatura, 
saiu correndo. Ele foi 
acompanhado e abordado 
pela equipe e em sua mão 
os agentes encontraram 
18 porções de maconha 
e R$75,00. 

Um trabalho de faro 
foi realizado com o Cão 
Bolt no local onde o ado-
lescente estava e mais 50 
microtubos com cocaína 
foram localizados.

Ambas ocorrências 
foram apresentadas na 
Delegacia de Polícia, 
para a autoridade de 
plantão.

No momento em que 
os agentes encontraram o 
pó branco, o homem des-
truiu seu aparelho celular 
e jogou no chão. A equipe 
desconfiada questionou 
sobre o motivo da ação e 
perguntou se existia algo 
ilícito em sua residência. 
O indivíduo respondeu 
positivamente e disse que 
levaria os guardas civis 
até o local.

Na residência foram 
localizados 4.444 gra-
mas de cocaína divididos 
em 213 porções, 3.677 
gramas de maconha, se-
parados em 423 porções, 
três plantas, 3.263 gra-
mas de crack, divididos 
em seis porções e 19.310 
gramas de um pó branco, 
não identificado, além 
de fitas adesivas, em-
balagens plásticas, três 

balanças de precisão e 
vários pacotes com mi-
crotubos vazios.

O indivíduo e todo o 
material localizado foi 
conduzido à Delegacia 
de Polícia.  O delegado 
de plantão determinou 
a apreensão de todos os 
objetos e ratificou a voz 
de prisão do suspeito, 
que permaneceu preso 
à disposição da justiça.

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

 EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

O indivíduo foi abordado em um ponto conhecido pela 
venda de entorpecentes, no Jardim Tancredo Neves

Crack e cocaína foram localizados em ocorrências 
nos bairros Santa Cruz e Parque dos Indaiás
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FOTOS: DIVULGAÇÃO ANGLO

Colégio Anglo Indaiatuba realiza 
projeto voltado à comunidade
Alunos encenaram diversas personalidades no contexto histórico da pandemia

No mês de agos-
to, os profes-
sores Ariadne 

Prado Ratti, Graziela 
Renata Stoppa e Os-
mar Willians dos San-
tos (Biologia), Fer-
nando Andrade Reis 
e Leonardo Meliani 
Velloso (História) e 
o professor Lincoln 
Gonçalves (Geogra-
fia), através de conver-
sas e reflexões decidi-
ram realizar com nos-
sos alunos do 2º ano 
do Ensino Médio do 
Colégio Anglo Indaia-
tuba uma atividade 
diferenciada. A fina-
lidade dessa atividade 
era abordar um tema 
da atualidade que fos-
se significativo à rea-
lidade da comunidade 
e também pudesse ser 
visto de forma multi-
disciplinar. Devido ao 
momento que estamos 
vivendo o tema esco-
lhido foi “Pandemia 
e Coronavírus”. O as-
sunto do momento que 
possibilitou não só o 
aprofundamento em 
conteúdo, mas tam-
bém nos deu a chance 
de trabalhar outras 
habilidades além das 
acadêmicas. E foi as-
sim, com muitas con-
versas e participação 
ativa dos alunos que 
nasceu o Anglo News.

 A princípio cada 
discipl ina abordou 
uma vertente desse 
tema tão rico e profes-
sores e alunos decidi-
ram a melhor forma de 
apresentá-lo. 

Biologia - Os alu-
nos produziram um 
telejornal e tinham, 
nesse dia, que trazer 
dados reais sobre o 
corona vírus no Brasil 
e no mundo. Além dis-
so também tinham que 
trazer opiniões e fatos 
dos diferentes setores 
envolvidos, hospitalar, 
político e social.

História - Nessa 
disciplina os alunos 
tiveram que encenar 
diferentes personali-
dades que viviam em 
um contexto histórico 
de pandemia traçando 
um paralelo entre o 
que vivemos hoje e a 
Revolta da Vacina.

Geografia - Para 
finalizar os trabalhos, 
os estudantes orga-
nizaram uma roda de 
conversa em que foi 
debatido “o aumento 
da violência domésti-
ca em tempos de pan-
demia”. 

O Colégio Anglo 
Indaiatuba agradece 
à prefeitura e à dele-
gacia da mulher, que 
forneceram aos alunos 
dados para que pudes-
sem nos surpreender 
com colocações tão 
atuais e maduras. Os 
agradecimentos tam-
bém vão para a psicó-
loga Kátia Aparecida 
Precoma, que aceitou 
ser sabatinada, nos 
oferecendo a oportuni-
dade de compreender 
e ficarmos mais aten-
tos aos sinais dessa 
difícil realidade.

Acreditamos que 
a educação vai muito 
além da sala de aula 
e que o envolvimen-
to dos alunos nesse 
processo é fundamen-
tal. Todos, alunos e 
professores, ficaram 
muito satisfeitos com 
o resultado. Foi um 
mês de muito trabalho, 
mas muito gratificante 
também. 

Profª Ariadne 
Prado Ratti: 

“O projeto Anglo 
News foi uma expe-
riência multidiscipli-

nar de sucesso, pois, 
propiciou o desenvol-
vimento de várias ha-
bilidades nos alunos, 
como, por exemplo, o 
domínio de tecnolo-
gias, a busca ativa de 
informações atuais, 
a  organização  dos 
dados, a cooperação, 
a argumentação clara 
e  respei tosa ,  a  re-
dação, a oratória, a 
projeção de profis-
sões, a caracterização 
e  in terpre tação  de 

personagens e até a 
improvisação, pois 
a apresentação “ao 
vivo” não foi inter-
rompida mesmo com 
pequenos problemas 
técnicos que surgi-
ram. Enfim, todos os 
alunos e professores 
colaboradores estão 
de parabéns por este 
êxito”. 

Profª Graiela 
Renata Stoppa:
 “Quando a prof. 

Ariadne compart i -
lhou comigo a ideia 
do trabalho, fiquei 
estasiada e quando 
me convidou para 
p a r t i c i p a r ,  f i q u e i 
muito feliz.

Minha participa-
ção foi pesquisar e 
pensar em conjunto 
com a Ariadne, ques-
tões sobre a pandemia 
(a tual idade versus 
passado). Fizemos os 
alunos pesquisarem 
e refletirem sobre os 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

aspectos passados e 
atuais, de uma mesma 
realidade.

Com as lives, os 
alunos sairão da zona 
de conforto e se de-
safiaram a fazer algo 
diferente, foi incrí-
vel. Nós professores 
e alunos,   f icamos 
m u i t o  o r g u l h o s o s 
com o resultado. Uma 
discussão multi e in-
terdisciplinar sobre 
conceitos e fatos bio-
lógicos e históricos”.
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Profº Lincoln 
Gonçalves: 

“A experiência da 
realização desse traba-
lho foi riquíssima para 
mim como educador. 
Ela me ajudou a com-
preender muita coisa 
sobre o processo de 
educar e também sobre 
a importância da liber-
dade como instrumento 
de transformação das 
pessoas. O ato de edu-
car é sobretudo o ato de 
transformar. Por isso, 
ao final de todas as eta-
pas me senti realizado e 
feliz, pois transformei e 
sai transformado”.

 Profº Fernando 
Andrade Reis: 

“Os alunos se en-
gajaram bastante e fo-
ram muito criativos no 
modo como procura-
ram abordar as ques-
tões e responder aos 
problemas apresenta-
dos. Foi uma verda-
deira aula de história 
encenada e dramatiza-
da, e tudo mediado pela 
tecnologia. Estavam 
muito inspirados, no 
modo como interpreta-
ram os papéis e os per-
sonagens – inclusive 
simulando o linguajar 
e o figurino”. 

Júlia dos Santos 
Cabral (aluna): 

“O projeto propor-
c ionou um grande 
conhecimento e de-
senvolvimento em 
vários aspectos, tanto 
aprofundando sobre 
temas importantes 
a serem discutidos, 
como também na li-
derança, trabalho em 
grupo, responsabili-
dade e desenvoltu-
ra para as apresen-
tações. Todos nós, 
alunos e professores, 
pudemos aprender 
de forma diferente e 
mais interessante, in-
teragindo e debatendo 
sobre a pandemia que 
estamos enfrentando, 
como esse caso está 
relacionado a histó-
ria e de que forma a 
quarentena influência 
em problemas sociais, 
como a agressão do-
méstica. Esse traba-
lho foi concluído com 
sucesso, demonstrou 
como podemos apren-
der  de  uma forma 
mais dinâmica e en-
volvendo os estudan-
tes, nos permitindo 
chegar a conclusões 
de forma autônoma 
e crescer como pes-
soa”.

Sophia Mendonça 
Windt (aluna): 

“Trabalhos tradi-
cionais como pesqui-
sas e listas, feito de 
forma online deixam 
os alunos distantes 
de certa forma, sem 
o contato (antes ro-
tineiro) com as pes-
soas atrás da tela. 
Pensando nisso, meus 
professores elabora-
ram um projeto que 
buscou envolver os 
alunos, não avaliando 
apenas o seu desem-
penho por meio de 
nota, mas sim sua de-
dicação no processo”. 

 Alexandre 
Guimarães 
Filho  
(aluno): 

“Eu gostar ia  de 
agradecer pela opor-
tunidade! Poder estar 
testemunhando sobre 
essa interação, que os 
professores fizeram, 
é um privilégio. A 
idéia foi inovadora, 
eu diria. 

Algo que realmen-
te eu não esperava 
como um trabalho; 
Pensava em algo te-
órico, em que se ne-
cessitava consultar a 
apostila, e a internet, 
e pronto.

Este trabalho, fez 
com que nós pudésse-
mos nos expressar de 
uma forma diferen-
te. Nossa função por 
meio de uma coletiva 
de imprensa, era in-
formar os demais alu-
nos e professores, so-
bre o vírus Covid-19. 
Comentamos sobre os 
sintomas, a origem, 
exemplos de epide-
mias semelhantes, e 
entre outras informa-
ções importantes.

Eu tive a oportuni-
dade de ser o âncora 
do meu grupo, pois 
sou uma pessoa que 
gosta muito de falar, 
rsrs .  EU dir ia  que 
esse trabalho fez eu 
me sentir um pouco 
mais livre, e confor-
tável, pois imagino 
que em momentos 
de pandemia, todos 
nós estamos com uma 
certa tensão, e esse 
momento, além de ser 
um período de muita 
informação, foi tam-
bém de descontração 
e relaxamento.

Fiquei muito satis-
feito, pois estávamos 
com uma facilidade 
de desenvoltura mui-
to grande, e é claro, 
todos os outros gru-
pos, estão de para-
béns”.
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Sicoob UniMais Centro Leste Paulista completa 
24 anos de história e soma grandes conquistas
Cooperativa de crédito apurou resultados positivos desde o seu primeiro ano de atividade

DIVULGAÇÃO/SICOOB

SEDE - Rio Claro

PA 01 - Rio Claro

PA 02 - São Carlos

PA 03 - São Carlos

No último dia 22 o 
Sicoob UniMais 
Centro Leste Pau-

lista completou 24 anos 
de fundação, com uma 
trajetória sólida e diversos 
motivos a serem comemo-
rados. 

Sua história se iniciou 
em 1996, com o apoio 
da Unimed Rio Claro, 
médicos cooperados se 
reuniram para criar uma 
cooperativa de crédito 
mútuo na cidade. O pro-
jeto foi autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e 
a cooperativa foi instalada 
em uma sala no subsolo 
do Hospital Unimed, com 
uma equipe de apenas três 
colaboradores. 

No início apenas os 
médicos podiam se asso-
ciar, no ano 2.000 ocorreu 
a abertura do quadro social 
para profissionais da área 
da saúde em geral, em 
2010 o quadro social foi 
novamente ampliado para 
pequenos empresários, mi-
croempresários e micro-
empreendedores, e por fim 

em 2014, sendo uma das 
pioneiras do estado de São 
Paulo o Banco Central do 
Brasil autorizou a altera-
ção do quadro social para 
Livre Admissão, podendo 
se associar então pessoas 
físicas e jurídicas de todas 
as profissões. 

Após duas décadas de 
atuação apenas na cidade 
de Rio Claro, o Sicoob 
UniMais se viu pronto para 
expandir sua área de atua-
ção. Hoje com 6 pontos de 
atendimento, está presente 
também nas cidades de São 
Carlos, Jundiaí, Indaiatuba 
e com projeto de expansão 
para mais cidades ainda 
esse ano.  

Atualmente a coope-
rativa possui números 
expressivos que conso-
lidam toda evolução da 
sua trajetória, são R$ 308 
milhões em ativos totais, 
R$ 200 milhões na carteira 
de crédito, impulsionando 
diretamente a vida dos 
mais de 8.000 cooperados 
ativos.  

Além de impactar a 

comunidade ao seu redor 
através da movimentação 
financeira, ações sociais, 
culturais e educacionais 
que o Sicoob UniMais 
está constantemente en-
gajado, os cooperados 
também participam dos 
resultados da cooperativa. 
No mês passado foram 
distribuídos a eles R$ 2,9 
milhões de sobras líquidas 
referentes ao ano de 2019 
além de ter sido pago em 
dezembro/19, R$ 1,6 mi-
lhões de remuneração ao 
capital social.

Esses resultados são 
frutos do trabalho de toda 
equipe do Sicoob UniMais 
que exerce a cada dia o 
cooperativismo colabora-
tivo, onde todos possuem 
voz, participam dos resul-
tados e faz a diferença na 
vida de cada cooperado. 

A unidade Sicoob em 
Indaiatuba fica na Avenida 
Presidente Vargas, 947 - 
Cidade Nova I. Telefone: 
(19) 3825-4510. Saiba 
mais em www.sicoobuni-
mais.com.br PA 04 - Jundiaí
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SZ Incorporadora e Construtora: o 
sonho da casa própria do seu jeito

A SZ Incorporadora 
e Construtora atua 
no mercado imobi-

liário de Indaiatuba há seis 
anos, e o diferencial da em-
presa é a oferta do suporte 
de arquitetura e engenharia.

“Os nossos clientes con-
tam com a casa personali-
zada, ou seja, ele escolhe o 
modelo e todos os materiais 
que serão instalados no imó-
vel, desde torneiras, janelas, 
piso, azulejos, equipamen-
tos sanitários etc.”, destaca o 
proprietário, Renan Zerbini 
dos Santos.

Com escr i tór io e 
showroom localizado na 
região central de Indaia-
tuba, a SZ Incorporadora 

DIVULGAÇÃO

também possui obras em 
andamento em outros mu-
nicípios. “Temos obras em 
Piracicaba, Salto, Itu, Elias 
Fausto e Monte Mor”, cita 
o empresário.

A empresa atende prin-
cipalmente o público ca-
dastrado no projeto Minha 
Casa Minha Vida. “Em 
nosso portfólio estão inclu-
sas casas de médio padrão, 
em condomínios como o 
Jardim dos impérios, o Park 
Real e o Toscana. Há tam-
bém imóveis de alto padrão 
como os condomínios Terra 
Magna, Jardim dos Lagos, 
Vienna e Portal dos Ipês”, 
completa Renan.

Até o momento, a SZ 
Incorporadora já entregou 
238 casas. “Atualmente, 
temos 32 obras em anda-

mento, na fase de alvenaria, 
e outras 26 que devem ser 
iniciadas entre os meses de 
outubro e novembro deste 
ano”, comenta.

Perfil
O perfil dos clientes da 

SZ Incorporadora abrange 
pessoas que buscam fi-
nanciamentos imobiliários 
junto à Caixa Econômica 
Federal. “E o nosso princi-
pal diferencial, que é a casa 
personalizada, que permi-
te aos clientes realizarem 
o sonho da casa própria, 
morando em um ambiente 
idealizado por eles, do jeito 
que sempre desejaram”, 
salienta Renan.

O trabalho realizado 
pela SZ Incorporadora en-
volve todo o processo de 

Empresa oferece aos clientes o imóvel personalizado e serviços de arquitetura e engenharia
ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

construção do imóvel, con-
templando projetos, plantas, 
detalhamentos, cronograma 
de obras (com planilha para 
bancos), memorial descriti-
vo e acompanhamento de 
obras.

A empresa
Para conhecer mais so-

bre a SZ Incorporadora 
e Construtora, e solicitar 
orçamento, acesse a página 
no Facebook: https://www.
facebook.com/Incorpora-

doraeconstrutoraSZ, ou 
ligue para (19) 3801-3653 
e 98908-5858. A empresa 
está localizada na Rua Sete 
de Setembro, n. 682, Centro 
– Indaiatuba. Site: www.
szincorporadora.com.br 

A construtura já entregou mais de 230 imóveis, e outras 32 estão em andamento
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Mr. Roof oferece materiais versáteis 
e sustentáveis para o seu projeto
Empresa é especializada em estruturas de aço galvanizado para coberturas prediais
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A Mr. Roof está 
instalada no mu-
nicípio desde 

janeiro de 2018 e é es-
pecializada em estruturas 
de aço galvanizado para 
coberturas residenciais, 
comerciais e industriais 
e se destaca em seu seg-
mento em Indaiatuba e 
região. 

Atenta ao mercado 
e as exigências de seus 
clientes, a Mr. Roof ofe-
rece os melhores servi-
ços e mão de obra qua-
lificada com a utilização 
de materiais duráveis, 
versáteis e sustentáveis. 
Além disso, a empresa 
ainda oferece aos clien-
tes suporte com o forne-
cimento do projeto e um 

engenheiro que realiza 
o acompanhamento de 
todo o processo de ins-
talação das estruturas.

As estruturas para 
telhado da Mr. Roof são 
feitas com aço galva-
nizado revestidas com 
zinco, o que garante a 
não corrosão do produto, 
e como são sustentáveis 
representam uma so-
lução ecológica para a 
construção civil e é uma 
alternativa ao uso de 
madeira, garantindo as-
sim inúmeras vantagens 
como imune ao cupim.

Utilizando as cober-
turas de aço galvanizado, 
a obra se valoriza, pois 
são mais leves, duráveis 
e com instalação rápida. 
As estruturas são parafu-
sadas sem utilização de 

As estruturas de aço têm garantia de longo prazo, além de oferecerem a segurança de náo propagar fogo 
solda e não há desperdí-
cio de materiais diretos. 
Além disso, as estruturas 
de aço galvanizado ofe-
recem garantia em longo 
prazo e não propagam 
fogo, garantindo assim, 
segurança para a cons-

trução.
Além disso, a versati-

lidade é outro destaque, 
pois podem ser emprega-
das nas estruturas metáli-
cas telhas cerâmicas, de 
concreto, fibrocimento, 
bem como telhas metáli-

cas e ecológicas, de acor-
do com as necessidades 
de cada obra.

Para saber mais sobre 
a Mr. Roof Estruturas 
e Telhas em Aço Gal-
vanizado acesse www.
mrroof.com.br ou en-

tre em contato através 
do telefone (19) 3801-
1094 ou WhatsApp (19) 
98355-8383.

A Mr. Roof está loca-
lizada na Estrada Muni-
cipal do Sapezal, 1.038, 
em Indaiatuba (SP). 

TRABALHO
“Meu Emprego Vaga Certa” tem o 
objetivo de facilitar as contratações

O governador João 
Doria anunciou, nesta 
quarta-feira (26), o lan-
çamento da plataforma 
online “Meu Emprego 
Vaga Certa”, criada para 
ampliar as oportunidades 
de cidadãos em busca 
de trabalho e facilitar o 
processo de contratação 
pelas empresas. O projeto 
é gratuito e conta com um 
banco de 1,8 milhão de 
currículos de trabalhado-
res de todo estado.

“O ‘Meu Emprego 
Vaga Certa’ vai permitir 
que as empresas rapi-
damente encontrem tra-
balhadores certos para 
as vagas certas. A pla-
taforma foi criada pelo 
Estado de São Paulo para 
intermediar e agilizar a 
contratação de mão de 
obra qualificada para o 
mercado de trabalho. Esta 
é uma boa informação, de 
um Governo que valoriza 
a saúde e a proteção à 
vida, mas também e eco-
nomia e a geração de em-

prego e renda”, destacou 
o Governador João Doria.

Todos os cidadãos que 
vivem no estado de São 
Paulo e possuem o cadas-
tro no Sistema Nacional 
do Emprego (SINE), do 
Governo Federal, terão 
os currículos disponibi-
lizados na plataforma de 
forma automática. Eles 
poderão ter os dados visu-
alizados por empresas de 
todo estado, o que amplia 
as chances de contratação.

A plataforma “Meu 
Emprego Vaga Certa” 
pode ser utilizada por to-
das as empresas instaladas 
em território paulista, para 
busca dos currículos de 
acordo com as necessida-
des das vagas disponíveis. 
O projeto da Secretaria de 
Desenvolvimento Eco-
nômico vai facilitar o 
preenchimento das vagas 
e reduzir o tempo de con-
tratação.

O “Meu Emprego 
Vaga Certa” pode ser 
acessado por meio do site 

ou de aplicativo. O proje-
to foi desenvolvido por 
uma startup de tecnologia, 
em parceria com a Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico.

Como funciona
Os cidadãos em bus-

ca de emprego, que não 
estão no banco de dados 
do SINE e querem ser lo-
calizados pelas empresas, 
devem realizar o cadastro, 
que pode ser realizado no 
site www.gov.br/pt-br/
servicos/buscar-emprego-
-no-sistema-nacional-de-
-emprego-sine, no apli-
cativo SINE Fácil ou nos 
Postos de Atendimento ao 
Trabalhador (PATs) do 
Estado e das prefeituras.

Para os empresários 
que desejam contratar, 
basta acessar o site va-
gacerta.sp.gov.br ou bai-
xar o aplicativo na loja 
virtual. No momento, o 
sistema está disponível 
apenas para Android. Em 
breve, será liberado no 
formato IOS.
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Os lindos irmãos Theo e Papi no Banho e Tosa da Clínica 
Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, 
(19) 3875-2715

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

Clínica Bicho Amigo

A Nova Loja - Mega Promoção de vestidos de Noiva

Na Adelaide Decorações você encontra o que há de mais 
moderno em cortinas, persianas, papel de parede, colchas 
sob medida, almofadas, tapetes e carpetes. Ligue já e 
agende seu horário (19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. 
Você vai adorar!

Augusto Kato recebendo um delicioso Bolo da Madre, mimo do 
Jornal Mais Expressão.

Bicos & Focinhos

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

O Pensionato Fênix possui três unidades: Indaiatuba, 
Jundiaí e Campinas. Na foto unidade de Indaiatuba, uma 
bela chácara, super tranquila, muito verde e muito amor e 
carinho para com os idosos. Lá seu parente vai se sentir 
como se estivesse em seu lar. Fora tempos de pandemia, 
os idosos passeiam, vão ao cinema, parques, zoológicos, 
missa e etc. O mais importante é que se sentem felizes e 
recebem as visitas de familiares, quando eles quiserem. Se 
informe já! Fone: (19) 3894-5037 / fenixindaiatuba.com.br

Adelaide Decorações

A Fast Escova possui excelentes maquiadoras e oferece 
pacotes especiais para noivas e madrinhas. Informe-se no 
(19) 99236-4029 ou de um pulinho na Fast Escova! Av. Eng. 
Fábio Barnabé, 1109.

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, Clínica Médica no 
Jardim Pau Preto. A Mr. Roof estruturas para telhados em 
aço galvanizado, trabalham com orientação na execução 
da montagem ou entregam seu telhado pronto. Telhados 
embutido para uso de telhas galvanizadas, fibrocimento e 
também telhados com telhas cerâmicas. Mr Roof inovação 
em telhados. Faça orçamento sem compromisso por e-mail 
ou WhatsApp: comercial@mrroof.com. Br Fone (19) 98355-
8383

Mr. Roof

Fast Escova

Pensionato Fênix



Porfírio Xavier recebendo seu trofeu Frutos de Indaiá como o melhor 
corretor de imovéis, eleito pelos consumidores de Indaiatuba

Desde a sua primeira 
edição, em maio 
de 2006, o troféu 

Frutos de Indaiá, organizado 
pelo Grupo Mais Expres-
são, realiza uma comple-
ta pesquisa para eleger as 
melhores marcas de cada 
segmento. Para chegar aos 
premiados deste ano, foram 
ouvidas aproximadamente 4 
mil pessoas, entre os meses 
de outubro e novembro de 
2019.

A pesquisa ocorreu nas 
ruas onde o entrevistado 
respondeu formulários re-
ferentes a 20 segmentos de 
mercado. Após a apuração 
do resultado da pesquisa e a 
definição das marcas eleitas, 
foi oferecida uma campanha 
publicitária que dá direito 
a publicação da marca em 
edições do jornal e em três 
exemplares da Revista Mais 
Expressão, sendo duas antes 
e uma após o evento. 

A empresa que contrata 
a campanha de mídia vin-
culada ao prêmio, adquire o 
direito de participar da festa 
de premiação do Troféu 
Frutos de Indaiá, festa essa, 
que ainda rende elogios dos 
que prestigiaram a grande 
noite no ano passado. 

Nesta edição, de acordo 
o diretor do Grupo, as cotas 
são limitadas. “Queremos 
priorizar a qualidade de 
atendimento aos premiados 
e seus convidados. Por isso, 
iremos limitar o número de 
pessoas”, explica. 

A 15ª edição já está sen-
do organizada e melhorias 
já estão sendo programadas. 
“A organização já começou 
e estamos focados em me-
lhorar a cada ano o nosso 
evento, para sempre supe-

Reconhecimento do público 
diferencia Troféu Frutos de Indaiá
Campanha publicitária segue até dezembro, oferecendo visibilidade às empresas premiadas

DIVULGAÇÃO

rarmos as expectativas dos 
premiados”, finaliza.

15ª edição
O maior e melhor evento 

de premiação de Indaiatuba e 
região receberá na 15ª edição 
a dupla Maiara & Maraisa 
que promete animar e tornar 
a noite de premiação ainda 
mais inesquecível.

Donas de belas vozes, as 
irmãs são uma das principais 
duplas do cenário da música 
sertaneja da atualidade. Na 
internet não poderia ser di-
ferente. Elas já alcançaram 

marcas expressivas como 
superar três bilhões de vi-
sualizações e mais de seis 
milhões de inscritos em seu 
canal oficial do YouTube.

E a escolha de uma du-
pla feminina não foi à toa. 
O Troféu Frutos de Indaiá 
2020, que comemora 15 
anos, irá homenagear as 
mulheres. Cada vez mais 
presente no mundo empre-
sarial, às mulheres tem se 
destacado nas pequenas, 
médias e grandes empresas.

Hoje, o Brasil é o sétimo 
país com o maior número de 

mulheres empreendedoras. 
O dado é de um levanta-
mento da Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), 
realizado com 49 nações. 
Ao todo, são mais de 24 mi-
lhões de brasileiras tocando 
negócios próprios, gerando 
empregos e movimentando 
a economia.

“As mulheres vem se 
destacando cada vez mais no 
cenário empresarial devido a 
sua competência e dedicação 
ao trabalho, e nada mais jus-
to que sejam reconhecidas”, 
finaliza Di Santi.

 Frutos de Indaiá | A14

D E N I S E  K A T A H I R A
redacao@maisexpressao.com.br

Adilson Damasceno e Marcia Paccor conqusitaram seu lugar entre os 
melhores no segmento de decoração de eventos no município



Frutos de Indaiá | A15



16|



negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 912

AP04837 - JARDIM PAU PRETO - AU.96m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC so-
cial, lavabo, sala 02 ambientes, cozinha planejada, 02 vagas cobertas. Apartamento 
com armários planejados no dormitório, corredor, cozinha, banheiros e lavanderia. 
Localização em um dos melhores bairros da cidade em condomínio completo. R$ 
3.000.00 + COND. + IPTU.

AP04797 - AU 84m² - APARTAMENTO MOBILIADO PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓGI-
CO - MAROC - 03 Dormitórios com armários sendo 01 Suíte (02 com armários e com 
camas), WC social, sala ampla com living mobiliada e decorada, cozinha planejada 
(geladeira, fogão, microondas), varanda gourmet envidraçada com churrasqueira 
e 02 vagas. Andar alto próximo ao Parque Mall e Parque Ecológico. R$ 2.600,00 + 
COND. + IPTU

CH01729 - COLINAS DO MOSTEIRO DE ITAICI - AT. 2.500 m² AC. 601 m² - 4 suítes 
( sendo 1 máster com closet e hidromassagem), cozinha planejada, sala de jantar, 
sala de estar com lareira, sala de tv, lavabo, lavanderia, quarto de empregada com 
banheiro. Casa com uma parte toda avarandada, pomar, área gourmet com chur-
rasqueira, forno de pizza e forno à lenha mais uma cozinha, piscina e garagem para 
4 autos coberta. Imóvel com paisagismo e construção impecável. R$ 1.900.000,00

CA08901 -  CONDOMÍNIO JARDIM BRÉSCIA - AT 200m² Ac 137m² - 03 dormitórios sen-
do 01 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada com fogão cooktop Eletrolux 
com 04 bocas, forno a gás de 78L Brastemp, máquina de lavar louça Brastemp de 08 
serviços, coifa com exaustão externa, WC Social, Lavabo, Lavanderia, área gourmet com 
churrasqueira, quintal e garagem para 03 autos sendo 01 coberto. * Diferencial: Imóvel 
com aquecimento solar instalado e funcionando nos WC Social e WC Suíte, cozinha e área 
gourmet. Preparado para ar condicionado nos 03 dormitórios e sala. Esquadrias de alumí-
nio preparadas para instalação de telas mosqueteiras. R$ 580.000,00 aceita permuta por 
terreno como parte de pagamento.

CA08943 - AT. 132m² - AC. 117m² - EXCELENTE SOBRADO COM ARQUITETURA MO-
DERNA JD. PAU PRETO - INDAIATUBA - 3 dormitórios grandes sendo 2 suítes, sala 
ampla integrada a cozinha planejada, lavabo, quintal, área gourmet, garagem para 2 
carros. Próxima ao Parque Ecológico com marcenaria diferenciada, suíte com varanda. 
R$ 540.000,00.

AP03572 - CLASS - AU 62,07 - Apartamento novo com 02 dormitórios sendo 01 
suíte com armários, WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha plane-
jada, lavanderia com armários, garagem para 02 autos. **Infra-estrutura de lazer 
completa**R$ 1.950,00 + COND. + IPTU.

• ESTAMOS SELECIONANDO CORRETORES •
INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO PELO E-MAIL: mailto:z10imoveis@z10imoveis.com.br

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 CONDO-
MÍNIO: Piscina; Churrasqueira; Academia e Quadra 
Poliesportiva - LOCAÇÃO R$ 1.300,00 + COND. + 
IPTU.

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

VENDA

TE06023 - RESIDENCIAL DONA LUCILLA - EXCE-
LENTE TERRENO DE 300m² - Ótima Topografia. R$ 
330.000,00

AP04835 - JARDIM BARCELONA - AU 40m²- 01 suí-
te, sala 02 ambientes, WC social, lavanderia, ótimo 
acabamento, preparado para ar condicionado, 02 
vagas. R$ 159.000,00

CA08910 - RESIDENCIAL VENEZA - AT 100m² AC 
60m² 02 dormitórios, sala com pé direito elevado e 
sanca, WC social, lavanderia, infraestrutura para ar 
condicionado, iluminação em LED, esquadrias per-
sonalizadas,  garagem para 02 autos , excelente lo-
calização R$ 270.000,00

CA08913 - AT.126 m² AC.70 m² - CASA TÉRREA 
EM CONDOMÍNIO FECHADO - MORADAS DE 
ITAICI - 03 dormitórios sendo 1 suíte com hidro, 
sala dois ambientes, cozinha planejada, WC so-
cial, lavanderia coberta, 02 vagas de cobertas. 
OPORTUNIDADE!!!!!! R$ 350.000,00

CA08937 - JARDIM DOS IMPÉRIOS - AT.150 m² 
AC.120 m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia, área gourmet, garagem para 
02 autos, condomínio com área de lazer comple-
ta, portaria 24 horas, a 5 minutos do centro, fácil 
acesso, OBRAS EM ANDAMENTO. R$ 445.000,00

CA08905 - VISTA VERDE - CASA TÉRREA NOVA 
EM CONDOMÍNIO - AT. 175 m² AC. 117 m² - 3 
dormitórios (1 suíte), sala para 2 ambientes, cozi-
nha planejada, lavanderia, WC social, área gour-
met com churrasqueira e garagem para 3 autos 
sendo 1 coberta. Condomínio com portaria 24 
horas, salão de festas, playground e quadra po-
liesportiva. R$ 570.000,00

CA08934 - JARDIM ESPLANADA - AT. 300 m² AC. 
220 m² - CASA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO!!! 
3 dormitórios (2 suítes) todos planejados, escri-
tório planejado, WC social, lavabo, sala de estar, 
sala de jantar, despensa, cozinha planejada, área 
de churrasqueira com banheiro e quarto e gara-
gem para 5 autos. R$ 680.000,00

LOCAÇÃO

SL01010 - AU 46m²- SKY TOWERS - EXCELENTE 
SALA COMERCIAL COM VISÃO ENVIDRAÇADA EM 
LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA NA ENTRADA DA CI-
DADE - sala comercial com WC social e 1 vaga de 
garagem. R$ 1.900,00 + COND + IPTU.

SL01011 - ITAICI - AT. 354 m² - salão comercial 
com mezanino, 2 cozinhas e 4 banheiros. Localiza-
ção excelente em frente a Igreja Sta Teresinha. R$ 
6.000,00 + IPTU

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

AP04823 - AU.63m²- VILLAGE AZALÉIA- 03 Dormi-
tórios, sala, WC social, cozinha, lavanderia 01 vaga 
de garagem. R$ 1.000,00 + COND +IPTU.

AP04833 - CENTRO - AU 96 m² - 03 dormitórios, 01 
sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, 01 vaga de 
garagem. Apartamento amplo localizado no centro 
da cidade, próximo a bancos, restaurantes, farmá-
cias, supermercados e lotéricas. Edifício com eleva-
dor. R$ 1.100,00 + condomínio + IPTU

AP04788 - NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO 



B2 Imóveis

AMPLA COZINHA PLANE-
JADA, CHURRASQUEIRA, 

GARAGEM PARA 04 VEÍCU-
LOS. R$ 560.000,00

JARDIM REGINA – 
CA033057

IMÓVEL DIFERENCIADO 
PELO SEUS PLANEJADOS 
NOS 03 DORMITÓRIOS, 

BANHEIROS,
COZINHA, AREA DE SERVI-
ÇO, SALA, AREA GOURMET, 

GERADOR DE ENERGIA A 
GÁS, SISTEMA

DE SEGURANÇA, PORTÃO 
ELETRÔNICO E 07 APARE-
LHOS DE AR CONDICIO-
NADOS,  IMÓVEL SEMI 

MOBILIADO.
03 DORMOTÓRIOS ( 01 
SUITE ), COZINHA, AREA 

DE SERVIÇO, SALA 02 
AMBIENTES, BANHEIRO 

SOCIAL, AREA GOURMET 
COM LAVBO E PISCINA 7 

x  2,30 M COM LED E CAS-
CATA. GARAGEM PARA 04 
AUTOS.  ACEITA PERMUTA 

POR APARTAMENTO NA 
BIAXADA SANTISTA

( PREFERÊNCIA PRAIA 
GRANDE, SANTOS OU 

GUARUJÁ ).
R$ 800,000,00 

TERRENOS
 

VIDEIRAS. FRENTE P/ AV. 
20 MIL m² 

R$ 130,00 O m²

VIDEIRA. 
20 MIL m² 

R$ 80,00 m²

JARDIM PAU PRETO – 
CA03210

03 DORMITÒRIOS , SENDO 
01 SUITE, SALA, WC, CO-
ZINHA, AREA SE SERVIÇO, 
CHURRASQUEIRA, GARA-

GEM PARA 02 CARROS CO-
BERTA.

R$ 395.000,00

VILA GEORGINA – CA03211
03 DORMITÓRIOS, SENDO 
01 SUITE, WC, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,
CHURRASQUEIRA, GARA-

GEM PARA 02 CARROS CO-
BERTA.

R$ 415.000,00 

JARDIM DOS IMPÉRIO – 
VILA ITÚ - CA03213

LINDA CASA, ÓTIMO ACA-
BAMENTO. 03 DORMOTÓ-
RIOS, SENDO 01 SUITE,SA-

LA, WC, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO,

AREA GOURMET, GARAGEM 
PARA 02 CARROS E JARDIM 

NA FRENTE.
R$ 424.000,00

PARK REAL – CC00106
03 SUÍTES ( 01 SUÍTE  PAV. 

TERREO ), SALA 02 AM-
BIENTES, COZINHA, AREA 

GOURMET.
GARAGEM PARA 02 AUTOS. 

R$ 500.000,00

JARDIM MOACIR ARRUDA – 
CA03215

03 DORMITÓRIOS  ( 01 SUÍ-
TE ) TODOS COM ARMÁRIOS 
E AR CONDICIONADO, SALA, 

02 AMBIENTES, LAVABO, 

CENTRO – AP00792
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, ENTRE 

AV.  KENNEDY E ITORORÓ.
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, COZINHA, WC, 

LAVANDERIA, 
02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 340.000,00

VENDA CASAS 

JARDIM CALIFORNIA – 
CA03131

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, AREA DE 

SERVIÇO,  EDÍCULA COM 01 
QUARTO,WC, AREA DE SER-
VIÇO, GARAGEM PARA 01 

AUTO, R$ 202.000,00

JARDIM VENEZA – CA03212
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, WC, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,
ÓTIMO ACABAMENTO, 02 

VAGAS PARA CARRO.
R$ 276.000,00

VILA AVAÍ – CA03197
03 DORMITÓRIOS ( 01 SUÍTE 
) SALA, BANHEIRO, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO
COBERTA, CHURRASQUEIRA, 
GARGEM COBERTA PARA 02 
AUTOS ( PORTÃO ELETRONI-

CO ).R$ 350.000,00

VILA LOPES – CA03209
IMÓVEL NOVO, 03 DORMITÓ-
RIOS, SENDO 01 SUITE, SALA,  

COZINHAS, WC, CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM COBERTA 

PARA 02 CARROS, ÓTIMO 
ACABAMENTO,
R$ 395.000,00

LOCAÇÕES SALAS, 
CASAS COMERCIAIS 

E SALÕES  
 

SALA. ED. AMBASSADOR 
CENTRO SL 0112 

SALA COM AR E WC. 35 M² 
R$ 400,00 + COND + IPTU 

 
SALÃO . JD CALIFORNIA  

SL00375 
SALÃO 60 m² E WC 
R$  900,00 + IPTU 

CASA COMERCIAL CENTRO 
SL00358 04 SALAS, COZINHA, 

E BANHEIRO 
R$ 1800,00 +  IPTU 

TERRENO P/ ESTACIONA-
MENTO, LAVA RAPIDO 

CENTRO TE00022 
700m², e COPA E BANHEIRO 

R$ 4000,00  
 

APARTAMENTO VENDAS 
   

JARDIM TROPICAL –  POR-
TAL DAS FLORES AP00962

LINDO APARTAMENTO, 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 

CONDOMÍNIO FECHADO. 
03 DORMITÓRIOS, SENDO 
O PRINCIPAL COM ARMÁ-

RIOS PLANEJADOS 
E OUTRO

COM ARMÁRIO E MESA 
DE ESCRITÓRIO, COZINHA 
PLANEJADA COM FOGÃO 
EMBUTIDO, PORTA DE VI-

DRO SEPARANDO COZINHA 
DA LAVANDERIA, WC

COM BOX E GABINETE, 
01 VAGA DE GARAGEM. 

APARTAMENTO DE FREN-
TE. R$ 285.000,00

LOCAÇÕES CASAS
 

JD MORADA DO SOL 
CA03222 

CASA DE FUNDO ( LUZ 
INDEPENDENTE)  DORM, 
BANHEIRO, COZINHA A,S. 
VAGA P/ MOTO R$ 500,00  

 
JD. ELDORADO   CA03216 

IMÓVEL DE FUNDO 
(ÁGUA,LUZ, QUINTAL E EN-

TRADA INDEPENDENTE) 
01 DORM, BANHEIRO, 

COZINHA, A.S, QUINTAL 
E GARAGEM P/ MOTO R$ 

700,00 + IPTU 

VILA AVAÍ CA03218 
02 DORM, SALA, BANHEI-

RO, COZINHA, A.S  
E GARAGEM P/01 AUTO 

R$ 950,00 ISENTO DE IPTU 

JD MORADA DO SOL  
01 DORM, SALA, COZINHA, 

BANHEIRO E GARAGEM 
P/ 02 AUTOS FUNDOS, 01 

DORM, COZINHA E BA-
NHEIRO 

R$ 1000,00
 

VILA FURLAN CA03219 
PADRE BENTO PACHECCO 

02 DORM, 02 SALAS, COZI-
NHA, A.S, 02 BANHEIROS,  
QUINTAL E GARAGEM CO-

BERTA R$ 1380,00 ( ISENTO 
DE IPTU) 

 
JD. VALENÇA CA03217 
LINDA CASA, 03 DORM 

(1SUÍTE), SALA 02 AMBI,  
COZINHA, A.S, GARAGEM 

COBERTA P/ 02 AUTOS 

PORTÃO ELET. R$ 1500,00 + 
IPTU

 
JD. OLINDA CA03028 

03 DORM ( 01 SUÍTE), COZI-
NHA PLAN, 03 BANHEIROS,  
A.S. ÁREA GOURMET GARA-

GEM  R$ 2000,00 

LOCAÇÕES
 APARTAMENTO 

KITNET CENTRO AP00921 
01 DORM, COZINHA E 

BANHEIRO VAGA P/ MOTO 
R$ 680,00 INCLUSO ÁGUA 

E IPTU 

APARTAMENTO PARQUE IN-
DAIA SOLAR DOS GIRASSOIS 
02 DORM, SALA, COZINHA, 
A.S, 01 VAGA R$ 700,00 + 

COND. + IPTU

APARTAMENTO  
COND. AZALEIA DE ITAICI   

AP 00967 03 DORM, SALA, 
COZINHA, A,S, BANHEIRO  E 

01 VAGA 
R$ 900,00 + COND. + IPTU

APARTAMENTO CENTRO 
AP00966 ROCCAPORENA 

01 DORM, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO 01 VAGA 

APARTAMENTO COM MÓ-
VEIS PLAN 1100,00 + COND 

+ IPTU 

KITNET CENTRO ED VERO-
NA  MOBILIADA 01 DORM, 

COZINHA, A.S., BANHEIRO, E 
UMA VAGA COBERTTA 

1300,00 ( INCLUSO COND E 
IPTU) 



B3Imóveis

         

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
CA00313-SÃO LORENÇO-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ................................... R$ 420.000,00
CA00312-PAU PRETO- 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas ........................................ R$ 395.000,00
CA00289- JARDIM MORADA DO SOL- 2 dorms + dep + 2 vags............................ R$ 265.000,00
CA00303-ITAPETININGA- 2 dorms+dep+ 2 vagas. Aceita Permuto ...................... R$ 200.000,00 
CA00310-VILA GEORGINA-3 dorms + dep+ 2 vagas ............................................. R$ 415.000,00
CA00309-JARDIM RENATA-02 dorms +dep+ 2vagas. ........................................... R$ 477.000,00

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
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ................................. R$ 740.000,00
CA00201-DONA LUCILA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ..................................... R$ 890.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ................................... R$ 950.000,00
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vagas .............................................. R$ 1.060.000,00
CA00285-AMISTALDEN-3 suítes + dep+ 2 vagas. .............................................. R$ 1.700.000,00
CA00306-HELVÉTIA PARK- 3 suítes+dep+4 vagas (aceita permuta). .................R$ 1.800.000,00
CA00281-TERRA MAGNA-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas. ................................... R$ 960.000,00

APARTAMENTO

AP00105-EDIFÍCIO THAIS-03 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ............................ R$ 565.000,00
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
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$ 290.000,00
AP00092-EDIFÍCIO VICTÓRIA-3 dorms c/ suíte+dep 1 vaga . ............................... R$ 350.000,00
AP00099-SOLAR DOS GIRASSÓIS-2 dorms + dep 1 vaga. .................................... R$ 170.000,00
AP00104- PLAZA BELA VISTA-03 dorms + dep + 2 vagas. .................................... R$ 350.000,00
AP00103-DUETO DI MARIAH-03 dorms +dep + 2vagas ....................................... R$ 385.000,00

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 
CH00050-POLAREIS- 04 suítes +dep + 4 vagas e lazer ...................................... R$ 2.580.000,00
CH00023-SHANADÚ-03 suítes+ dep+ 4 vagas e lazer. ....................................... R$ 1.700.000,00
CH00051-COLINAS DE INDAITUBA-2 doms +dep +2 vagas. ................................. R$ 750.000,00

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
TE00219-SANTA CLARA-1350M ........................................................................... R$ 690.000,00
TE00177-VILA AVAI- 360M. .................................................................................. R$ 324.000,00
TE00220-EUROPARK-1000M. ............................................................................... R$ 424.000,00
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
TE00223-NOVA VENEZA- 150M. .......................................................................... R$ 150.000,00
TE00222-VENEZA-150M. ...................................................................................... R$ 160.000,00
TE00226-VILLAGIO DO CONDE -SALTO 205,70M. ................................................ R$ 105.000,00
TE00228-JD. GUARUJÁ-SALTO 180M. .................................................................. R$ 180.000,00

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
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$1.300,00+iptu
CA00315-JARDIM REGINA- 3 dorms+dep+2vagas ................................................... R$ 2.650,00

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros e 
garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD.GRANDE SP - ITANHAEM - R$ 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, banhei-
ro 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 garagem 
para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, lavanderia, 
churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apartamento. 
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, lavanderia, 
área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, sala, 2 banheiros, churrasqueira, 
garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e sanca, 

cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos os dor-
mitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasqueira e pia, 
cobertura com vidros temperado, e garagem para 2 carros.
CA313 – CONDOMINIO MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 2 carros. Possui quintal e churrasqueira. Estuda-se 
Permuta e Propostas.
CA314 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$550 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de TV, sala de 
jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, ar condicionado, aquecimento solar e 
coifa.  Área de lazer com piscina, churrasqueira, campo de futebol, sala de ginástica, salão de festas e playground.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha pla-
nejada, lavanderia, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal e churrasqueira com área gourmet.
CA318 – CONDOMINIO MONTREAL – R$520 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 1 carro, churrasqueira e edícula.                                                                                                      
CA322 – CONDOMINIO MONTREAL – R$630 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e quintal.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 1 banheiro, sala de 
TV, sala de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui ar condicionado, 
aquecedor solar e churrasqueira.                                                           
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com box e 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 
garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 - JD.ALICE - R$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, lavande-
ria, 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 pla-
nejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé com 2 dorm, 
sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, varanda, 
piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, galpão de 
150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos vendendo 
outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$750 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de estar, sala 
de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e garagem coberta para 2 
carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com pia, piscina, campo de futebol pequeno, sala de musculação 
e sauna a vapor.
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.PAULISTA - R$900,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
PARQUE RES. INDAIÁ- R$950,00 - 3 dormitórios, sala,cozinha, banheiro e garagem.
JD.PRIMAVERA - R$1.200,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia fechada e 
garagem para 1 carro.  
VILA MARIA HELENA - R$1540,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, garagem, edicula com ba-
nheiro e churrasqueira.
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, lavanderia 
com armários embutido, banheiro e 1 vaga de 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

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$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$2.000,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar condicionado, porta 
eletrônica e 1 vaga de garagem.

SALAS

CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.
CENTRO – R$1.600,00 – 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
CA00137-MAISON DU PARK-04 suítes+dep+4 vagas. ........................... R$ 8.500,00+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
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
AP00106-VILLAGIO DI AMORE- 2 dorms + dep+ 1 vaga. ........................R$ 1750,00+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 E CHÁCARAS

CH00051-COLINAS DE INDAIATUBA- Quarto, banheiro e piscina (festas). .............. R$ 2.500,00 
PT00008-JARDIM MOACIR ARRUDA-600m 16 salas, recepção e 04 vagas. .................................
....................................................................................................................... R$25.000,00 +iptu
PT00009-ITAICI- 2 pavimento, cozinha, 4 wcs . ............................................... R$ 6.000,00+iptu

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
SL00026-VILA FURLAN- 30MTS. ......................................................................R$ 900,00 incluso
SL00030-CENTRO 130MTS ................................................................................R$ 4300,00+iptu
SL00032-JD MORADA DO SOL 45MTS. ........................................................... R$ 1.000,00+iptu
SL00033-JD MORASA DO SOL 150MTS ........................................................... R$ 3.000,00+iptu
SL00034-JD MORADA DO SOL 200MTS .......................................................... R$ 4.000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS ............................................................................... R$    900,00+ iptu
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR ................................................. R$    950,00+ iptu
SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M ......................................................R$ 1.200,00+ cond+iptu

GALPÕES

GL00018-RECREIO CAMPESTRE JÓIA A/T1000m-A/C 680m ........................... 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. 
GL00035-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-A/T 1000m-A/C840m. .......................... R$6.000,00+iptu 

EXCELENTE 
OPORTUNIDADE!!!

TERRENO EM 
ELIAS FAUSTO

175mts
POR R$ 45.000,00

Á VISTA



B4 Imóveis

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6. ref site 7475 - Casa  Jardim Rossignatti - Locação - Comercial - 
3 dormt/ 1 suíte sala/ coz/ 3 WC / lavand /2 gar R$ 3.500,00+ IPTU

3. ref site 341012 - Casa Jardim Hubert  - 3 dormt/ 1 suíte sala/ 
coz/ WC / lavand /2 gar R$ 1.800,00 + IPTU

7. ref site 002012 - Casa Campo Bonito - 3 dormt/ sala/ coz/ 
WC / lavand /gar R$ 210.000,00 

8. ref site 431012 - Casa Jardim União - 3 dormt/ 1 suíte / sala/ 
coz/ WC / lavand /gar R$ 375.000,00

4. ref site 193802 - Apartamento  Fonte de Trevi - 3 dormt/ 1 
suíte sala/ coz/ WC / lavand /1 gar R$ 1.200,00 + IPTU + COND.

5. ref site 043391 - Apartamento Barbara - 1 dormt / coz/ WC / 
lavand / R$ 1.200,00 + IPTU + COND.

2. ref site 371012 - Casa Jardins Colibris - 3 dormt/ sala/ coz/ 
WC / lavand /gar R$ 1.350,00 + IPTU

10 ref site 290012 - Terreno Condomínio Jardim Mantova - 
216,26m² R$ 197.715,30 

11 ref site 761012 - Terreno  Jardim Regina - 264,17m² R$ 
250.000,00

12 ref 128291 - Apartamento Barcelona - 2 dormt/ 1 suíte 
sala/ coz/ WC / lavand /1 gar R$ 319.000,00

9 ref site 990602 - Casa Condomínio Viena - 3 dormt/ 1 suíte 
/ sala/ coz/ WC / lavand /gar R$ 750.000,00 

1. ref site  32891 - Casa Jardim Umuarama -  2 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavand /gar R$ 1.100,00 + IPTU



B5Serviços / Utilidades

DESTAQUES

VENDA

CA1175 - Casa com 3 dormi-
tórios à venda, 430 m² por R$ 
1.700.000,00 - Jardim Quintas 
da Terracota - Indaiatuba/SP
 
CH0013 - Chácara com 2 dormi-
tórios, 1000 m² - venda por R$ 
635.000,00 ou aluguel por R$ 
2.500,00/mês - Vale do Sol - In-
daiatuba/SP
 
CH0015 - Chácara com 4 dormi-
tórios à venda, 1100 m² por R$ 

CA1389 - Casa com 2 quartos, 210 m², à 
venda por R$ 380.000. Pq. Residencial Sa-
biás - Indaiatuba/SP

CH0005 - Chácara com 4 suítes à venda, Re-
canto dos Pássaros, Indaiatuba-SP

SO0457 - Sobrado com 5 suítes à 
venda/locação, 629 m² por - Jar-
dim Vila Paradiso - Indaiatuba/SP 

SO0052 - Sobrado com 6 dormitórios, 300 
m² - venda por R$ 2.500.000,00 ou aluguel 
por R$ 7.000,00 - Jardim Reserva Bom Vi-
ver de Indaiatuba - Indaiatuba/SP

CA1380 – Casa com 3 dormitórios à venda, 120 
m² por R$ 480.000,00 - Jardins do Império - In-
daiatuba/SP

AP0794 - Apartamento com 3 dormitórios 
para alugar, 116 m² por R$ 3.667,00/mês - 
Cidade Nova I - Indaiatuba/SP

530.000,00 - Colinas de Indaiatu-
ba - Indaiatuba/SP

PR0001 - Prédio, 526 m² - ven-
da por R$ 1.800.000 ou aluguel 
por R$ 14.000/mês - Jardim Mo-
rada do Sol - Indaiatuba/SP 
 
TE0739 - Terreno à venda, 150 
m² por R$ 160.000 - Condomínio 
Park Real - Indaiatuba/SP

TE0747 - Oportunidade, lote de 
300 m² à venda, Jardins do Coli-
bris, Indaiatuba-SP

LOCAÇÃO

AP0781 - Apartamento com 145 me-
tros, 3 suítes para locação, Edifício 
Majestic, Indaiatuba-SP

AP0794 - Salão para alugar, 70 m² 
por R$ 2.300,00/mês - Jardim Mo-
rada do Sol - Indaiatuba/SP

GA0046 - Galpão para alugar, 12470 
m² por R$ 237.000,00/mês - Itaici - 
Indaiatuba/SP

SL0105 - Salão para alugar, 70 m² 
por R$ 2.300,00/mês - Jardim Mo-
rada do Sol - Indaiatuba/SP



B6 Serviços / 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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B11Serviços / Utilidades

Pizzaria

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Jóias

Engenharia e Reformas

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

Pousada Produtos naturaisMecânica

Clínica Veterinária



B12 Serviços/Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Totem Publicitário

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet
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B14

Classificados

Morada do sol 
- Rua:81 02 dor-
mitórios (01 suí-
te) sala/cozinha 
americana, abrigo 
nos fundos e gara-
gem p/ 02 autos. 
De  270 .000 ,00 
P O R  A P E N A S 
R $ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 
Aceita Financia-
m e n t o .  C o r r a ! 
F.: 99762-7997 / 
3935-3294
Vendo ou Per-
muto Casa em 
Avaré por casa 
em Indaiatuba - 3 
suítes, sala, 2 am-
bientes Cozinha 
americana, área 
gourmet e piscina. 
468 metros. F.: 
(19) 99702-2680
Casa Condomí-
nio Amistalden 
-  Sobrado c /  3 
suítes, escritório. 
Espaço gourmet 
c/ churrasqueira 
e piscina. Ar con-
dicionado e aque-
cimento solar. 04 
vagas para auto. 
F. :  (19)  99783-
3 1 5 4   C R E C I 
20825OF
Casa Condomí-
nio Bréscia  - 3 

dormitórios c/ suí-
te, sala 2 ambien-
tes e pé direi to 
dup lo ,  Coz inha 
amer icana  p la -
ne jada,  espaço 
gourmet c/ chur-
r asque i r a  F i no 
acabamento. F.: 
(19) 99783-3154 
CRECI 208250F
Vendo ou Loca-
ção casa Jardim 
dos Sabiás - 02 
dormitórios, sala 
grande, 1 wc so-
cial, cozinha e la-
vanderia. Quintal 
e área gourmet c/ 
Churrasqueira e 
jardim. 02 vagas 
para carros R$ 
260.000,00 (ven-
da) R$ 1.300,00 
+ Iptu.  F. :  (19) 
99702-2680
V e n d o  C a s a 
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

 
C e n t r o  C a s a 
Comercial - 650 
metros Ideal para 
clinica ou consul-

tório médico. F.: 
(19) 99783-3154 
CRECI 208250F

 
Vende-se aparta-
mento no centro, 
Condomínio Be-
nevento -  95.39 
M ,sol da manhã, 
último andar, vis-
ta  para Parque 
Ecológico. Duas 
suítes, pode ser 
transformado em 
três suítes, sala 
ampliada, lavabo, 
cozinha com des-
pensa,  área de 
serviço e ampla 
varanda gourmet. 
Sa las  e  su í tes 
com infraestrutura 
para ar condicio-
nado. Três vagas 
da garagem. Tra-
tar com o proprie-
tário - Valor R$ 
550.000,00 - ce-
lular 19 - 98906-
2080
Vende-se apar-
tamento, Condo-
mínio Life, bairro 
Cidade Nova - 60 
m, sol da manhã, 
nono andar, pró-
ximo às principais 
Avenidas de aces-
so Dois dormitó-
r ios ,  sendo um 
suíte, torre única,  
infraestrutura para 
ar condicionado, 
k i t  bancada na 
coz inha e  área 
de serviço, Salão 
de Festa Infantil 
e brinquedoteca, 
Salão de Festa 
adu l to ,  P isc ina 
e Fitness. Duas 
vagas de gara-
g e m  c o b e r t a s . 
Aceita-se terreno 
em condomín io 

fechado.  Tratar 
com o proprietá-
rio -  celular 19-
98906-2080
A p a r t a m e n t o 
j a r d i m  A m é r i -
ca  para Venda 
e  Locação -  2 
dorm.,  Cozinha 
área de serviço. 
Garagem  Venda 
R$ 200.000,00 Lo-
cação R$ 800,00 
+  Cond +  Ip tu .   
“Aceita permuta 
por terreno” F.: 
(19)  98346-2299
Condomínio Na-
ções Jd.  Al ice 
-  Ót imo aparta-
mento no 1º an-
dar com 02 dor-
mitór ios e vaga 
de garagem, aca-
bamento excelen-
te, com sanca na 
sala, wc. Apenas 
R$210.000,00 ou 
R$95.000,00 de 
entrada + parce-
las de R$1.210,00 
F.: 99762-7997 / 
9-8271-6141Cor-
ra!
Vila das Praças 
Jd. Alice - 02 dor-
mitórios e demais 
dependencias to-
das com móveis 
planejados, porta-
ria 24 horas, área 
de festas, vaga de 
garagem, piscina, 
elevador. Apenas 
R $ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 
Aceita f inancia-
mento. ou terreno 
F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Cor-
ra! 
Vitória Régia - 
Apartamento com 
02 dormitórios em 
ótimo acabamento 
e vaga de gara-
gem portaria 24 
horas por apenas 
R $ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 

F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Cor-
ra!

 
Sítio em Pieda-
de-SP - 26.000m², 
casa c/ 03 dormi-
tórios, 02 wcs , 
toda avarandada, 
gramada,  pomar, 
área de cultura, 
b o s q u e ,  á g u a 
de mina, 01 tan-
ques com peixes 
abastecido com 
água por gravi-
dade,  diversas 
árvores f ru t í fe-
ras, play groud, 
a 12 km do cen-
tro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em 
I n d a i a t u b a  d e 
igual ou menor va-
lor. Estuda entra-
da + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-
-SP - 36.000m², 02 
casas, barracão, 
lago com peixes, 
telefone fixo, torre 
de internet a 500 
metros da rodo-
via, R$300.000,00 
aceita imóvel em 
I n d a i a t u b a  d e 
igual ou menor va-
lor. Estuda entra-
da + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
V e n d a  S í t i o s 
em Monte Mor 
- 1,5KM do cen-
tro de Monte Mor, 
Via asfaltada, óti-
ma casa e mais 
duas  ed ícu las , 
P isc ina,  lago e 
área verde pre-
servada. F.:(19) 
99783-3154 CRE-
CI 208250F
Venda Sítio Car-
d e a l  -  2 6 . 2 9 0 
m e t r o s  R $ 
790.000,00 F.:(19) 
99166-8272
Vende-se  uma 
chácara no Vale 
do Sol - com 6 
cômodos .  Área 
to ta l :  1 .000 m² 
Área construída: 
170m² c/ 2 quar-
tos sendo 1 suíte. 
01 escritório, área 
gourmet, churras-
queira, piscina c/ 
banheiro, campo 
de fuebol. Toda 
avarandada. Ga-
ragem p/ 4 carros, 
cozinha planeja-
da. Aceita finan-
ciamento. Aceito 
t roca  po r  casa 
no centro. Valor 
R$580.000,00 Fa-
lar c/ Carlos ou 
Sand ra  F . : ( 19 ) 
97119-8369 / (19) 
99487-5089

 
Venda Terreno 
El ias  Fausto - 
175 metros  R$ 
45.000,00 Á VIS-
TA F.:(19) 99384-
7400
Residencial Bel-
Ville - 560m² Lote 
em condomínio fe-
chado, localizado 
na Av. Pres. Var-
gas, próximo as 
principais conces-
sionárias de veí-
culos de Indaia-
tuba e do Clube 9 
de Julho.  Valor: 
R$ 380.000,00 F.: 
(19) 98346-2299

 
Locação Mora-
da do Sol - Com 
155 Mts 01 wc, 
cozinha e recep-
ção. Fachada de 
vidro R$ 4.000,00 
+ IPTU F.:  (19) 
99702-2680
Locação Salão 
no Centro - COM 
120M ESQUINA 
C O M  W C  S O -
CIAL. R$ 6.000,00 
+ IPTU F.:  (19) 
99702-2680

 
Vendo Dinheiro 
(papel e moeda) 
antigos. Valor a 
combinar F.: (19) 
99214-1572
Vendo cama de 
casal em bom es-
tado R$ 250,00 F.: 
(19) 98143-4184
Vendo coxão de 
casal em bom es-
tado R$280,00 F.: 
(19) 98143-4184
V e n d o  g u a r d a 
roupa 4 portas e 4 
gavetas R$200,00 
F. :  (19)  98143-
4184
Vendo Bicicleta 
Moreta p/  cole-
c ionador .  Valor 
R$1.000,00 aceito 
cartão de crédito 
como pagamento 
em até 10X. Falar 
com Vina F.: (19) 
98697-0555
Vendo Bic ic le -
ta Triciclo Nova. 
Valor R$1.000,00 
aceito cartão de 
crédito como pa-
gamento em até 
10X. Falar  com 
V i n a  F . :  ( 1 9 ) 
98697-0555
Vendo carr inho 
e raspadinhas de 
gelo nova. Valor 
R$1.200,000 acei-
to cartão de crédi-
to como pagamen-
to em até 10X. Fa-
lar com Vina F.: 
(19) 98697-0555

Vendo carr inho 
para bebe Valor 
R$80 ,00  Fone : 
(19) 3875-7624
Vendo Teclado 
Michael. Bom p/ 
iniciantes. Vários 
r i tmos  F . :  (19 ) 
98120-3357

 
Procuro pesso-
as que queiram 
fazer parte da mi-
nha equipe, reali-
zando um trabalho 
100% digital. Con-
tato (19) 99193-
2917 WhatsApp
Procuro  casa l 
de caseiros para 
morar em resi-
d ê n c i a  ( s í t i o ) 
- de preferência 
sem filhos Falar c/ 
Vanderlei F.:(19) 
99953-5196 What-
sApp
Reparo de fon-
tes em geral e 
aulas particula-
res de eletrônica 
em geral (prática 
& teoria) – Profº 
Riccó •  Reparo 
de fontes em ge-
ral  de: portões, 
cercas, pc’s, note-
books, nobreaks, 
tv’s, aparelhos de 
som, xbox, etc. • 
Aulas de eletrôni-
ca (prática teoria): 
R $ 6 0 , 0 0 / H o r a 
(19) 98714-0111
Zélia Lingerie - 
moda masculina 
e feminina. Aten-
dimento persona-
lizado: para sua 
comodidade, com-
pre em sua resi-
dência ou na sua 
empresa. Contato: 
Zél ia WhatsApp 
ou  ce lu la r :  19-
98831-0292
Ofereço-me para 
aulas de violão. A 
melhor da cidade 
aprenda fácil F.: 
(19) 99557-3360
Ofereço-me com 
consertos de má-
quinas de costu-
ra instriais e do-
mésticos F.: (19) 
99212-1731
Ofereço-me como 
pedreiro encana-
dor, reformas em 
gerais e pequenos 
reparos na cons-
trução civi l .Tra-
tar com João. F.: 
(19) 98329-8580 
WhatsApp
Ofereço-me para 
prestar serviços 
de pedreiro, enca-
nador, jardineiro 
e eletricista. Falar 
com Odair F.: (19) 
99776-6841

O f e r e ç o - m e 
como diar ista e 
passadeira Con-
tato Vania. F.: (19) 
99595-3390
Ofereço-me como 
passadeira e faxi-
ne i ra  a tendo  a 
domicilio F.: (19) 
99448-0082 Val
O f e r e ç o - m e 
como Manicure 
e  P e d i c u r e  p é 
e mão R$25,00 
s o b r a n c e l h a 
R$10,00. Atendo 
tambem a domici-
lio F.: (19) 99369-
5615
Ofereço-me como 
faxineira ou diaris-
ta. Falar c/ Adile-
ne F.: (19) 99950-
6251
Ofereço-me como 
p a s s a d e i r a  F . : 
(19) 99595-9448
Ofereço-me como 
auxiliar de enfer-
magem,  cu ida -
dora de idosos, 
babá, cuidadora 
de crianças (noite/
dia), experiência 
em padar ia  F . : 
(19) 3894-1610 / 
(19) 99146-5524
Ofereço-me como 
trabalho adminis-
trat ivo parte da 
manhã. 20 anos 
de  exper iênc ia 
em Industrias na-
cionais e interna-
cionais F. :  (19) 
99170-2945 
Ofereço-me para 
t raba lhar  como 
doméstica dispo-
nivel 3 dias por 
semana ou todos 
os dias meio pe-
ríodo. Tenho ex-
periência  F.: (19) 
99738-2266
Ofereço-me como 
p a s s a d e i r a  F . : 
(19) 99925-5636
Ofereço-me ser-
viços de faxinas 
domést icas,  re-
s idencias e co-
merciais Contato 
(19) 98451-9696 
Ivanice da Silva
Ofereço-me como 
l impeza, faxina, 
lavo e passo F.: 
(19) 99870-3562
Ofereço-me para 
fazer declaração 
de imposto de ren-
da para pessoas 
físicas R$70,00 F.: 
(19) 99124-2964
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Empregos

Notas de Falecimentos
1.ALFREDO VANTINI 
com 90 anos, Casado (a) 
com DOLORES FELIX 
VANTINI, sendo Filho 
(a) de SILVIO VANTINI e 
TEREZA MAROSTICA. 
Deixa filho (s): ANTONIA, 
ODETE, NATAL, VERA, 
SIMONE (MAIORES). Fa-
lecido (a) em: 14/07/2020, 
e Sepultado (a) no CEMI-
TÉRIO DE PÉROLA-PR 
aos 15/07/2020.

2.DAILDE MARIA DE 
ARAUJO com 92 anos, 
Viúvo (a) de JOÃO AL-
VES ARAUJO, sendo fi-
lho (a) de LUIZ CARLOS 
FONSECA e JOAQUINA 
MARIA FONSECA. Dei-
xa filho (s): MARIA CILE-
NE, ANTENOR, MARIA 
MADALENA, MARIA DO 
CARMO, MARIA NATA-
LIA, ROMARIO, CLEONI-
CE (MAIORES). Falecido 
(a) em: 09/08/2020, e 
Sepultado (a) no CEMI-
TÉRIO MUN. DE NOVA 
RESENDE-MG aos 
10/08/2020.

3.JOSE CARLOS DOS 
SANTOS com 73 anos , 
Era Viúvo(a) de NADIR 
RAMOS LAGO DOS 
SANTOS sendo filho(a) 
de  e JOSEFA AMORIM 
DOS SANTOS.deixa fi-
lho(s): JAIR, MONICA, 

JUREMA, LUCIARA, JAI-
RA, JUSSARA, JACIARA ( 
TODOS MAIORES ), Fale-
cido em: 18/08/2020, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 18/08/2020. 

4.DEISE OLIVEIRA SAN-
TOS com 52 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de ANTÔNIO RODRIGUES 
DOS SANTOS e JOANA 
OLIVEIRA SANTOS.deixa 
filho(s): TAMIRES ( 27 ), 
Falecido em: 18/08/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
19/08/2020. 

5.APARECIDA DE FATIMA 
BARTHOLOMEU ROSA 
com 62 anos , Era Viúvo(a) 
de MARCOS ALVAREZ 
ROSA sendo filho(a) de 
OSWALDO BARTHOLO-
MEU e ELZA PEREIRA 
BARTHOLOMEU.deixa 
filho(s): GUILHERME, 
GABRIELA, Falecido em: 
18/08/2020, e sepultado(a) 
no CREM. MEM. BOSQUE 
DA PAZ- VARGEM GRAN-
DE PAULISTA SP aos 
19/08/2020. 

6.ROGERIO MARCOS DA 
MOTTA com 40 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de MAURICIO MACHA-
DO DA MOTTA e MARIA 
APARECIDA MARCOS 

DA MOTTA.deixa filho(s): 
MANUELA, Falecido em: 
19/08/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 19/08/2020. 

7.MARIA DE OLIVEIRA 
SILVEIRA com 90 anos 
, Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de ANTONIO 
GARCIA DE OLIVEIRA 
e BENEDITA LUIZA DA 
CONCEIÇÃO.deixa filho(s): 
WANDERLEI, PAULO, BE-
NEDITO, JOSE CARLOS, 
ANA (MAIORES), Falecido 
em: 19/08/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 20/08/2020. 

8.JOSE RIBEIRO DA SIL-
VA com 78 anos , Casado 
(a) com MARIA ANGELICA 
FERNANDES DA SILVA 
sendo filho(a) de ARLINDO 
JOSÉ RIBEIRO e HER-
MINIA FLORINDA RIBEI-
RO.deixa filho(s): EDITE, 
JORGE, MARIA, LUZINE-
TE, SIMONE, RAFAEL ( 
MAIORES), Falecido em: 
19/08/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 20/08/2020. 

9.ORLANDO CREMASCO 
com 87 anos , Era Viú-
vo(a) de IRACEMA LIN-
DER CREMASCO sendo 
filho(a) de LUIZ CREMAS-
CO e THEREZA RICO.

deixa filho(s): LUIZ  59, 
EDÉZIO 50, Falecido em: 
20/08/2020, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
21/08/2020.  

10.ZAIR ZANELATO com 
68 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de OTA-
VIO ZANELATO e MARIA 
APARECIDA ZANELATO.
deixa filho(s): MARCIA 35, 
Falecido em: 21/08/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
DO EDEN aos 21/08/2020. 

11.THEREZA FERREIRA 
com 94 anos , Era Viúvo(a) 
de LUIZ FERREIRA sendo 
filho(a) de JACOB JOSE 
DE MORAIS e SEBASTIA-
NA MARIA DA CONCEI-
ÇÃO.deixa filho(s): LUIZ,  
MARIA,  GLORIA, PAULO 
(MAIORES), Falecido em: 
21/08/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 22/08/2020. 

12.CARLOS ALBERTO 
DE CASTRO com 60 anos 
, Casado (a) com MARIA 
CECILIA VON AH DE 
CASTRO sendo filho(a) 
de FLAVIO DE CASTRO e 
IDA BARONI DE CASTRO.
deixa filho(s): MURILO 40, 
DIOGO 36, Falecido em: 
21/08/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 22/08/2020. 

13.EDESIO SOARES DA 
SILVA com 61 anos , Casa-
do (a) com EDILEUSA DE 
JESUS ARAUJO DA SIL-
VA sendo filho(a) de JOSE 
SOARES DA SILVA e TE-
REZINHA ALVES DE SOU-
ZA.deixa filho(s): FABIO, 
DEBORA, FLAVIO, CLAU-
DIA (MAIORES),  EDIMIL-
SON (FAL), Falecido em: 
21/08/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 22/08/2020. 

14.ROQUE DOS SANTOS 
com 81 anos , Casado (a) 
com FATIMA FELIX BEN-
JAMIN DOS SANTOS    
sendo filho(a) de ANTONIO 
DOS SANTOS e EUGENIA 
LAZARA DE OLIVEIRA.
deixa filho(s): SILVIO, MA-
RIA, JOSE, JOÃO, VAL-
TER, CELIO, LUIZ ( TO-
DOS MAIORES ), Falecido 
em: 22/08/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 22/08/2020. 

15.NILCE ALVES FON-
SECA GUTIERREZ com 
90 anos , Era Viúvo(a) de 
JUAN MANUEL GUTIER-
REZ Y ACOSTA sendo fi-
lho(a) de JOSE VICENTE 
DA FONSECA e MARIA 
DE LOURDES ALVES DA 
FONSECA.deixa filho(s): 
MARCOS (MAIOR), Faleci-
do em: 22/08/2020, no e se-

pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 22/08/2020. 

16.QUITERIA CECILIA DA 
CONCEIÇÃO SILVA com 
56 anos , Casado (a) com 
JOSE ANTONIO DA SILVA 
sendo filho(a) de VALDE-
MAR SABINO DA SILVA e 
CECILIA AMELIA DA CON-
CEIÇÃO.deixa filho(s): 
JOSE ROBERTO, KELLY, 
BRUNO (MAIORES), Fa-
lecido em: 22/08/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
23/08/2020. 

17.ALBERTINA DELLA 
ROSA MENDES com 90 
anos , Era Viúvo(a) de 
JOÃO MENDES sendo 
filho(a) de JOSE DELLA 
ROSA e VICENTINA PE-
REIRA DE ALMEIDA.
deixa filho(s): JOÃO, 
TEREZINHA , JAIR, PE-
DRO (MAIORES) SER-
GIO (FAL), Falecido em: 
23/08/2020, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
23/08/2020. 

18.DOACIR DONDA com 
73 anos , Casado (a) com 
MARIA DE CERQUEIRA 
DONDA sendo filho(a) de 
ANTONIO DONDA e ELISA 
EMILIA DE JESUS.deixa 
filho(s): ROBSON 49, RO-
BERTA 46, FERNANDA 43, 

Falecido em: 23/08/2020, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 23/08/2020. 

19.20 - DAVI GUISSO 
com 61 anos , Casado (a) 
com QUITERIA ALVES 
DE OLIVEIRA GUISSO 
sendo filho(a) de MARIO 
GUISSO e SEBASTIANA 
MENDES GUISSO.deixa 
filho(s): LUCAS, DENISE 
(MAIORES), Falecido em: 
23/08/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 24/08/2020. 

20.ADRIANO TRENTIM 
com 91 anos , Casado (a) 
com GENNY DA SILVA 
TRENTIM sendo filho(a) de 
RODOLPHO TRENTIM e 
ANNERIS DE SANNINO.
deixa filho(s): GISELE 64, 
Falecido em: 24/08/2020, 
e sepultado(a) no QUARTA  
PARADA  -SÃO PAULO SP 
aos 24/08/2020. 

21.MARILDA SIDINEIA 
FERREIRA MARIANO 
com 52 anos , Era Viúvo(a) 
de CELIO MARIANO sendo 
filho(a) de ONOFRE FER-
REIRA DA SILVA e MARIA-
NA FERREIRA DA SILVA.
deixa filho(s): THAIS, MA-
RIANA, MARIA ALICE, 
Falecido em: 24/08/2020, 

e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
25/08/2020. 

22.NATIMORTO GAEL 
FUTIJI com 0 anos , Fa-
lecido em: 24/08/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
25/08/2020. 

23.MARCELO GON-
ÇALVES NEVES com 34 
anos , Casado (a) com 
JULIANA PERES FER-
NANDES GONÇALVES 
NEVES sendo filho(a) 
de GERALDO MAJE-
LA MARTINS NEVES e 
MARIA JOAQUINA MAR-
TINHA GONÇALVES 
NEVES. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
24/08/2020, e sepulta-
do(a) no CEMITERIO 
DO CAMPO GRANDE 
SANTO AMARO SP aos 
25/08/2020. 

24.SEBASTIÃO RODRI-
GUES com 90 anos , 
Casado (a) com ODETE 
DOS ANJOS RODRI-
GUES sendo filho(a) de  
e MARIA CLEMENTE 
DE JESUS.deixa filho(s): 
WILSON E FAUZE, Fa-
lecido em: 24/08/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
25/08/2020.

ANALISTA DE SIS-
TEMAS - Superior 
completo na área de 
TI. Inglês intermediá-
rio. Experiencia: Pro-
theus e ter trabalhado 
com suportes aos mó-
dulos administrativos 
e de fábrica, banco 
SQL Server e excel 
avançado. Residir em 
Indaiatuba e região.

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS – Ex-
periência em limpeza 
de piscinas, corte de 
grama e manutenção 
predial em geral. Re-
sidir em Indaiatuba. 
Disponibil idade de 
horários.

ASSISTENTE DE DE-
PARTAMENTO PES-
SOAL – Experiência 
em toda rotina do de-
partamento e aponta-
mento de cartão de 
ponto manual. Residir 

em Indaiatuba ou Salto. 
CNH categoria B.

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

LÍDER DE PORTARIA 
– Ensino médio com-
pleto. Conhecimentos 
básicos em Informática. 
Experiência em porta-
ria, ronda e liderança 
de equipe. Disponibili-
dade para trabalhar em 
escalas e turnos. CNH 
categoria B. Para dirigir 
os carros da empresa 
em Indaiatuba e região.

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

OPERADOR DE CEN-
TRO DE USINAGEM – 
Experiência em operar 
centros de usinagem 
CNC (Comandos Sie-
mens e Fanuc). Co-
nhecimentos em ins-
trumentos de medição. 
Ensino fundamental. 
Curso de Leitura e Inter-
pretação de Desenho e 
Metrologia. Residir em 
Indaiatuba.

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

OPERADOR DE LA-
SER – Experiência em 
operar máquina a Laser 
2D. Ensino médio com-
pleto. Leitura e Inter-
pretação de desenho e 
metrologia. Experiência 

na função e em ajus-
tagem das máquinas. 
Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

PORTEIRO RONDA – 
Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade total de 
horários. 

PREPARADOR DE 
MÁQUINA CNC – Ex-
periência em prepara-
ção de Máquinas de 
Centro de Usinagem 
CNC nos comandos 
FANUC e Siemens. 
Conhecimentos em 
troca de ferramentas, 
ajustes de programas e 
fazer try-out de produ-
tos e start de produção. 
Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

VENDEDOR (A) EX-
TERNO - Experiência 
comprovada na área 
comercial com vendas 
externas. Ensino mé-
dio completo. Pacote 
Office. CNH B. Veículo 
próprio. Para realizar 
vendas de produtos no 
ramo alimentício, ma-
nutenção dos clientes, 
prospecção de novos 
clientes e pós-vendas. 
Residir na Região de 
Campinas, Jundiaí, Ati-
baia, Sorocaba, Bauru 
e Ribeirão Preto.
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