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Volta às aulas: Indaiatuba adia retorno 
das aulas presenciais para 2021

ELIANDRO FIGUEIRA

FOTO CRIATIVA
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Vias públicas contam com mais de 9,2 mil pontos de iluminação LED
Desde 2018 já 

foram substituídas 
mais de 9,2 mil lâm-
padas comuns pelo 
modelo LED em In-
daiatuba. O paco-
te de serviços mais 
recente inclui 1.679 
lâmpadas e nele estão 
mais 16 bairros, as 
novas vias e urbani-
zações que estão com 
obras em andamen-
to. A medida tem a 
proposta de tornar a 
iluminação mais efi-
ciente e proporcionar 
mais segurança à po-
pulação.

Grupo Mais Expressão estreia 
programa Amigo Animal neste mês

NOVIDADE

TRANSPORTE

A Prefeitura de Indaiatuba informa que, desde a segunda-feira (14), houve 
ampliação dos horários das linhas do transporte coletivo urbano com maior 
demanda na cidade.

O Grupo Mais Expressão não para de inovar e crescer. E neste mês com-
pletando a grade de programas semanais do Grupo, o Mais Expressão estreia 
o programa Amigo Animal com apresentação mirim de Gabriel Oliveira, que 
comanda o programa Repórter Mirim.

Mesmo em meio à pandemia do novo 
coronavírus, a organização do Troféu 
Frutos de Indaiá está a todo vapor. 
Toda a estrutura e detalhes da noite 
de premiação estão sendo escolhidos 
e contratados para que seja mais uma 
edição de sucesso.

Em seus 15 anos de existência, 
o Troféu Frutos de Indaiá já pre-
miou milhares de empresas de 
Indaiatuba que foram apontadas e 
escolhidas, através de votos da po-
pulação, como a melhor da cidade 
em seu segmento.

Gesso Gilmar receberá o 15º 
Troféu Frutos de Indaiá

Linhas da SOU Indaiatuba são 
ampliadas a partir desta semana
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P. A3Com a decisão, Secretaria de Educação garante que nenhum aluno será reprovado 

ESCANEIE PARA 
MAIS CONTEÚDO



Editorial
Educação a distância

Artigo

Diante da pandemia do novo coronavírus as instituições 
de ensino precisaram fechar suas portas e continuar as aulas 
a distância. Com isso muitos municípios correram contra o 
tempo para que o ensino fosse levado até o aluno. E após 6 
meses de expectativas, o prefeito de Indaiatuba, assim como 
muitas outras cidades paulistas, decidiu para o não retorno 
das aulas presenciais. 

Mas o que a ciência diz sobre as escolas durante a pande-
mia? Elas podem reabrir com segurança para alunos e profes-
sores? Em termos gerais, as pesquisas sugerem que pode ser 
seguro reabrir escolas onde não há grandes surtos da doença, 
mas que seria necessário manter medidas como distancia-
mento social. Além disso, seria vital ter um bom sistema de 
testes e de rastreamento de contatos. Também está compro-
vado que diversas escolas no mundo, tanto primárias, quanto 
secundárias registraram grandes surtos da doença após retor-
nar as aulas presenciais.

Observamos que os pais também se dividem em suas opi-
niões. Há aqueles que desejam que os filhos retornem a escola 
somente após a vacina; há aqueles que temem a contamina-
ção dos idosos da casa através das crianças. Por outro lado, 
há os pais que trabalham, e que necessitam, por exemplo, da 
creche.

A única certeza que temos agora é que pais e escola devem 
formar uma parceria em prol ao aluno para que ele não seja 
prejudicado e continue seu ano letivo de forma segura, dentro 
de sua casa, até pelos menos que a vacina chegue até nós.  
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A vigência da Lei Geral de Proteção de Dados tem sido motivo de grandes controvérsias e sucessivas alterações 
legislativas.Assim que MP 959/20 for sancionada ou vetada pelo presidente Jair Bolsonaro a Lei Geral Proteção de 
Dados entrará em vigor imediatamente. O prazo máximo para sanção é 17 de setembro de 2020.

O objetivo da LGPD é unificar regras sobre o tratamento de dados pessoais para clientes ou usuários de empresas 
privadas e públicas. Isso significa que haverá um aumento da fiscalização, cujo propósito é auxiliar os cidadãos, 
especialmente contra a utilização inadequada desses dados.

As empresas que desrespeitarem as regras podem receber desde uma advertência até uma multa estimada em 
R$50 milhões conforme especificado abaixo as penalidade estão prevista na no capítulo VIII, do artigo 52 ao 54 da 
LGPD.

a) (Advertência, com a indicação de prazo para a adoção de medidas corretivas; b) Multa simples de até 2% do 
faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluí-
dos os tributos, limitada a R$ 50.000.000,00 por infração; c)Multa diária, respeitado o limite do art. 52, II, da LGPD; 
Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência; d) Bloqueio e eliminação dos 
dados pessoais a que se refere à infração e)Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere 
à infração pelo período máximo de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, até a regularização da 
atividade de tratamento pelo controlador f)Suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais a 
que se refere à infração pelo período máximo de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período;g)Proibição 
parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. 

A data marcada para o início da aplicação das sanções continua a mesma: 1º de agosto de 2021. Porém, a partir do 
início da vigência, as organizações públicas e privadas já poderão ser cobradas judicialmente pela aplicação da Lei.

Com essas mudanças, o governo publicou em 26.08.2020 o decreto 10.474, que aprova a estrutura regimental e o 
quadro demonstrativo de cargos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), entidade que deverá imple-
mentar, zelar e fiscalizar o cumprimento da Lei nº 13.709/18 no Brasil. A ANPD também tem como função primor-
dial emitir diretrizes sobre o tratamento dos dados pessoais, bem como regulamentar diversos tópicos da legislação.

Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito pela PUC, especia-
lista em direito tributário pela Fundação Getulio Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC, Pós Graduada Di-
reito do Consumidor na Faculdade Damásio Educacional com escritório profissional na Rua das Orquídeas  n.767, 
-sala 707- Office Premiun- Indaiatuba-SP – Telefone de contato (19)3115-3260/981219889 e-mail flaviaadv@ter-
ra.com.br

As alterações previstas na Lei de Proteção de Dados podem 
afetar a vida das Empresas? Pode haver aplicações de multas?

Comércio, academia, shopping, parques, cinemas, tudo 
aberto.

Não deveria, mas estamos de volta à rotina da correria, 
dos encontros, do bate papo e visitas.

E por falar em visita, depois de meses de isolamento, 
ela vem ai. Com a corda toda, falante, cheia de novidades. 
(dos outros). A sogra.

E para ela não sai falando por ai, a nora faz as honras 
da casa.

Começa com a faxina para deixar tudo limpo, cheiroso e 
higienizado. (com certeza ela vai reparar).

Compra flores para decorar a sala, sem esquecer que o 
arranjo da mesa de jantar tem que estar combinando. Pas-
sa bem a toalha de mesa e os guardanapos.

Verifica se tem o número suficiente de copos e talheres 
iguais para arrumar uma mesa bonita.

A “véia” é chata, repara e reclama de tudo.
Confere o álcool em gel, as máscaras e até luvas.
Agora que está tudo arrumado é só esperar a cobra... 

Ops quer dizer a sogra chegar.
Toca a campainha; a nora vai atender a sogrinha que-

rida.
— Sogrinha, quanto tempo não te vejo! Quanto tempo 

vai ficar conosco?
— Ahhh minha norinha, até quando vocês ficarem can-

sados de mim.
— Sério? Não vai querer nem 

tomar um cafezinho?
Mantenham o distanciamento.

VISITA PÓS-PANDEMIA

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

Indaiatuba chega a 190 mortes causadas pela Covid-19 e número de infectados supera 6,5 mil, de acordo com o boletim epidemiológico 
divulgados nesta quarta-feira (16).  Atualmente há 32 pessoas internadas em leito clínico e 20 em UTI. A taxa de ocupação dos leitos clínicos 
é de 46% para o Haoc e 58% para o Hospital Santa Ignês, referente aos leitos de UTI para o Haoc é de 54% e para o Hospital Santa Ignês 71%. 

REPRODUÇÃO

Imagem da Cidade
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Volta às aulas: Indaiatuba adia retorno 
das aulas presenciais para 2021
A decisão foi tomada após a Administração Municipal realizar uma pesquisa com os pais e professores

Estudantes de In-
daiatuba da rede 
estadual e muni-

cipal de ensino não re-
tornarão às salas de aula 
neste ano. É o que anun-
ciou o prefeito Nilson 
Gaspar em live realizada 
na noite desta terça-feira 
(15). Segundo Gaspar a 
decisão foi tomada após 
o resultado de uma pes-
quisa realizada pela Se-
cretaria de Educação com 
os pais e responsáveis dos 
alunos mostrar que 70% 
não querem o retorno das 
aulas presenciais. A pes-
quisa ainda mostrou que 
20% pensam na possibi-
lidade do filho retornar as 
aulas presenciais e 10% 
não responderam.

O adiamento do retor-
no das aulas presenciais 
para 2021 foi um con-
senso entre a Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba, 
Sindicato dos Funcioná-
rios Públicos de Indaia-
tuba, Apeoesp (Sindicato 
dos Professores do Ensi-
no Oficial do Estado de 
São Paulo), Secretaria de 
Educação de Indaiatuba, 
Secretaria de Saúde Mu-
nicipal, pais e protocolo 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Alunos da rede municipal e estadual de Indaiatuba não retornarão as salas de aula neste ano

do Estado. “A decisão 
foi conjunta e visa preser-
var a saúde e a vida dos 
alunos e seus familiares, 
além dos colaboradores, 
dos professores e também 
de todos os profissio-
nais que trabalham nas 
escolas”, disse Gaspar. 
“Tomamos uma decisão 
importante e entendo que, 
nesse momento, enquan-
to não houver vacina para 
a proteção das pessoas 
nós não vamos retornar 
as aulas presenciais tanto 
nas escolas municipais 
quanto nas estaduais”.

Minha Lição
“A decisão do não 

retorno das aulas pre-
senciais foi tomada com 
seriedade e com respon-
sabilidade e com a certe-
za que estamos fazendo 
a coisa certa”, disse a 
secretária de Educação 
Municipal, Rita de Cássia 
Transferetti.

Com isso, a Secretaria 
de Educação Municipal 
continuará fornecendo 
aos alunos conteúdo es-
colares através do progra-
ma “Minha Lição”.

Durante a live, Rita 
Trasferetti ressaltou a 
importância do vínculo 
da criança com a esco-

la. Desde março, logo 
que as aulas foram sus-
pensas, a Secretaria de 
Educação deu início ao 
programa Minha Lição, 
desenvolvido pela equipe 
de orientadores e outros 
profissionais da pasta. 
As crianças contam com 
tarefas direcionadas para 
cada etapa da vida esco-
lar, separadas por disci-
plina, e todas as semanas 
elas recebem atividades 
para não perderem este 
vínculo com o ambiente 
escolar. “Eu peço para 
que os pais continuem 
ajudando e apoiando seus 
filhos com as lições e as 
atividades escolares para 
que não sejam prejudi-
cados e que não tenham 
dificuldades quando as 
aulas presenciais retorna-
rem”, ressalta Rita. 

Retorno em 2021
Com a suspensão 

do retorno as aulas pre-
senciais, a secretária de 

Educação garantiu que 
nenhum aluno será preju-
dicado ou reprovado. “A 
criança não é responsável 
por tudo que está aconte-
cendo e a gente não tem o 
porquê reprovar os alunos. 
Por isso é importante que 
os pais sejam parceiros da 
escola e sempre tirem suas 
dúvidas com o professor 
ou com a coordenação 
pedagógica”, salienta.

Com relação ao retor-

no das aulas presenciais 
em 2021, a prefeitura ain-
da analisa como será fei-
to. “Garanto que nenhum 
aluno será prejudicado 
por conta da suspensão 
das aulas presenciais e 
que os estudantes terão 
as vagas mantidas na 
rede pública de ensino”, 
finaliza Gaspar.

Escolas particulares
Já as escolas parti-

culares de Indaiatuba 
tem autonomia de decidir 
sobre o retorno das aulas 
presenciais, porém as 
instituições particulares 
de ensino que quiserem 
reabrir aos seus estudan-
tes terão que apresentar 
um plano de retomada 
à prefeitura. Esse docu-
mento será analisado pela 
Secretaria de Educação 
de Indaiatuba e pela Vi-
gilância Sanitária.

Educação de Indaiatuba é a melhor do Estado

Linhas da SOU Indaiatuba são ampliadas a partir desta semana
A Prefeitura de Indaia-

tuba informa que, desde a 
segunda-feira (14), houve 
ampliação dos horários das 
linhas do transporte coleti-
vo urbano com maior de-
manda na cidade. No total, 
foram acrescidas 28 viagens 
em dias úteis, nas seguintes 
linhas: 303 - Cobreq/Cidade 
Nova; 305 - Jardim Morum-
bi/Cidade Nova; 307 (linha 
extra para estudantes do Se-
nai e da Fiec); 320 - Campo 
Bonito; 331 - Expresso Hu-
bert; 332 - Expresso Corola.

A ampliação dos horá-
rios aconteceu após fisca-
lização do Departamento 

TRANSPORTE

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC-PMI

de Transportes, ligado à 
Secretaria Municipal de 
Administração, que verifi-
cou aumento do número de 
passageiros, inclusive de es-
tudantes de cursos técnicos 
que tiveram a retomada de 
aulas presenciais.

 O anúncio do Governo 
do Estado de São Paulo de 
que a Região Metropolitana 
de Campinas permanece-
rá na Fase 3, denominada 
amarela, do Plano São Pau-
lo de Retomada Consciente 
também foi determinante 
para a ampliação de horá-
rios do transporte público 
municipal.

A ampliação ocorreu após a verificação do aumento 
no número de passageiros no município

LINHA 303 - COBREQ/CIDADE NOVA
Saídas do Terminal João Piolli: 06:40 / 09:30
Saídas do Camargo Andrade: 08:00 / 15:30 / 17:00

LINHA 305 - JD.MORUMBI/CIDADE NOVA
Saídas do Terminal João Piolli: 08:45 / 16:20
Saídas do Camargo Andrade: 10:15 / 15:00 / 17:45

LINHA 320 - CAMPO BONITO
Saída do Campo Bonito: 05:57

LINHA 332 - EXPRESSO COROLLA / PAULISTA
Saídas do Terminal Central: 07:15 / 08:45 / 10:15 / 
16:15 / 17:45
Saídas do Terminal Cristo: 08:05 / 09:35 / 11:05 / 
17:05

Mais uma vez Indaia-
tuba é destaque entre 
as cidades com mais de 
200 mil habitantes. O 
município é o primeiro 
no Estado de São Paulo e 

o segundo do Brasil com 
melhor IDEB (Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica) 2019. 
Com o índice de 7,4, a 
rede municipal superou 

a meta estabelecida para 
2021, que é de 7,1. 

A Emeb “Osório Ger-
mano e Silva Filho” é a 
primeira melhor escola 
do Estado com 8,8 no 

IDEB. Em 12º está a 
“Emeb Aurea Moreira 
Costa” com índice de 
8,2. E a “Emeb Vicente 
Bernadinetti” ficou em 
14ª colocação com 8,1.

Confira abaixo os novos horários:
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Vias públicas de Indaiatuba contam com 
mais de 9,2 mil pontos de iluminação LED
A tecnologia oferece mais eficiência e economia de energia para o município

Desde 2018 já foram 
substituídas mais de 
9,2 mil lâmpadas 

comuns pelo modelo LED 
em Indaiatuba. O pacote de 
serviços mais recente inclui 
1.679 lâmpadas e nele estão 
mais 16 bairros, as novas vias 
e urbanizações que estão com 
obras em andamento. A me-
dida tem a proposta de tornar 
a iluminação mais eficiente e 
proporcionar mais segurança 
à população. Os trabalhos 
devem ser concluídos até o 
final de outubro.

Essa nova ordem de ser-
viços atenderá os bairros de 
Itaici, Turim e Florence; parte 
do bairro Cidade Nova, entre 
a rua Tamandaré e avenida 
Conceição; Jardim Pau Preto, 
Vila Almeida, Todos Santos 
e Vila Teller; Vila São José, 
jardins Rêmulo Zoppi, Nely, 
Renata, São Francisco, Bom 
Princípio e Jardim do Vale I 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Os trabalhos de substituição das lâmpadas por LED foram iniciados em 2018

e II. Também estão na lista 
a Praça Luiz Narezi, na Vila 
Suíça, e as áreas de lazer que 
estão em processo de urbani-
zação na Estrada do Foguetei-
ro e no Parque Ecológico do 
Buru. No pacote ainda estão 
as avenidas Bernardino Bo-
navita e Windsor Park, estrada 
do Sapezal, a interligação com 
a Rua do Badin e o trecho 

duplicado na Rua dos Indaiás. 
Os trabalhos de substitui-

ção das lâmpadas de vapor 
de sódio por LED foram 
iniciados em 2018 pelas ave-
nidas Visconde de Indaiatuba 
e dos Trabalhadores e parte 
da alameda José Amstalden. 
Na sequência, já no início de 
2019, a Prefeitura atendeu os 
primeiros trechos do Parque 

Ecológico e as praças de 
maior movimento da cidade, 
com a substituição de mais de 
600 lâmpadas por LED.

O projeto de deixar a ci-
dade mais iluminada e segura 
para a população foi intensifi-
cado no segundo semestre do 
ano passado, quando foi lan-
çado um pacote de serviços 
que atendeu bairros inteiros, 

entre eles a Vila Brigadeiro 
Faria Lima (Cecap I, II e III) 
e os jardins Tancredo Neves e 
Oliveira Camargo. No pacote 
ainda estavam as principais 
ruas do Jardim Morada do 
Sol, algumas ruas do Cen-
tro, do Jardim dos Colibris, 
ruas Soldado João Carlos de 
Oliveira Jr. e Comendador 
Nagib Ibrahim, e as avenidas 
Higienópolis, Nove de De-
zembro e dos Artífices. No 
total, Indaiatuba fechou 2019 
com mais de 4 mil lâmpadas 
LED.

Para completar, as ruas 
de outros dez bairros ficaram 
com 100% de iluminação 
LED este ano. O Jardim San-
ta Cruz, Vila Costa e Silva, 
Califórnia, Jardim Tropical 
e Jardim Morada do Sol inte-
gram a lista dos beneficiados. 
A nova iluminação ainda 
atendeu os jardins Nova In-
daiá, Kioto II, Juscelino Ku-
bitschek, Vila Pires da Cunha 
e Parque das Nações. A lista 
incluiu vias importantes como 
a Rua dos Indaiás, alameda 

Filtros Mann e a avenida 
Francisco de Paula Leite. 
Foram instaladas mais 3.211 
lâmpadas LED.

As obras de requalifica-
ção da avenida Ário Barnabé, 
de duplicação da alameda 
Coronel Antônio Estanislau 
do Amaral e a nova avenida 
da Fundituba, todas recebe-
ram esse novo modelo de 
iluminação, assim como as 
novas urbanizações de espa-
ços de lazer.

Parceria
Em julho deste ano, uma 

parceria com a CPFL Pirati-
ninga por meio do programa 
de Eficiência Energética deu 
um reforço ao projeto de 
iluminação da Administra-
ção Municipal. A empresa 
substituiu 384 lâmpadas de 
vapor de sódio de 400W por 
LED 240W / 28.800 lúmens. 
A ação foi implementada nas 
luminárias localizadas nos 
canteiros centrais das aveni-
das Conceição, João Ambiel 
e a João Amstalden.

HORTAS 
No novo boom das hortas caseiras, a tecnologia é aliada do consumidor 

Um dos grandes desafios 
é eliminar as pragas que 
competem por nutrientes 
com as espécies cultiva-
das. Segundo estatísticas 
de buscadores na internet, a 
quarentena e as novas neces-
sidades geradas pela pande-
mia da Covid-19 mais que 
dobraram o interesse dos 
brasileiros pela jardinagem e 
horta urbana. Além de criar 
uma nova e relaxante rotina 
para os consumidores em 
casa, a nova prática também 
foi motivada pelo interesse 
na produção de alimentos 

saudáveis. 
Como reflexo, um dos 

setores que cresceu consi-
deravelmente no período é 
o de vendas de sementes e 
insumos usados para o plan-
tio e manutenção de hortas e 
jardins. Produzir e colher em 
casa espécies como couve, 
hortelã, alface, berinjela, 
cenoura, beterraba, salsinha 
e manjericão é algo que apa-
rentemente veio para ficar na 
ótica dos novos produtores 
residenciais. 

Se de um lado essa reali-
dade nos remete aos tempos 

nostálgicos em que toda fa-
mília tinha alguma produção 
no quintal, hoje pode-se con-
tar com a ajuda da tecnologia 
para atingir os objetivos com 
eficiência e sustentabilidade. 
Por exemplo, além dos cui-
dados específicos de cada 
espécie de horta ou pomar, 
um dos principais desafios 
são as ervas daninhas que 
surgem com frequência em 
qualquer tipo de plantação 
– e que passam a competir 
pelos nutrientes do solo 
com hortaliças e árvores 
frutíferas. 

Tecnologia a 
serviço do consumidor 
Nesse cenário, uma das 

inovadoras tecnologias dis-
poníveis para o controle 
de ervas daninhas, tem a 
tripla vantagem de ser mais 
precisa, rápida e principal-
mente, saudável, por não 
utilizar nenhum herbicida. 
Utilizando um insumo que 
toda residência moderna 
possui – a energia elétrica –, 
o IZI é uma Capina Elétrica 
Manual da Zasso™ para o 
controle de ervas daninhas. 
Empresa multinacional com 

sede na Suíça e com escritó-
rios na Alemanha, França, 
Estados Unido e no Brasil, 
situado em Indaiatuba, inte-
rior de São Paulo. Com uma 
tecnologia única no mundo 
e certificada no Brasil pelo 
INMETRO, ele combate 
ervas daninhas por meio de 
descargas elétricas contro-
ladas, que matam de vez a 
planta invasora. O equipa-
mento funciona com tensões 
normais de 127 e 220 volts, 
disponíveis nas residências 
brasileiras. A aplicação é 
fácil, rápida e os resultados 

já são visíveis após 24 horas, 
com as ervas daninhas secas 
e prontas para remoção em 
até 72 horas. Atingindo tam-
bém as raízes mais profundas 
e sem gerar danos à fauna do 
entorno, o IZI oferece ainda, 
a vantagem de um efeito 
mais duradouro na elimina-
ção das ervas daninhas. O 
equipamento é apropriado 
para a utilização em jardins, 
quintais particulares, cantei-
ros, gramados e até campos 
de golfe e de futebol. Co-
nheça: https://zasso.com/pt/ 
(Charles Marzanasco Filho)
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Calor excessivo dos últimos dias e falta de chuva demandam consciência no uso da água

Lagoa do Parque do Mirim já mostra 
consequências da forte estiagem

REPRODUÇÃO GOOGLE/EPTV

O clima extrema-
mente seco por 
conta da estia-

gem já se reflete na lagoa 
do Parque do Mirim, já 
que a área do deck de 
pesca no local está pra-
ticamente sem água. As 
temperaturas dispararam 
nos últimos dez dias, 
ultrapassando os 30ºC 
(cerca de 8 graus acima 
da média da cidade).

A situação da lagoa já 
preocupa os moradores 
de Indaiatuba, que te-
mem o racionamento de 
água. Todavia, o supe-
rintendente do Saae (Ser-
viço Autônomo de Água 
e Esgoto) de Indaiatuba, 
Sandro Coral, garantiu 
que não irá faltar água 
para a população. 

Em entrevista con-
cedida à reportagem da 
EPTV, no último dia 10 
de setembro, no Parque 
do Mirim, Coral ressal-
tou que: “Esta é uma 

parte do reservatório, 
um espelho d’água que 
começa no quiosque, que 
é a nossa preservação. 
Hoje estamos com 60% a 
65% de armazenamento 
e, portanto, a população 
pode ficar tranquila que 
não irá faltar água”.

O índice pluviomé-
trico de Indaiatuba, ins-
talado na Estação de 
Tratamento de Água 
(ETA-III), no Bairro 
Pimenta, mede o volume 
de chuva a cada 24 ho-
ras. A medição de 2020 
mostra que os meses com 
maior volume de chuva 
na cidade foram janeiro 
e fevereiro, com 154 e 
345 milímetros (mm), 
respectivamente. Já o 
mês com menor volume 
foi abril, com 0,10 mm, 
seguido por julho (7 
mm) e maio (10 mm). 
Em agosto, o total foi de 
66 mm. Cada milímetro 
corresponde a um litro 
de água por metro qua-
drado(m²).

Água: use com
moderação
O parque fica no en-

torno da represa do Rio 
Capivari-Mirim, em área 
de preservação ambien-
tal. Inclusive, o espaço 
tem o objetivo de promo-
ver a educação ambiental 
e despertar a conscienti-
zação para a preservação 
dos recursos hídricos.

“Pedimos a todos que 
atentem para o uso racio-
nal da água, para não fa-

zer desperdício. Porque 
está muito quente, fora 
da normalidade, e con-
tamos com a cooperação 
das pessoas”, reforçou 
Coral à emissora de TV.

No interior paulista, o 
ar continua quente e seco 
e o nível de umidade no 
ar despenca nas horas 
mais quentes do dia. On-
tem (17), o calor bateu 
novo recorde. Atualmen-
te, a maior temperatura 
registrada na cidade de 

A situação da lagoa já preocupa os moradores de Indaiatuba, que temem o racionamento de água

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

NOVIDADE
Mais Expressão estreia programa Amigo Animal neste mês

O Grupo Mais Ex-
pressão não para de ino-
var e crescer. E neste 
mês completando a gra-
de de programas sema-
nais do Grupo, o Mais 
Expressão estreia o pro-
grama Amigo Animal 
com apresentação mirim 
de Gabriel Oliveira, que 
também comanda o pro-
grama Repórter Mirim.

Gabriel conta que os 
espectadores podem es-
perar um programa cheio 
de informações e curio-

sidades do mundo PET 
seja animais domésticos 
ou exóticos. “Acredito 
que as pessoas precisam 
conhecer mais sobre os 
animais. Só conhecendo 
e compreendendo um 
pouco mais sobre os pets 
é que se tornar mais fácil 
respeitar e ter uma rela-
ção homem com bicho 
melhor do que temos 
hoje”, disse.

Além disso, o Amigo 
Animal terá o quadro 
Procura-se onde os se-

guidores que perderem 
seu pet, poderão con-
tar com a ajuda do Ga-
briel para reencontrá-lo. 
“Também vou ajudar os 
animais a encontrar um 
lar através do Procura-se 
um Lar”, revela.

E a estreia o progra-
ma Amigo Animal irá 
mostrar o mundo bovino. 
“Um tropeiro irá nos con-
tar como é ter um touro 
parceiro de esporte e 
trabalho. Além disso, irá 
nos mostrar o tratamento 

FOTO CRIATIVA

Programa Amigo Animal, com Gabriel Oliveira, estreia 
neste mês de setembro

São Paulo este ano foi de 
34,1°C no sábado (12), 
de acordo com a medição 
oficial do Instituto Na-
cional de Meteorologia 
(Inmet).

Apesar do calor in-
tenso, o ar muito seco 
que predomina sobre 
o Brasil inibe a forma-
ção de nuvens sobre a 
maior parte do país. A 
primavera começa ofi-
cialmente às 10h31 de 
22 de setembro. Entre-

tanto, meteorologistas 
da Climatempo preveem 
a chegada de uma frente 
fria no período. 

Com o calor forte, a 
secura do ar e o fogo das 
queimadas que se espa-
lham por vários pontos, 
a previsão da chegada 
de uma frente fria é uma 
boa notícia para o início 
da estação. A grande 
frente fria vai começar a 
influenciar o país no final 
do inverno, entre os dias 
19 e 23 de setembro.  

Segundo a previsão 
da Climatempo, não se 
deve esperar por chuva 
ampla e generalizada, 
tampouco prolongada 
por vários dias. Se as 
previsões se confirma-
rem nos próximos dias, a 
primavera de 2020 deve 
começar com cheiro de 
chuva, aumento de umi-
dade em muitas áreas do 
Sudeste e do Centro-O-
este que estão tendo dias 
extremamente quentes e 
secos.

e quebrar alguns tabus 
que ainda existe nos ro-
deios”, conta Gabriel.

Repórter Mirim
Além de estrear ago-

ra em setembro o pro-
grama Amigo Animal, 
Gabriel também co-
manda o Repórter Mi-
rim, que precisou dar 
uma pausa por conta da 
pandemia, mas deve re-
tornar em breve no Fa-
cebook do Mais Expres-
são. (Denise Katahira)



Repasse do ISSQN para Indaiatuba cai 
16% no primeiro semestre deste ano
O valor arrecadado é utilizado pelas prefeituras em áreas que são avaliadas como prioritárias

O valor do ISS-
QN, repassado 
pela AB Colinas 

à Prefeitura de Indaiatu-
ba, referente arrecadação 
da praça de pedágio na 
Rodovia Santos Dumont 
(SP-75), teve queda de 
16% no primeiro semes-
tre deste ano.

O montante chegou 
a R$ 1.161.223,07, se-
gundo dados da Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo (Artesp). 
No ano passado, no mes-
mo período, a quantia foi 
de R$ 1.383.576,51.

Os valores arreca-
dados incidem sobre as 
tarifas de pedágios das 
rodovias estaduais que 
integram o Programa de 
Concessões Rodoviárias 
do Governo do Estado de 

O comércio da RMC 
(Região Metropolitana 
de Campinas) registrou 
uma elevação de 10,35%, 
no faturamento quan-
do comparado a julho 
de 2020, embora ainda 
apresente uma redução 
de 12,35% em relação a 
agosto de 2019. De acor-
do com os dados do Boa 
Vista SCPC, analisados 
pelo economista Laerte 
Martins, diretor da As-
sociação Comercial e 
Industrial de Campinas 
(ACIC), os destaques de 

São Paulo.
O repasse é feito pro-

porcionalmente à exten-
são das rodovias sob con-
cessão que atravessam o 
município. Desde 2000, 
quando o ISSQN foi 
incorporado, Indaiatuba 
já recebeu o montante de 
R$ 32.223.980,92.  Em 
2019, o valor repas-
sado  chegou  a  R$ 

95.996.951,18.
O valor arrecadado 

é utilizado pelas prefei-
turas em áreas que são 
avaliadas como priori-
tárias.

E m  I n d a i a t u b a , 
segundo a Secretaria 
Municipal de Relações 
Institucionais e Comu-
nicação, os recursos ar-
recadados são mantidos 

em contas bancárias e 
já possuem destino de 
acordo com a progra-
mação constante da Lei 
Orçamentária vigente, 
sendo que para as re-
ceitas provenientes de 
impostos existe a obri-
gatoriedade de aplica-
ção de no mínimo 15% 
em Saúde e 25% em 
Educação.

POR JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

RMC
Além de Indaiatuba, 

outros 58 municípios da 
Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) 
são beneficiados com 
o recurso. A queda de 
arrecadação na região no 
primeiro semestre deste 
ano foi de 10%, já que 
em 2019 o valor repassa-
do ultrapassou os R$ 185 

milhões. Desde 2000, um 
montante de R$ 2 bilhões 
já foi destinado às cida-
des da RMC.

Já no Estado de São 
Paulo, foram R$ 235 
milhões repassados a 
283 prefeituras entre 
janeiro e junho deste 
ano. Em quase 20 anos 
de arrecadação, já foram 
arrecadados 5,8 bilhões.

RMC registra aumento nas vendas 
entre julho e agosto, segundo ACIC

VENDAS
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agosto foram a expansão 
de 10,35% no volume 
de vendas e a redução 
da inadimplência em 
44,70%. Especificamen-
te quanto ao Dia dos 
Pais, o faturamento foi 
42% em relação a mesma 
data do ano passado.

As vendas digitais 
(e-commerce), acopla-
das à prática do delivery, 
expandiram em 63,5% 
em relação ao ano pas-
sado, em Campinas e 
Região. Já nas vendas 
físicas da RMC, o fa-

Segundo ACIC, farmácias também tiveram faturamento positivo em agosto

Além de Indaiatuba, outros 58 municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC) são beneficiados com o recurso

FREEPIK

GOOGLE STREET VIEW

turamento de agosto de 
2020 foi de R$ 2.499,3 
bilhões, o que repre-
senta 87,65% do regis-
trado no mesmo mês 
de 2019, que foi de R$ 
2.851,4 bilhões (queda 
de 12,35%). Avaliando 
o período acumulado de 
janeiro a agosto de 2020, 
as vendas na RMC re-
presentaram uma perda 
no faturamento do co-
mércio de R$ 4.040 bi-
lhões (18,68% a menos) 
em relação ao mesmo 
período de 2019.
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Acidentes por neblina caem 16% no 
primeiro semestre nas rodovias paulistas
As queimadas também representam perigo, impedindo a visibilidade dos motoristas
DA REDAÇÃO
r m c @ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r

Um levantamento 
realizado pela Ar-
tesp (Agência de 

Transporte do Estado de 
São Paulo) aponta que os 
acidentes causados por ne-
blina nas rodovias paulistas 
concedidas e sob regulação 
da Agência tiveram uma 
redução de 16,18% nos 
primeiros oito meses deste 
ano, em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado. 

Entre os fatores que 
levaram à redução, estão 
campanhas educativas e 
preventivas voltadas para os 
usuários que foram realiza-
das pela Artesp, em parceria 
com as concessionárias. Já 
os acidentes provocados 

Em ações realizadas nos 
dias 9 e 10 de setembro, 
equipes da Alfândega da 
Receita Federal, em Santos, 
apreenderam 133 kg de co-
caína. A primeira apreensão 
foi feita em uma carga de 
medicamentos, onde foram 
encontrados 79kg da droga; 
já a operação do dia 10 loca-
lizou 54kg do entorpecente 
em um contêiner carregado 
de limões.

Na ação da quarta-feira 
(9), em que foi apreendida 
uma carga de medicamen-
tos, destinados ao Porto de 
Antuérpia, na Bélgica, a 
droga não estava escondi-
da no meio da carga, mas 
sim inserida na estrutura do 
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por fumaça se mantiveram 
estáveis e apresentaram a 
mesma quantidade do ano 
passado. 

Com a chegada do in-
verno, são comuns o fenô-
meno da neblina e também 
as queimadas. A neblina ou 
nevoeiro ocorre por causa 
das baixas temperaturas e 
da elevação da umidade 
atmosférica, que provoca 
baixa visibilidade aos mo-
toristas. E as queimadas 
são potencializadas com o 
tempo muito seco. Tanto 
a neblina quanto a fumaça 
contribuem para que os 
motoristas que trafegam 
por rodovias se envolvam 
em acidentes por afetar a 
visibilidade. 

Os acidentes causados 
por neblina, até agosto, 
geraram 57 ocorrências, 

enquanto no mesmo perí-
odo do ano passado foram 
68. No ano passado, foram 
registrados 40 acidentes 
no referido sistema. Tanto 
nos oito primeiros meses 
de 2020 quanto no mesmo 
período do ano passado, 
aconteceram sete acidentes 
por fumaça. 

Concessionárias
Dentre as ações com 

as concessionárias estão: 
campanha de orientação 
com mensagens de aler-
ta veiculadas nos painéis 
eletrônicos (PMVs) dis-
tribuídos pelas rodovias, 
instalação de faixas nos 
trechos de maior incidência, 
operações de redução de 
velocidade e sinalizações 
específicas, inclusive com 
uso de viaturas (operação 

A neblina ocorre por causa das baixas temperaturas e a elevação da umidade

O cão de faro da Receita farejou a presença de 
drogas nos contêineres

RECEITA FEDERAL
Em 2 dias, 133kg de cocaína são apreendidos no Porto de Santos

visibilidade). 
As concessionárias, em 

seus Centros de Controle 
Operacional (CCOs), acom-
panham de maneira remota 
as condições de tráfego 
nas rodovias, através dos 
recursos e equipamentos de 
monitoramento (câmeras, 
estações meteorológicas, 
inspeções de tráfego, entre 

outros) e, com isso, podem 
atuar rapidamente para miti-
gar os impactos dos fatores 
climáticos no tráfego. 

Eventos com a presença 
de queimadas são poten-
cialmente perigosos. Diante 
disso, as concessionárias 
possuem veículos do tipo 
Caminhão Pipa para atendi-
mento emergencial de com-

bate a focos de incêndio 
na faixa de domínio. Não 
obstante, as concessionárias 
promovem ações e simu-
lados periodicamente para 
treinamentos das equipes, 
bem como para atuação 
conjunta com os demais ór-
gãos competentes (Bombei-
ros, Defesa Civil, Cetesb, 
SAMU, entre outros). 

contêiner, na parede do fun-
do, no lugar do isolamento 
térmico.

O contêiner foi sele-
cionado para conferência 
através de critérios objetivos 
de análise de risco, incluindo 
a inspeção não intrusiva por 
imagens de escâner. Aberta 
a parede do fundo do con-
têiner, foram localizados, 
no seu interior, no lugar do 
isolamento térmico, diver-
sos tabletes de cocaína, que 
totalizaram 79 kg. 

Limões
Já no dia seguinte, a 

equipe da Receita apreendeu 
outros 54kg de cocaína em 
um contêiner de limões, 

que seguiria para o porto 
de Hamburgo, na Alema-
nha. Semelhante às últimas 
apreensões realizadas pela 
Alfândega da Receita Fede-
ral em Santos, a droga não 
estava na carga, mas sim 

escondida dentro da parede 
traseira do contêiner. 

Durante a inspeção, o 
cão de faro da Receita Fede-
ral sinalizou positivamente 
para a presença de drogas. 
Aberta a parede do con-

têiner, foram localizados 
diversos tabletes de cocaína 
em seu interior, no lugar do 
isolamento térmico. 

O total da droga inter-
ceptada pela Alfândega nas 
duas ações foi entregue à 

Polícia Federal, que acom-
panhou a operação a partir 
de sua localização, e pros-
seguirá com as investigações 
a partir das informações 
fornecidas pela Receita Fe-
deral. 
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FONTE: FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL (FPF)

Futebol amador deve esperar ainda 
mais para retornar aos gramados
Mudança na atualização do Plano São Paulo interferiu diretamente na possível volta aos gramados

O que parecia 
longe se tor-
n o u  a i n d a 

mais distante. Essa é 
a situação das entida-
des e clubes que são 
responsáveis por ge-
rir o futebol amador 
em Indaiatuba e que 
“sonham” com o retor-
no das atividades ainda 
este ano.

No começo deste 
mês, após reunião, 
ficou definido que 
as competições não 
retornariam em setem-
bro. Assim, um novo 
encontro seria realiza-
do ao final deste mês, 
para discutir a possi-
bilidade de retorno no 

início de outubro.
En t r e t an to ,  um 

anúncio do governa-
dor do Estado de São 
Paulo na semana pas-

Evitar o rebaixa-
mento para a Segunda 
Divisão do Campeonato 
Paulista é prioridade do 
Primavera no retorno do 
time à disputa da Série 
A3 da competição.

Após 188 dias afas-
tado do gramado, por 
conta da pandemia do 
novo coronavírus, o 
Fantasma da Ituana vol-
ta a campo nesta sex-
ta-feira (18), às 15h, 
contra o Velo Clube de 
Rio Claro, no Gigante 

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

sada fez com que essa 
possível volta aos cam-
pos ficasse ainda mais 
distante.

Na ocasião, o go-

vernador João Dória 
informou que a re-
classificação de fase 
no Plano São Paulo, 
da Covid-19, passa a 

Competições amadores na cidade estão paralisadas desde o início da pandemia

ser mensal e não mais 
quinzenal como vinha 
sendo realizada.  

Com isso, a próxi-
ma atualização deve 
ocorrer apenas no dia 
9 de outubro (sexta-
-feira).

Atualmente Indaia-
tuba está na fase ama-
rela e tanto as compe-
tições quanto os amis-
tosos estão proibidos.

“A Lidi somente fará 
competições quando 
houver liberação para 
utilização de campos de 
futebol com a presença 
do torcedor, eis que, 
como os campos pos-
suem alambrados, não 
teremos como cumprir 
a determinação de cam-
peonatos sem torcida”, 
salientou o presidente 

da Liga Regional Des-
portiva Indaiatubana 
(Lidi), Rogério Pontara, 
em entrevista ao Mais 
Expressão.

Futsal somente 
no ano que vem
Enquanto os clu-

bes da Lidi mantêm 
acesas as esperança 
de retorno das ativida-
des ainda este ano, na 
Associação Indaiatu-
ba de Futsal Amador 
(Aifa) já foi decidi-
do: bola rolando nas 
quadras somente em 
2021.

A entidade deve se 
reunir em breve com 
os clubes para definir 
o calendário de com-
petições do ano que 
vem.

“Evitar o rebaixamento é prioridade”, garante Paulo Pereira
PAULISTA

da Vila em Indaiatuba, 
sem torcida.

A declaração do 
treinador foi dada du-

rante live no Facebook 
do Jornal Mais Expres-
são. O Primavera está 
na 14ª colocação, com 
12 pontos, um ponto a 
mais que o Marília, o 
primeiro time na zona 
de rebaixamento. Mas, 
também está a dois 
pontos do Desportivo 
Brasil, primeiro time no 
G8 que classifica para a 
próxima fase.

Durante entrevista, 
Pereira revelou que o 
time vai analisar jogo 
após jogo, com foco em 
se livrar de uma queda 
o mais rápido possível.

“O nosso pensa-
mento, primeiro, é se 

livrar do rebaixamen-
to. Para isso, a gente 
precisa vencer o Velo 
Clube, em casa, o que 
é extremamente im-
portante. E, vencendo, 
conquentemente a con-
fiança aumenta. Depois 
dessa primeira rodada 
(pós-retorno) vamos 
conseguir enxergar um 
pouco melhor a tabela, 
no sentido de entender 
quantos pontos preci-
saremos para se classi-
ficar”, analisa.

O time retomou os 
treinos em agosto e re-
alizou três amistosos, 
sendo dois contra times 
da própria Série A3. 

Foram três vitórias: 3 
x 2 contra o Paulista de 
Jundiaí, 1 x 0 no Capi-
variano e 1 x 0 diante da 
Inter de Limeira.

Além do confronto 
diante do Velo Clube, 
o Tricolor de Indaiatuba 
têm outros três desa-
fios: Noroeste em casa 
(03/10), além de Co-
mercial de Ribeirão Pre-
to (26/09)  e Nacional 
(10/10) fora de casa.

Até a paralisação 
do campeonato, o time 
somou três vitórias, 
três empates e cinco 
derrotas. Para Pereira, 
é sempre difícil identi-
ficar 100% onde o time 
errou.

“O Primavera se 
apresentou no dia 23 
de dezembro, com jo-
gadores novos chegan-
do ao clube. Poucos 
atletas foram mantidos 
do elenco passado e 
precisa de um tempo 
para entrosar. Você 
precisa de tempo para 
trabalhar e, infelizmen-
te, dessa vez as coisas 
não saíram tão bem. 
Estamos em busca da 
recuperação para se 
manter na Série A3 e 
para disputar a Copa 
Paulista. Se a gente se 
classificar, vamos che-
gar mais fortes e vamos 
jogar pelo acesso à 
Série A2.”

1º Noroeste – 26 pontos 
2º São Bernardo – 20 
3º Velo Clube – 18 
4º Capivariano – 18 
5º Comercial – 18 
6º Batatais – 18 
7º Linense – 15 
8º Desportivo Brasil – 14 

9º Rio Preto – 13 
10º Nacional – 13 
11º Olímpia – 13 
12º Barretos – 13 
13º Grêmio Osasco – 12 
14º Primavera – 12 
15º Marília – 11 
16º Paulista 7 

Classificação Série 
A3 do Campeonato Paulista

O time retomou os treinos em agosto e realizou três amistosos
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“Agilidade e a cultura de inovação” é o tema 
do próximo evento da UniFAJ Evolution
Edição irá contar com a contribuição de José Roberto Paim Neto, empreendedor na área de tecnologia

No dia 29 de se-
tembro, às 19h, 
a UniFAJ Evo-

lution (Grupo UniEduK) 
realiza mais uma edição 
do Evolution Talks. O 
convidado é José Roberto 
Paim Neto, empreende-
dor na área de tecnologia, 
palestrante e Head de 
Excelência Empresarial 
e Processos na CPFL 
Energia. Já o tema será 
“Agilidade e a cultura de 
inovação: uma fórmula 
de sucesso”.

O evento é online, 

gratuito e interativo. Para 
participar, basta acessar 
o site https://unifajevo-
lution.com.br/ ou clicar 
diretamente em Evolu-
tion Talks – Inscreva-se! 
e preencher um breve 
formulário de inscrição. 

A escolha do tema 
é de muita importância 
para o mercado de traba-
lho, pois o pensamento 
ágil e as metodologias 
ágeis são essenciais para 
gerenciar os negócios no 
mundo que está cada vez 
mais complexo e incerto.

“Novos problemas 

O convidado é José 
Roberto Paim Neto 
irá abordar o tema 
“Agilidade e a cultura 
de inovação: uma fór-
mula de sucesso”

POR TATIANE DIAS

Muito tem se fala-
do sobre a pandemia 
gerada pelo Covid-19, 
seus impactos sociais e 
econômicos. Na área da 
educação, instituições 
públicas e privadas bus-
caram se reinventar na 
oferta de seus serviços 
e garantia do direito da 
criança. O distancia-
mento social desvelou 
a todos nós uma reali-
dade bastante diferente 
daquela que imagináva-
mos. Por vezes, nós edu-
cadores, imaginávamos 
nossos alunos em suas 
casas rodeados por equi-
pamentos eletrônicos, 

aparecem a todo mo-
mento e tomar decisões 
baseadas no histórico 
pode ser um grande erro, 
pois não há precedentes e 
comparações plausíveis. 
Uma cultura de inovação 
e criatividade, aliadas às 
práticas ágeis, são ele-
mentos de sucesso para 
gerar novas soluções e 
assim garantir a susten-
tabilidade das empresas 
no mundo”, destacam os 
organizadores do evento.

Evolution Talks
Evolution Talks são 

aulas e bate-papos onli-
ne, gratuitos, interativos, 
conduzidos pelo time de 
docentes e convidados 
da UniFAJ Evolution 
que ocorrem quinze-
nalmente e em forma-
to ao vivo com muito 
conteúdo sobre temas 
relacionados aos negó-
cios, mercado, gestão e 
carreira. 

Agenda do próximo 
Evolution Talks:

Data: 13/10, às 19h – 
Prof. José Paulo Mendes 
vai bater um papo sobre 
“Inovação, Aceleradoras 
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ARTIGO
Reprovação Escolar: sim ou não?

utilizando todo seu tem-
po livre para “navegar” 
pela internet e “aprender 
o que não deve”.

Ah! Ledo engano!
Redes de internet 

indisponíveis,  paco-
tes de dados de celular 
limitados, número de 
equipamentos inferior 
ao de alunos residentes 
na casa, smartphones 
ultrapassados, desatu-
alizados ou com baixa 
capacidade de memó-
ria... Essa é a realidade 
vivida por boa parte dos 
estudantes brasileiros, 
independente, porém 

acentuada, pela classe 
socioeconômica das fa-
mílias. 

Com tudo isso, é in-
discutível os prejuízos 
acadêmicos acarretados 
pela suspensão das aulas 
presenciais, porém não 
podemos fugir do fato de 
que o ao letivo se apro-
xima do fim e, com ele, 
da tão difícil decisão pela 
aprovação ou reprovação 
escolar do aluno.

Decidir por aprovar 
ou reprovar um aluno 
sempre foi um grande 
desafio a todos os en-
volvidos. Isso porque 
cada um tem um ponto 

ROBERTO MORAIS 
SZABOSZLAI –
Portaria noturna

MARCELO DE 
CASTRO ROSAS 

 Ronda diurna

RODRIGO BASILIO 
SARAIVA 

Ronda noturna

THIARLES THAINER 
SANGUIM  

Portaria diurna

DANIEL FELIPE 
FERREIRA BRAZ  

Ronda diurna

RENATO SILVA 
RAMOS 

Portaria noturna

CAROLINA DE 
SOUZA SANTANA  

Portaria diurna

UMBERTO CARLOS 
DOS SANTOS 

Aux.Serviços Gerais

DESTAQUES DO  
MÊS DE AGOSTO

de vista em relação à 
situação e um vínculo 
diferente com a crian-
ça, seja professor, pai 
ou outro familiar. Para 
esse ano letivo, frente 
a tamanhos desafios 
enfrentados, cabe uma 
questão importante: qual 
a finalidade da reprova-
ção escolar? Por que se 
reprova um aluno?

Não podemos dizer 
que a reprovação é uma 
coisa boa. Diante dessa 
reprovação, muitas vezes 
o aluno se vê fracassado, 
perdendo, inclusive, o 
convívio com seus co-
legas. Mas a reprovação 
não é culpa do aluno. 
Reprovar um aluno é 
permitir novas possibili-
dades tanto para o aluno 

aprender, quanto para a 
escola ensinar e cumprir 
sua função. A aprendiza-
gem dos alunos está rela-
cionada às estratégias de 
ensino adotadas. 

Quando as aulas pre-
senciais forem retomadas, 
nesse “novo normal”, os 
alunos levarão nas mo-
chilas muitas questões 
vividas nesse período de 
pandemia como traumas, 
medos, óbitos... já é bas-
tante pesado para ombros 
tão frágeis.

Há uma preocupa-
ção de todos com os 
prejuízos causados pela 
suspensão das aulas pre-
senciais. Medidas ad-
ministrativas e políticas 
públicas deverão ser 
adotadas para que esse 

déficit seja superado 
sem que os alunos sejam 
sobrecarregados para 
isso. Essa é a realida-
de vivida por todos os 
alunos, não apenas pelo 
meu ou pelo seu filho. 
O importante sempre 
será termos em mente 
que nosso objetivo é o 
mesmo: o melhor para 
o aluno! Nesse processo 
estamos todos, escola, 
família e sistemas de 
ensino, atuando no mes-
mo lado e em favor da 
criança.

Bom... agora vol-
temos nós aos nossos 
tempos de escola... se 
estamos todos do mes-
mo lado, unindo forças, 
não há como perder esse 
jogo!

de Negócios e Transfor-
mação Digital”.

UniFAJ Evolution
A UniFAJ – Centro 

Universitário de Jaguari-
úna, há mais de 20 anos 
de tradição no ensino 
superior ofertando cur-
sos de referência educa-
cional, agora amplia sua 
atuação para oferecer 
educação continuada 
com seus novos progra-
mas de Pós-Graduação 
(MBA) e Extensão para 
alavancar a carreira de 
seus estudantes. 



PASSEIO VIRTUAL
Público poderá visitar de forma virtual 
o único zoológico de insetos do Brasil
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Topázio Cinemas reabre salas com 
medidas de segurança sanitária
O uso de máscaras é obrigatório para todos os clientes e em todas as áreas do cinema

DIVULGAÇÃO/POLO SHOPPING INDAIATUBA

As filas de bilheteria terão sinalização de distanciamento demarcada no chão

O Topázio Cinemas 
retomou suas ati-
vidades no Sho-

pping Jaraguá e no Polo 
Shopping após 6 meses 
fechado devido a pande-
mia do novo coronavírus, 
e desde ontem (17) as 
salas de cinema recebem 
os espectadores com todas 
as medidas de segurança 
desenvolvidas pelas auto-
ridades da área de saúde e 
vigilância sanitária.

Entre as medidas ado-
tadas estão: aferição de 
temperatura de todos os 
funcionários diariamente 
na chegada ao trabalho, 
sendo que o uso de equi-
pamentos de proteção in-
dividual será obrigatório. 
A capacidade das salas 
será reduzida a 40% de 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

sua ocupação, com blo-
queio de lugares à frente, 
atrás e ao lado dos espec-
tadores e displays com 
álcool em gel estarão 
disponíveis em pontos 
estratégicos por todo o 

cinema. Além disso, to-
dos os equipamentos de 
informática serão higie-
nizados constantemente 
(máquinas de cartões, 
totens de autoatendimen-
to, entre outros), e as filas 

O Museu do Instituto 
Biológico (IB), da Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Esta-
do, que realiza a mostra 
permanente Planeta Inse-
to, teve que suspender as 
visitações em seu espaço 
físico devido a pandemia 
do novo coronavírus. 
Porém, crianças e adultos 
apaixonados por insetos 
poderão conhecer melhor 
esses organismos em uma 
versão virtual do espaço, 
o único zoológico de 
insetos do Brasil. Os inte-
ressados podem conferir 
as atrações desse espaço 
pela internet através do 
projeto o Venha Visitar 
Virtualmente (PVV).

De forma lúdica e in-
terativa, o Museu permite 
que o público receba in-

de bilheteria e bombo-
niere terão sinalização 
de distanciamento físico 
demarcada no chão.

Para o diretor de pro-
gramação do Topázio 
Cinemas, Paulo Celso 
Lui, a retomada tem que 
ser com responsabilidade 
e segurança. “Sempre 
tivemos muita respon-
sabilidade, tanto que fe-
chamos voluntariamente 
nossas salas antes mesmo 
de uma determinação das 
autoridades”, lembra. 

formações sobre o quanto 
os insetos estão presentes 
no cotidiano e sua impor-
tância para o ambiente, a 
produção de alimentos e 
a saúde humana. Estima-
-se que existam mais de 
um milhão de espécies 
de insetos conhecidos e 
que haja mais milhões a 
serem identificadas.

A mostra tem como 
público-alvo crianças e 
adolescentes de três a 16 
anos, mas recebe visitan-
tes de todas as idades.

Conteúdo
Os visitantes poderão 

ter acesso a informações 
sobre formigas, abelhas, 
bicho-da-seda, bicho-
-pau, baratas e besouros. 
Além disso, poderão co-
nhecer os insetos de im-

portância médica, saber o 
que é controle biológico e 
ver como funciona um la-
boratório entomológico.

“Com esse projeto, 
pessoas de fora da cidade 
de São Paulo podem co-
nhecer a exposição e saber 
mais sobre os insetos, que 
são muito importantes 
para o meio ambiente e 
para a produção agrícola. 
Sempre tivemos a preocu-
pação de levar o Planeta 
Inseto para outros locais, 
por isso, temos o projeto 
de museu itinerante. Po-
rém, essa virtualização, 
potencializará ainda mais 
nossas ações”, afirma Ha-
rumi Hojo, coordenadora 
do Planeta Inseto e asses-
sora da Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agro-
negócios (APTA).

“Agora, com a retomada, 
este cuidado será ainda 
maior e estamos certos 
de que todos os proto-
colos minuciosamente 
estudados irão propor-
cionar uma experiência 
segura de entretenimento 
para nossos espectado-
res”.

Segurança
As salas são higieni-

zadas antes de cada ses-
são, mas o intervalo entre 
as exibições será maior 
para garantir uma limpe-
za ainda mais minuciosa. 
Além disso, o uso de 
máscaras é obrigatório 
para todos os clientes 
e em todas as áreas do 
cinema. A retirada será 
permitida exclusivamen-
te para o consumo de 
alimentos em sua respec-
tiva poltrona.

A manutenção dos 
equipamentos de ar-
-condicionado das salas 
do Topázio Cinemas 
continuará seguindo 
um rígido protocolo, de 
acordo com a lei federal 
nº 13.589, adotado an-

tes mesmo da pandemia 
de Covid-19. Esta lei 
determina que todos os 
edifícios de uso público 
e coletivo que possuem 
ambientes climatizados 
artificialmente devem 
dispor de um Plano de 
Manutenção, Operação 
e Controle (PMOC) dos 
respectivos sistemas de 
climatização.

Ingressos
Com o objetivo de 

incentivar a compra on-
line, os ingressos estarão 
mais baratos na internet 
do que na bilheteria e 
a compra de produtos 
da bomboniere também 
estará disponível atra-
vés deste canal, com a 
retirada dos produtos 
acontecendo através de 
uma fila exclusiva nos 
cinemas.

A validação dos in-
gressos será feita através 
de leitores óticos, sem 
contato físico entre fun-
cionários e clientes. 

Acesse o site topazio-
cinemas.com.br e conhe-
ça a programação.



A11

Multicoisas: praticidade através do 
conceito do faça você mesmo

A Multicoisas é a 
maior rede de 
varejo no setor 

de utilidades no Brasil, 
oferecendo soluções, 
reparos, acessórios e 
novidades que levam 
praticidade para o dia a 
dia dos consumidores.

Segundo Adilson 
Kakazu, proprietário da 
franquia Multicoisas em 
Indaiatuba, a principal 
missão da rede é tornar 
a vida das pessoas mais 
prática e inspiradora. 
“Por isso, reunimos em 
um só lugar o atendi-
mento de excelência e as 
soluções que as pessoas 
mais necessitam, tanto 
no ambiente doméstico 
quanto corporativo”, 
resume.

Na Multicoisas, os 
profissionais são trei-
nados para oferecer 
soluções, dicas e es-
clarecimentos sobre re-
paros, instalações e uso 
dos itens oferecidos nas 
lojas. “A Multicoisas 
de Indaiatuba possui 
120 metros quadrados 
de área, e conta com 
aproximadamente 4 mil 
itens, distribuídos em 40 
seções. Atualmente, cin-
co colaboradores atuam 
na loja para melhor aten-
der aos consumidores”, 
revela Adilson.

A grande variedade 
permite encontrar di-
versos itens em um só 
local. “Isso possibilita 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

comodidade aos clien-
tes, além de poderem 
contar com suporte da 
equipe de vendas em 
caso de dúvidas”, com-
plementa o franqueado.

A franquia da Mul-
ticoisas chegou em 
Indaiatuba em 2011. 
“Temos produtos para 
cozinha, lavanderia, 
banheiro e jardim; os 
consumidores também 
encontram itens eletro-
eletrônicos, de informá-
tica, lazer, organização, 
hidráulica, ferragens e 
muitos outros”, destaca 
Adilson.

História
A primeira loja da 

Multicoisas surgiu em 
Campo Grande (MS), 
no ano de 1978, quan-
do Lindolfo Martin e a 
esposa Elsa perceberam 
uma oportunidade na 
região. Inicialmente, o 
casal era proprietário 
de uma loja de materiais 
de construção, que deu 
origem à Multicasa.

A primeira loja para 
pequenos reparos nas-
ceu em 1984, após larga 
experiência adquirida 
por Lindolfo e Elza no 
mercado de materiais 
elétricos, hidráulicos e 
ferragens para a cons-
trução civil. 

Eles  perceberam 
grande procura dos 
clientes por produtos 
para pequenos reparos, o 
que trouxe a motivação 
para a criação da Mul-
ticoisas, uma loja com 

o conceito do autosser-
viço, ou ainda, o “faça 
você mesmo”.

Já em 1990, o casal 
de empreendedores ex-
pandiram os negócios e 
migrou para o sistema 
de franquia, com plane-
jamento nos moldes de 
grandes redes de lojas 
norte-americanas. As-
sim, a Multicoisas tor-
nou-se uma das empre-
sas pioneiras em fran-
chising no Brasil. A rede 
implantou o primeiro 
centro de distribuição 
em São Paulo no ano 
de 1998.

O modelo de fran-
quia bem sucedido re-
sultou na abertura da 
loja número 100, em 
Taboão da Serra (SP) 
e, posteriormente, foi 
criada a Universidade 
Multicoisas (UM), com 
o objetivo de capacitar 
franqueados e colabo-
radores com o conhe-
cimento e a vivência 
prática nas lojas da rede.

No ano passado, nas-
ceu a Multicoisas Ágil, 
com foco voltado para 
a conveniência em es-
paços compactos. E no 
início de 2020, surgiu 
a Multicoias Organizer, 
para atender à demanda 
das “personal organi-
zers”.

Hoje, a Multicoisas 
também é atuante no 
e-commerce, em que o 
site é a loja virtual da 
marca, que opera 24 ho-
ras por dia, oferecendo as 
melhores soluções com 

A maior rede no setor de utilidades oferece soluções, reparos e acessórios

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

comodidade e segurança. 
O sistema de vendas per-
mite receber as compras 
em casa ou retirar na 
loja; as entregas ocorrem 
em até um dia útil.

Endereço
A unidade da Mul-

A franquia da Multicoisas chegou em Indaiatuba em 2011 e oferece variada gama de produtos; A unidade da Multicoisas em Indaiatuba está localizada na Avenida Conceição, 2.883

t icoisas em Indaia-
tuba está localizada 
na Avenida Concei-
ção, 2.883 (em frente 
à padaria Suíça e ao 
Oba Hortifruti). Con-
tato: (19) 99354-2898 
(WhatsApp) – mail: 
conceicaoindaiatuba@

multicoisas.com.br  O 
atendimento é de se-
gunda a sábado, das 8h 
às 20h, e aos domingos 
e feriados, das 9h às 
15h. Para saber mais, 
acesse: www.multicoi-
sas.com.br/loja/aveni-
daconceicao



Omega Alimentação oferece segurança 
alimentar para toda sua equipe
Garantia de oferecer aos colaboradores alimentação de qualidade e com o sabor de feito em casa 

INFORME
PUBLICITÁRIO 

A certeza de ofe-
recer ao cola-
borador  a l i -

mentação de qualidade, 
produzida sob supervi-
são de nutricionistas e 
profissionais altamente 
capacitados, seguindo 
os mais rigorosos pro-
cedimentos, isso é o que 
a Omega Alimentação 
oferece a seus clientes 
todos os dias.

Os mais de 40 anos 
de experiência no mer-
cado de alimentação 
corporativa deram à 
Omega o know-how 
de oferecer, com toda 
a segurança alimentar, 

refeições a milhares de 
colaboradores de em-
presas espalhadas pelo 
Brasil e Paraguai.

A Omega desen-
volve com seus fun-
cionários envolvidos 
direta e indiretamente 
em todo o processo da 
produção das refeições, 
treinamentos e capa-
citações que abordam 
higiene e manipulação 
de alimentos, habilida-
des técnicas e compor-
tamentais, primeiros 
socorros, segurança 
do trabalho (uso de 
EPI’s), recebimento e 
acondicionamento de 
refeições, utilização 
de equipamentos de 
cozinha industrial, boas 
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práticas de produção, 
atendimento ao cliente, 
processos operacionais 
para Nutricionistas, 
processo do Sistema de 
Gestão da Qualidade, 
habilidades comporta-
mentais, dentre outros.

Para garantir qua-
lidade das refeições 
servidas, a empresa 
trabalha somente com 
fornecedores homolo-
gados, aprovados cri-
teriosamente por enge-
nheiros sanitaristas, de 
alimentos, nutricionis-
tas e toda uma equipe 
técnica. Os insumos 
utilizados vêm de for-
necedores que passam 
por auditoria, análise 
de eficiência e quali-

dade, dentro de todas 
as exigências legais de 
segurança alimentar.

O cuidado tem que 
estar presente em todos 
os momentos, com va-
lorização, atendimen-
to, reposição, processo, 
sorriso e simpatia no 

atendimento, o sabor é 
garantido com a utili-
zação de ingredientes 
selecionados, temperos, 
fornecedores e agricultu-
ra de qualidade, servindo 
todos os dias o cuidado 
em cada prato e um sabor 
único.

Fale agora mesmo 
com a Omega Alimenta-
ção e conheça o que exis-
te de melhor em soluções 
eficientes e de qualidade 
no mercado de alimen-
tação e serviços - (11) 
4602.9325 - www.ome-
gaalimentacao.com.br

Os mais de 40 anos de experiência no mercado de alimentação corporativa deram à Omega o know-how de oferecer refeições a colaboradores de empresas espalhadas pelo Brasil 

FOTOS: DIVULGAÇÃO/OMEGA ALIMENTAÇÃO
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Vera Wolf com Yousef em consulta na Clínica Bicho Amigo. 
Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715

 A graça de Chantilly e Batata em consulta com a Dra. Larissa 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

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

O querido cliente Porfírio Xavier, proprietário da Predial Imóveis, 
recebendo o Bolo da Madre do Jornal Mais Expressão

Bicos & Focinhos

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

Roberto e Rose da Casa das Antenas, também recebeu o 
delicioso Bolo da Madre, mimo do Jornal Mais Expressão

Adelaide Decorações

Dra. Ana Lucia e Dra. Sueli Midori, as queridas clientes da 
Clínica Bicho Amigo, recebendo um lindo arranjo da Allicia 
Flores, pelo Dia do Veterinário, presente do Jornal Mais 
Expressão.

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, no Residencial 
Itatiba Country Club. 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



Gibim Segurança Eletrônica - Rodrigo e Murilo Gibim

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

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

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

DIVULGAÇÃO

Em seus 15 anos de 
existência,  o Troféu 
Frutos de Indaiá já pre-
miou milhares de em-
presas de Indaiatuba 
que foram apontadas 
e escolhidas, através 
de votos da população, 
como a melhor da cida-
de em seu segmento. O 
maior e melhor evento 
de premiação de Indaia-
tuba está marcado para 
acontecer no dia 28 de 
novembro,  no salão 
social do Clube 9 de Ju-

lho. E na edição de co-
memoração dos 15 anos 
do Troféu Frutos de 
Indaiá a dupla Maiara & 
Maraisa promete agitar 
e animar os premiados 
e convidados cantando 
seus maiores sucessos.

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

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

Premiados
O resultado da pes-

quisa já está concluído 
e os primeiros colo-
cados já estão sendo 
procurados pelo Grupo 
Mais Expressão para 
que participem da edi-
ção 2020. As empresas 
premiadas podem ser 
conferidas nas edições 
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D E N I S E  K A T A H I R A
redacao@maisexpressao.com.br

Duas Cerejas - Jéssica Maria Leite Zago e Luis Henrique Zago

do Jornal Mais Expres-
são. 

Reconhecimento
E o sucesso do Tro-

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

A será celebrada em 
9 de novembro, com 
o intuito de promover 
o reconhecimento aos 
empresários que se des-
tacaram durante o ano 
nos seus respectivos 
segmentos de atuação. 
“A premiação já é rea-
lizada anualmente pelo 
Grupo Mais Expressão, 
e, graças à nova lei, a ho-
menagem passa integrar 
oficialmente a agenda 
de eventos da cidade”, 
destacou Massao.
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 915

BIENTES, BANHEIRO SOCIAL, 
AREA GOURMET COM LAVBO E 
PISCINA 7 x  2,30 M COM LED 
E CASCATA. GARAGEM PARA 

04 AUTOS.  ACEITA PERMUTA 
POR APARTAMENTO NA BIA-
XADA SANTISTA ( PREFERÊN-
CIA PRAIA GRANDE, SANTOS 

OU GUARUJÁ ). R$ 800,000,00

CHACARA

BAIRRO ALDROVANDIA – 
CH00336

CHACARA - TERRENO 
18.150M² AREA RURAL , CON-
TEM 05 CASAS. CASA 01: CASA 
PRINCIPAL:  03 DORMITÓRIOS, 

SENDO 01 SUITE COM CLO-
SET, SALA, DE ESTAR, SALA DE 
JANTAR, COZINHA, 02 WC, LA-
VANDERIA. CASA 02: CASA DO 
CASEIRO: 03 DORMITÓRIOS, 

SALA  GRANDE, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA, VARANDA, 01 
QUARTO EXTERNO COM BA-

NHEIRO. CASA 03: 01 DORMI-
TÓRIO, COPA PEQUENA , WC, 
ESCRITÓRIO EXTERNO. CASA 

04: 01 SUITE, HALL DE ENTRA-
DA , COZINHA, 03 VAGAS DE 

GARAGEM COBERTA. CASA 05: 
03 DORMITÓRIOS, COZINHA, 
WC, LAVANDERIA, VARANDA, 

03 DEPOSITOS, CHURRAS-
QUEIRA, PISCINA, POMAR, 
LAGO, PASTO ,  ÁGUA VEM 

DA NASCENTE. UMA EXTENSA 
AREA VERDE. R$ 2.541.000,00

TERRENOS 

VIDEIRAS. FRENTE P/ AV. 
20 MIL m² R$ 130,00 O m²

VIDEIRA. 
20 MIL m² 

R$ 80,00 m²

VILA GEORGINA – CA03211
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, WC, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO,

CHURRASQUEIRA, GARAGEM 
PARA 02 CARROS COBERTA.

R$ 415.000,00 

JARDIM DOS IMPÉRIO – VILA 
ITÚ - CA03213 LINDA CASA, 

ÓTIMO ACABAMENTO.
03 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 

SUITE,SALA, 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. TER-

REO ), SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA, AREA GOURMET.
GARAGEM PARA 02 AUTOS.

R$ 500.000,00

JARDIM MOACIR ARRUDA – 
CA03215

03 DORMITÓRIOS  ( 01 SUÍTE 
) TODOS COM ARMÁRIOS E 

AR CONDICIONADO, SALA, 02 
AMBIENTES, LAVABO, AMPLA 
COZINHA PLANEJADA, CHUR-

RASQUEIRA, GARAGEM PARA 04 
VEÍCULOS.

R$ 560.000,00

JARDIM REGINA – CA033057
IMÓVEL DIFERENCIADO PELO 

SEUS PLANEJADOS NOS 03 DOR-
MITÓRIOS, BANHEIROS,

COZINHA, AREA DE SERVIÇO, 
SALA, AREA GOURMET, GERA-

DOR DE ENERGIA A GÁS, SISTE-
MA DE SEGURANÇA, PORTÃO 

ELETRÔNICO E 07 APARELHOS DE 
AR CONDICIONADOS,  IMÓVEL 
SEMI MOBILIADO. 03 DORMO-
TÓRIOS ( 01 SUITE ), COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO, SALA 02 AM-

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, COZI-
NHA, WC, AREA DE SERVIÇO, 

EDÍCULA COM 01 QUARTO,WC, 
AREA DE SERVIÇO, 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 AU-
TOS ( PORTÃO ELETRONICO ).

R$ 350.000,00

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

COZINHAS, WC, CHURRASQUEI-
RA, GARAGEM COBERTA PARA 

02 CARROS,
ÓTIMO ACABAMENTO,

R$ 395.000,00

JARDIM PAU PRETO – CA03210
03 DORMITÒRIOS , SENDO 01 
SUITE, SALA, WC, COZINHA, 

AREA SE SERVIÇO, CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM PARA 
02 CARROS COBERTA. R$ 

395.000,00

KITNET CENTRO ED VERONA  
MOBILIADA 

01 DORM, COZINHA, A.S., BA-
NHEIRO, E UMA VAGA COBER-
TTA 1300,00 ( INCLUSO COND 

E IPTU)

LOCAÇÕES SALAS, CASAS 
COMERCIAIS E SALÕES  

 
SALA. ED. AMBASSADOR CEN-

TRO 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/ ESTACIONAMENTO, 
LAVA RAPIDO CENTRO TE00022 
700m², e COPA E BANHEIRO R$ 

4000,00   
 

APARTAMENTO VENDAS 
   

JARDIM TROPICAL –  PORTAL 
DAS FLORES AP00962

LINDO APARTAMENTO, ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO, CONDOMÍNIO 
FECHADO. 03 DORMITÓRIOS, 
SENDO O PRINCIPAL COM AR-

MÁRIOS PLANEJADOS E OUTRO
COM ARMÁRIO E MESA DE ES-

CRITÓRIO, COZINHA PLANEJADA 
COM FOGÃO

EMBUTIDO, PORTA DE VIDRO 
SEPARANDO COZINHA DA LA-

VANDERIA, WC
COM BOX E GABINETE, 01 VAGA 
DE GARAGEM. APARTAMENTO 

DE FRENTE. R$ 285.000,00

CENTRO – AP00792
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, ENTRE AV.  

LOCAÇÕES CASAS
 

JD MORADA DO SOL CA03222 
CASA DE FUNDO ( LUZ INDE-

PENDENTE)  
DORM, BANHEIRO, COZINHA 

A,S. VAGA P/ MOTO 
R$ 500,00  

SANTA CRUZ CA03223 
01 DORM, COZINHA E BANHEI-

RO GARAGEM  
R$ 700,00 INCLUSO IPTU

COSTA E SILVA, RUA BRASIL / 
CRISTO  CA0224 

01 DORM, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 

QUINTAL E GARAGEM PARA 
ATÉ 03 AUTOS 

R$ 780,00 INCLUSO IPTU

VILA AVAÍ CA03218 
02 DORM, SALA, BANHEIRO, 

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 BANHEIRO 
R$ 1000,00

 
VILA FURLAN CA03219 

PADRE BENTO PACHECCO 
02 DORM, 02 SALAS, COZINHA, 

A.S, 02 BANHEIROS,  
QUINTAL E GARAGEM COBER-

TA R$ 1380,00 ( ISENTO DE 
IPTU) 

 
JD. VALENÇA CA03217 

LINDA CASA, 03 DORM (1SUÍ-
TE), SALA 02 AMBI,  

COZINHA, A.S, GARAGEM CO-
BERTA P/ 02 AUTOS PORTÃO 

ELET. R$ 1500,00 + IPTU

PARQUE SÃO LOURENÇO 
CA03223 LINDO SOBRADO 

03 DORM (01SUÍTE), ESCRITÓ-
RIO, SALA, ÁREA DE LUZ, SALA 
DE JANTAR, COZINHA, DESPEN-
SA, ÁREA DE SERVIÇO, AMPLO 
QUINTAL, GARAGEM COBERTA 
PARA 02 AUTOS E MAIS 2 DES-
COBERTA. R$ 1600,00 + IPTU

 
JD. OLINDA CA03028 

03 DORM ( 01 SUÍTE), COZINHA 
PLAN, 03 BANHEIROS,  

A.S. ÁREA GOURMET GARAGEM  
R$ 2000,00 

LOCAÇÕES APARTAMENTO 

KITNET CENTRO AP00921 
01 DORM, COZINHA E BANHEI-

RO VAGA P/ MOTO 
R$ 680,00 INCLUSO ÁGUA E IPTU 

KITNET CENTRO  
01 DORM, COZINHA E BANHEIRO 

VAGA P/ MOTO 
R$ 700,00 MAIS IPTU

APARTAMENTO PARQUE INDAIA-
SOLAR DOS GIRASSOIS 

02 DORM, SALA, COZINHA, A.S, 01 
VAGA R$ 700,00 + COND. + IPTU 

 
KITNET CENTRO ED YPÊ 

PORTARIA 24HRS, ELEVADOR. 
R$ 850,00 INCLUSO COND E 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 MÓVEIS 
PLAN 1100,00 + COND + IPTU 



B2 Imóveis

SL00998 - AC. 55m² - AT.128,00m² - EXCELENTE SALA COMERCIAL COM VITRINE 
EM REGIÃO CENTRAL - CENTRO - 01 sala principal com mezanino, copa, WC social. 
R$ 1.500,00 + IPTU.

SL00967 - SALA COMERCIAL COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA E CONDOMÍNIO 
COM INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA - SKY TOWERS OFFICE INDAIATUBA - AU 
55m² - 01 sala ampla (reversível para outros formatos), lavabo. Infraestrutura de se-
gurança com portaria e estacionamento. R$ 1.700,00 + COND. + IPTU.

CA08853 - AT. 600m² - AC. 475m² - SUNTUOSO IMOVEL COM ACABAMENTO ALTO 
PADRÃO EM CONDOMÍNIO FECHADO - TERRA MAGNA - 04 suítes todas com pla-
nejados sendo 02 master - 01 dupla, 06 WC social, lavabo, cozinha planejada acopla-
da, 03 salas amplas com living, viveiro com vista para sala, suíte de empregada, la-
vanderia, piscina com hidro, sauna, área de churrasco fechada e separada, garagem 
subterrânea com despejo. Arquitetura contemporânea e acabamento superior sen-
do entrada principal em madeira com jardim japonês e praça, área de lazer fechada 
e privativa, todos os dormitórios avarandados, ambientes climatizados, janelas em 
blidex com persianas, aquecimento central, condomínio com área de lazer, trilha, 
lagos e campos. R$ 2.700.000,00

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

CA08960 - AT. 280m² - AC. 177m² - EXCELENTE CASA TÉRREA EM LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA - JD. AMÉRICA - INDAIATUBA - imóvel térreo acabamento superior 
com edícula sendo 03 dormitórios com planejados sendo 01 suíte, 02 salas com li-
ving (ar condicionado), área de luz decorada, cozinha planejada, 02 WC social, área 
de serviço, entrada independente para a edícula com quintal, varanda gourmet, 01 
dormitório com WC social, 02 vagas cobertas. R$ 660.000,00

CA07527 - AT 450 m², AC 263,85 m² - EXCELENTE CASA TÉRREA EM CONDOMÍ-
NIO FECHADO - JARDIM RESIDENCIAL SANTA CLARA - 03 suítes com camas sendo 
01 master com jacuzzi (estuda proposta para colocação de planejados), sala ampla 
dois ambientes com sofá e mesa de jantar, cozinha planejada com geladeira e des-
pensa, área de luz,  lavanderia, espaço gourmet independente com churrasqueira, 
WC externo, quintal, garagem para 04 autos sendo 02 cobertas. R$ 5.000,00 + 
COND. + IPTU.

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

quartos, corredor, cozinha, banheiros e lavanderia, ar condi-
cionado nos quartos e sala, iluminação LED e vista esplendida. 
Localização em um dos melhores bairros da cidade em condo-
mínio completo. R$ 3.000.00 + COND. + IPTU

CA08802 - AT 300 m² - AC 200 m² EXCELENTE CASA TÉRREA 03 
DORMITÓRIOS EM CONDOMÍNIO FECHADO -  RESIDENCIAL 
GREEN VIEW - 03 dormitórios sendo 01 suíte (02 com armá-
rios), WC social com box e gabinete, sala 02 ambientes com 
estante, lavanderia planejada, cozinha planejada com armário 
| despensa,  área gourmet com churrasqueira e amplo quintal, 
quarto despejo com prateleiras e WC, garagem para 04 autos 
sendo 02 cobertas. Condomínio fechado com infraestrutura 
de quadra poliesportiva, playgound e portaria. R$ 4.500,00 + 
COND. + IPTU

VENDA

CA08654 - AT. 75m² - AC. 45m² - EXCELENTE CASA TERREA 
RECEM ENTREGUE - JD. DOS COLIBRIS - 01 dormitórios, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, quintal, 02 vagas descoberta. 
O imóvel será entregue com estrutura para fazer sobrado com 
local definido da escada. R$ 179.900,00.

CA08827 - AT. 360 m² - AU. 390 m² - SUNTUOSO SOBRADO 
COM ACABAMENTO ALTO PADRÃO EM CONDOMÍNIO PRI-
VATIVO - CIDADE NOVA - 05 dormitórios sendo 04 suítes 
todos com planejados climatizados (02 master com closet e 
banheiro duplo), 06 WC social, escritório, sala de lareira, sala 
de estar, sala de cinema climatizada, sala de jantar, cozinha 
planejada, jardim de inverno, cozinha gourmet planejada com 
churrasqueira e hall, quintal, deck com jardim, lavanderia, 
quarto de despejo independente, garagem para 06 autos. R$ 
1.700.000,00 (ESTUDA VENDA COM MÓVEIS).

CA08880 - AT. 310 m² - AC. 250 m² - EXCELENTE IMÓVEL CO-
MERCIAL | RESIDENCIAL EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA ÀS 
MARGENS DO PQ. ECOLÓGICO - 04 dormitórios climatizados 
sendo 03 suítes com closet (01 master no segundo piso e dor-

mitório  escritório), 03 salas com living, hall de entrada, 
mezanino com quarto de despejo, sótão, cozinha plane-
jada com despensa, lavanderia, cozinha gourmet com ba-
nheiro, dormitório externo  quarto de despejo, WC social 
externo, quintal, garagem para 02 autos. R$ 1.250.000,00.

CA08487- AT. 350 m² - AC. 210 m² - EXCELENTE IMÓVEL 
COM ACABAMENTO SOFISTICADO EM CONDOMÍNIO 
COM INFRAESTRUTURA COMPLETA - JARDIM AMSTAL-
DEN RESIDENCE - 03 suítes sendo 01 com closet, sala 02 
ambientes amplos com pé direito duplo, lavabo, home, es-
critório planejado, cozinha com armários, despensa, área 
gourmet com churrasqueira, pia, lavanderia, preparação 
para aquecimento, amplo jardim, garagem para 05 autos 
sendo 02 cobertos. R$ 1.200.000,00 (ACEITA PERMUTA).

CA08956 - AT 200 m², AC 153 m² - EXCELENTE SOBRADO 
EM CONDOMÍNIO FECHADO- JARDIM BRÉSCIA - 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte, sala ampla 02 ambientes, lavabo, co-
zinha, área de serviço, espaço gourmet com churrasqueira 
e quintal, garagem para 02 autos. infraestrutura para ar 
condicionado e boiler, área de lazer do condomínio bem 
localizado com piscina adulto/infantil, salão de festas, aca-
demia, playground, quiosque, quadra poliesportiva, porta-
ria 24hs. R$ 640.000,00

CA08943 - AT. 132m² - AC. 117m² - EXCELENTE SOBRADO 
COM ARQUITETURA MODERNA JD. PAU PRETO - INDAIA-
TUBA - 3 dormitórios grandes sendo 2 suítes, sala ampla 
integrada a cozinha planejada, lavabo, quintal, área gour-
met, garagem para 2 carros. Próxima ao Parque Ecológi-
co com marcenaria diferenciada, suíte com varanda. R$ 
540.000,00.

GL00412 - AT. 250 m² - AC. 215 m² - GALPÃO COMERCIAL 
DOIS ANDARES COM MEZANINO E EDÍCULA - MONTE 
VERDE - INDAIATUBA - amplo salão térreo, hall, escritó-
rio, refeitório, 3 banheiros, edícula, quintal, 4 vagas. R$ 
700.000,00

LOCAÇÃO

SL00811 - AU. 120 m² - SALÃO COMERCIAL EM LOCALIZAÇÃO 
EXCELENTE - JD. MORADA DE SOL / INDAIATUBA - Ampla sala 
comercial, 02 banheiros, 03 vagas na frente. R$1.800,00 + 
IPTU.

SL01013 - AU 43 m²- SKY TOWERS - EXCELENTE SALA COMER-
CIAL COM VISÃO ENVIDRAÇADA DA MATA EM LOCALIZAÇÃO 
ESTRATÉGICA NA ENTRADA DA CIDADE - sala comercial com 
WC. R$ 1.500,00 + COND + IPTU. (ESTUDA PROPOSTA PARA 
COLOCAÇÃO DE PISO ELEVADO)

SL00941 - AT. 300 m² - AC. 280 m² - EXCELENTE SALÃO CO-
MERCIAL COM ALTO FLUXO DE PESSOAS PRÓXIMO A TOYOTA 
E JOOHN DEERE - COLIBRIS - INDAIATUBA - amplo salão com 
banheiros, 06 vagas na frente. R$ 3.500,00 (IPTU INCLUSO).

SL00995 - AU. 12 m² - SALA COMERCIAL PISO SUPERIOR EM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - CENTRO - 1 sala em segundo 
piso, banheiro comum, entrada única. R$ 1.000,00 (INCLUSO 
CONTAS DE IPTU, ÁGUA E ENERGIA).

AP04797 -  AU 84 m² - APARTAMENTO MOBILIADO PRÓXI-
MO AO PARQUE ECOLÓGICO - 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 próxi-
mo ao Parque Mall e Parque Ecológico. R$ 2.600,00 + COND. 
+ IPTU

AP04776 - AU.96 m² - APARTAMENTO NOVO EM CONDOMÍ-
NIO COM LOCALIZAÇÃO ESPLENDIDA E COMPLETA INFRAES-
TRUTURA DE LAZER E SEGURANÇA - JARDIM PAU PRETO - IN-
DAIATUBA - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, lavabo, 
sala 02 ambientes, cozinha planejada, 02 vagas cobertas e 
com hobby box. Apartamento com armários planejados nos 



B3Imóveis

         

VENDA

CASAS

CA00332JD HUBERT-3 dorms +dep+2 vagas. ....................................................... R$ 360.000,00
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
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
CA00270-VILA LOPES-03 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ........................................ R$ 395.000,00
CA00329-VILA SUÍÇA- 04 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. .................................. R$ 950.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00341 SANTA CLARA-4 suítes +dep+4vagas R ................................................ $1.750.000,00
CA00319 CONDOMÍNIO MARIA JOSE- 3 suites c/ closet+dep+4vagas ..............R$979.000,00
CA00302-MONTREAL-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ........................................ R$ 549.000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ................................. R$ 740.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ................................ R$ 1.050.000,00
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
CA00317-JARDINS DE ROMA-3 suítes c/ closet + dep + 2 vagas .......................... R$ 790.000,00

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

CH00053 VALE DAS LARANJEIRAS 4 dorm + dep+ 4vagas(Aceita permuta)  ..R$2.200.000,00
CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina  .......................... R$ 980.000,00
CH00046-MONTE MOR- 02 dorms +dep c/ piscina. Aceita Permuta. .................. R$ 650.000,00 
CH00050-POLARES- 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
TE00207-VILLA RUBENS 250M ............................................................................. R$ 220.000,00
TE00177-VILA AVAI- 360M. .................................................................................. R$ 324.000,00
TE00220-EUROPARK-1000M. ............................................................................... R$ 424.000,00
TE00190-ESPLANADA 1- 300M ........................................................................... .R$ 270.000,00
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. SANTA MARTA- SALTO 180M. .......................................................... R$ 100.000,00
TE00233-JD. SEVILHA- Comercial 1060M.............................. R$  3.500,00 ( o metro quadrado)
ST00017-VIDEIRA-20.000MTS .........................................................................  R$ 1.700.000,00

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

LOCAÇÃO

CASA

CA00263-VILLA FURLAN-2 dorms + dep + 1 vaga. .......................................R$ 1.200,00 incluso
CA00279-CENTRO-1 dorms+dep+1vaga.......................................................... R$ 1.100,00+iptu
CA00267-JD. PAU PRETO-4 dorms +dep+2 vagas............................................ R$ 1.800,00+iptu
CA00287-PAU PRETO- Comercial. ................................................................... R$ 6.000,00+iptu
CA00286-VILA SUÍÇA- 2 dorms c/ suíte master+dep+2vagas ......................... R$ 4.000,00+iptu
CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial)  ........ R$ 4.400,00+iptu
CA00299-JD DOS SABIÁS-02 dorms+dep+2vaga .............................................. R$1.300,00+iptu
CA00315-JARDIM REGINA- 3 dorms+dep+2vagas ................................................... R$ 2.650,00

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

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA216 -JD. CALIFÓRNIA- R$280 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha ampla, lavanderia 
coberta, banheiro e garagem coberta para 2 carros. Possui portão eletrônico. Aceita Permuta com casa menor 
no Jardim do Vale. 
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.
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
CA327 – JD. VENEZA – R$275 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, lavanderia, 
banheiro e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira. Aceita permuta com terreno.
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 2 
carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e jantar, 
cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros
CA345 – CIDADE NOVA – R$600 MIL – 3 dorms (1st com armários), sala, coz com armários, wc, lavanderia, 
dispensa, quintal, garagem
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e gara-
gem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, lavan-
deria, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apar-
tamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 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. Pos-
sui área gourmet com churrasqueira e pia. Preparado para aquecedor solar e ar condicionado.
CA333 - CONDOMINIO PARK REAL - R$425 MIL 3 dormitórios sendo 1 suíte  banheiro, sala de estar com 
sanca, cozinha americana, lavanderia é garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Possui churrasqueira com 
pia.
CA332 – CONDOMÍNIO IMPÉRIO – VILA RICA – R$425 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha 
americana, banheiro, lavanderia e garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Possui churrasqueira com pia. 
Aceita Permuta com terreno.
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem. 
Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet),sala de estar  com 
pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área gourmet, 
piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, lavan-
deria, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, sala, 2 banheiros, churrasquei-
ra, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e sanca, 
cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos os 

dormitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasqueira e 
pia, cobertura com vidros temperado, e garagem para 2 carros.
CA313 – CONDOMINIO MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 2 carros. Possui quintal e churrasqueira. Estuda-se 
Permuta e Propostas.
CA314 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$550 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de TV, sala de 
jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, ar condicionado, aquecimento 
solar e coifa.  Área de lazer com piscina, churrasqueira, campo de futebol, sala de ginástica, salão de festas 
e playground.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha 
planejada, lavanderia, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal e churrasqueira com área 
gourmet.
CA318 – CONDOMINIO MONTREAL – R$520 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 1 carro, churrasqueira e edícula.                                                                                                      
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 condicio-
nado, aquecedor solar e churrasqueira.                                                           
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com box e armá-
rios, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, lavanderia, garagem para 
2 carros. Possui quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$390 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala de estar, sala 
de TV, cozinha, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. Obs: Casa com móveis planejados. Área de Lazer 
com playground, brinquedoteca, academia, churrasqueira, piscina e salão de festas.

 APARTAMENTOS

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, ga-
ragem 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, cozi-
nha 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, lavan-
deria, 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
TE02 – JD. PIEMONTE – R$200 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
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 entra-
da 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.

TE20 - JD. PIEMONTE - R$217 MIL - 300 m². Aceita permuta com Honda Fit a partir do ano 2018.

 CHACARAS E SITIOS
 
CH723 - VALE DO SOL - R$425 MIL- 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha e garagem a vontade. 
Possui área gourmet com churrasqueira.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, wc social, piscina 3,5 x 
7, fogão e forno a lenha, pomar, gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, 
coz planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, 
chalé com 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, 
varanda, piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado 
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$750 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de estar, 
sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e garagem 
coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com pia, piscina, campo de futebol pe-
queno, sala de musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitorios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado com 
alambrado, 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
 
CIDADE JARDIM - R$1450,00 - 2 dormitórios, 2 banheiros com box blindex, sala, cozinha, churras-
queira e garagem para 2 carros.
JD.CALIFORNIA - R$850,00 - 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.
PARQUE RES. INDAIÁ- R$950,00 - 3 dormitórios, sala,cozinha, banheiro e garagem.
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha banheiro e lavanderia.
CIDADE NOVA – R$850,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem.
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 

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$1000,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, sa-
cada e garagem para 1 carro.
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

PARQUE DAS NAÇÕES - R$4.300,00 -  SALÃO COM 2 BANHEIROS. MEZANINO COM ESCRI-
TÓRIO, BANHEIRO, COPA. PÉ DIREITO 6 METROS.
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

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
AP00116-SÃO LORENÇO-02 dorms+dep+1vaga. .................................. R$ 1.300,00+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 

OPORTUNIDADE
ELIAS FAUSTO

Á VISTA
TERRENO DE 175MTS POR 

R$ 45.000,00  
TERRENO DE 1000MTS 

POR R$ 132.000,00



B4 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)



B5Serviços / Utilidades



B6 Serviços / Utilidades



B7Imóveis



GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Alianças

Engenharia e Reformas

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

Pousada Produtos naturaisMecânica

B8 Serviços/Utilidades

Construção
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária
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Classificados

Morada do sol - 
Rua:81 02 dormitórios 
(01 suíte) sala/cozi-
nha americana, abrigo 
nos fundos e gara-
gem p/ 02 autos. De 
270.000,00 POR APE-
NAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 
/ 3935-3294
Casa para locação 
Jardim Pedroso - 
Próximo ao Haoc e 
Faculdade Maxplank 
. 02 dorm., sala cozi-
nha, área de serviço 
garagem 1 carro  R$ 
1.200,00   + ITPU F.: 
(19) 98346-2299
Vendo ou Permuto 
Casa em Avaré por 
casa em Indaiatuba 
- 3 suítes, sala, 2 am-
bientes Cozinha ame-
ricana, área gourmet 
e piscina. 468 metros. 
F.: (19) 99702-2680
Casa Condomínio 
Amistalden - Sobrado 
c/ 3 suítes, escritório. 
Espaço gourmet c/ 
churrasqueira e pis-
cina. Ar condicionado 

e aquecimento solar. 
04 vagas para auto. 
F.: (19) 99783-3154  
CRECI 20825OF
Casa Condomínio 
Bréscia  - 3 dormi-
tórios c/ suíte, sala 
2 ambientes e pé di-
reito duplo, Cozinha 
americana planejada, 
espaço gourmet c/ 
churrasqueira Fino 
acabamento. F.: (19) 
99783-3154 CRECI 
208250F
Vendo ou Locação 
casa Jardim dos 
Sabiás - 02 dormi-
tórios, sala grande, 1 
wc social, cozinha e 
lavanderia. Quintal e 
área gourmet c/ Chur-
rasqueira e jardim. 02 
vagas para carros R$ 
260.000,00 (venda) 
R$ 1.300,00 + Iptu. 
F.: (19) 99702-2680
Vendo Casa Lauro 
Bueno - 2 quartos, 
sala, copa, cozinha, 
2 wc, garagem p/ 
2 carros. Doc ok. 
De 250.000,00 por 
R$190.000,00 F.: 
(19) 3016-1685 / (19) 
98772-5790
Vendo Sobrado no 
Litoral - 3 suítes c/ 
ar  condicionado + 

1 banheiro, churras-
queira, piscina. Con-
domínio Morada da 
Praia em Bertioga. 
Valor R$680.000,00. 
Aceito permuta por 
apto 4 dormitórios ou 
casa em condomínio 
em Indaiatuba Fone: 
(19) 99715-7511
Vendo um sobrado 
no bairro Jardim Re-
gente - interessado 
entrar em contato no 
celular (19) 99356-
7223 (WhatsApp)
Vendo Casa em 
Cardeal - Terreno de 
125m² A.C. 120 me-
tros, 1 quarto, 1 suíte, 
área de churrasquei-
ra, banheiro social, 
sala cozinha, gara-
gem coberta, aceito 
carro até 40 mil e tam-
bém aceito financia-
mento R$230.000,00 
F.: (19) 99124-2964
Casa no Jardim do Vale 
- Área do terreno 125m², 
área construída 90 metros, 
sala, cozinha, banheiro, 1 
quarto e garagem cober-
ta R$220.000,00  F.: (19) 
99124-2964

 
Centro Casa Comer-
cial - 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, últi-
mo andar, vista para 
Parque Ecológico. 
Duas suítes, pode ser 
transformado em três 
suítes, sala ampliada, 
lavabo, cozinha com 
despensa, área de 
serviço e ampla varan-
da gourmet. Salas e 
suítes com infraestru-
tura para ar condicio-
nado. Três vagas da 
garagem. Tratar com o 
proprietário - Valor R$ 
550.000,00 - celular 
19 - 98906-2080
Vende-se aparta-
mento, Condomínio 
Life, bairro Cidade 
Nova - 60 m, sol da 
manhã, nono andar, 
próximo às principais 
Avenidas de acesso 
Dois dormitórios, sendo 
um suíte, torre única,  
infraestrutura para ar 
condicionado, kit ban-
cada na cozinha e área 
de serviço, Salão de 
Festa Infantil e brin-
quedoteca, Salão de 
Festa adulto, Piscina 
e Fitness. Duas vagas 
de garagem cobertas. 
Aceita-se terreno em 
condomínio fechado. 
Tratar com o proprietá-
rio -  celular 19-98906-
2080
Apartamento Diferen-
ciado - 3 dormitórios 
sendo 2 suítes, lavabo, 
va randa ,  sacada , 
com ar condicionado, 

112m² em prédio de 
alto padrão com estru-
tura completa ao lado 
do Parque Ecológico. 
Valor R$ 790.000,00 
Aceito troca por aparta-
mento de 4 dormitórios 
ou casa em condomínio 
F.: (19) 99715-7511
Apartamento Jardim 
América - para Venda e 
Locação. 2 dorm.,  Co-
zinha área de serviço. 
Garagem  Venda R$ 
200.000,00. Locação 
R$ 800,00 + Cond + 
Iptu.   “Aceita permuta 
por terreno” F.: (19) 
98346-2299
Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios 
e vaga de garagem, 
acabamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
entrada + parcelas de 
R$1.210,00 F.: 99762-
7997 / 9-8271-6141Cor-
ra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitórios 
e demais dependen-
cias todas com móveis 
planejados, portaria 24 
horas, área de festas, 
vaga de garagem, pis-
cina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mi tór ios em ót imo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R$140 .000 ,00  F . : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!

 
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Sítio em Piedade-

-SP - 36.000m², 02 
casas, barracão, lago 
com peixes, telefone 
fixo, torre de internet a 
500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Venda Sít ios em 
Monte Mor - 1,5KM 
do centro de Monte 
Mor, Via asfaltada, óti-
ma casa e mais duas 
edículas, Piscina, lago 
e área verde preserva-
da. F.:(19) 99783-3154 
CRECI 208250F
Venda Sítio Cardeal 
- 26.290 metros R$ 
790.000,00 F.:(19) 
99166-8272
Vende-se uma chá-
cara no Vale do Sol 
- com 6 cômodos. Área 
total: 1.000 m² Área 
construída: 170m² 
c/ 2 quartos sendo 1 
suíte. 01 escritório, 
área gourmet, chur-
rasqueira, piscina c/ 
banheiro, campo de 
fuebol. Toda avaran-
dada. Garagem p/ 4 
carros, cozinha plane-
jada. Aceita financia-
mento. Aceito troca por 
casa no centro. Valor 
R$580.000,00 Falar 
c/ Carlos ou Sandra 
F.:(19) 97119-8369 / 
(19) 99487-5089

 
Vendo ou Troco, 
Condomínio VIDA 

REAL Itupeva NO-
BRE - Terreno ex-
celente c/ 800 m2 
completa infra, rede 
subterrânea, base $ 
280.000 aceito casa 
ou terreno, veiculos. 
Vale a pena como in-
vestimento ou para 
construir. Tratar c Pau-
lo (19) 33923851 / (11) 
986324131
Vende-se terreno 
Jardim Valença - 
130m² quadra F. Lote 
11. Rua Cora Toma-
so Lopes. Direto com 
proprietário F.: (19) 
99723-8427
Venda Terreno Elias 
Fausto - 175 metros  
R$ 45.000,00 Á VISTA 
F.:(19) 99384-7400
Vendo Terreno no 
Jd. Carlos Aldrovan-
di - 270 metros, docu-
mentação: OK, Valor 
R$ 150.000,00. Aceito 
financiamento F.: (19) 
98730-9484 

 
Sala comercial para 
locação do lado Av. 
Presidente Vargas e 
supermercado Paulis-
tão R$ 700,00 + IPTU 
F.: (19) 98346-2299
Locação Morada 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 COM WC 
SOCIAL. R$ 6.000,00 
+ IPTU F.: (19) 99702-
2680

 
Vendo Dinheiro (papel 
e moeda) antigos. Va-
lor a combinar F.: (19) 
99214-1572
Vendo Teclado semi 
novo, com mais de 60 
ritmos brasileiros F.: 
(19) 98120-3357
Vendo Sofa cama. 
Falar c/ Adaujiza F.: 
(19) 98338-7384
Vendo Fogão a gás. 
Falar c/ Adaujiza F.: 
(19) 98338-7384
Vendo portão de 3 
metros X 1,80 altura 
R$500,00 Aceito car-
tão de crédito e parce-
lo F.: (19) 3935-1633 
Sonia Batista
Vendo Máquina de 
cartucho R$300,00 
Aceito cartão de cré-
dito e parcelo F.: (19) 
3935-1633 Sonia Ba-
tista
Vendo Porta de vi-
dro de correr 1,60 R$ 
400,00 Aceito cartão 
de crédito e parcelo F.: 
(19) 3935-1633 Sonia 
Batista
Procuro para comprar 
Triciclo com bagageiro 
na frente Falar c/ Vina 
F.: (19) 99769-7055

 
Linea 2015 - completo 
R$35.000,00. Aceito 
troca  F.: (19) 99124-
2964
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Empregos

Notas de Falecimentos
1.ANTONIO VICENTE 
com 60 anos , Era Di-
vorciado(a) de SANDRA 
APARECIDA TEIXEIRA 
sendo filho(a) de IGN e 
MARIA APARECIDA. dei-
xa filho(s): FLAVIA, FER-
NANDA, ALEXANDRE 
(MAIORES), Falecido em: 
08/09/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 09/09/2020. 

2.MARIA DE LOURDES 
DA ROCHA com 89 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de FRANCISCO 
JOSÉ ROCHA e AMELIA 
RITA DA CONCEIÇÃO. 
deixa filho(s): JOÃO, 
JOSEFA, JOSE, MARIA 
(MAIORES) FRANCIS-
CO (FAL), Falecido em: 
08/09/2020, , e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 08/09/2020. 

3.JOSÉ BENEDITO PE-
DRO com 79 anos , Ca-
sado (a) com IDALISIA 
BENEDITA PEDRO sendo 
filho(a) de FRANCISCO 
PEDRO e MARIA DAS 
DORES SAMPAIO. deixa 
filho(s): DIVINO 48, JE-
SUINO 47, ZENITE 43, 
ESTEFANIA 35, Falecido 
em: 08/09/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 09/09/2020. 

4.ANA JOANA DO NAS-
CIMENTO com 97 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de MARIANO 
JOSE BEZERRA e JOA-
NA FELIZARDA DO NAS-
CIMENTO. deixa filho(s): 
ANTONIO, MARIA ANA , 
SIDA ANA , JOSE , MARIA 
SOCORRO, CLAUDEO-
NOR, MIGUEL , JOAO 
(MAIORES), Falecido em: 
08/09/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 09/09/2020. 

5.MARIA JOSÉ DE OLI-
VEIRA com 96 anos , Era 
Viúvo(a) de JONAS LO-
PES DE OLIVEIRA sendo 
filho(a) de MIGUEL ALVES 
DA SILVA e IZABEL BE-
ZERRA DO NASCIMEN-
TO. deixa filho(s): FIDELA-
NO, ANA ALICE, ISRAEL, 
ISABEL, REGINA, MARIA 
LUCIA, JOANA, INÊS, 
FRANCISCO, ROSELI ( 
MAIORES), Falecido em: 
08/09/2020, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-

QUE DOS INDAIAS aos 
09/09/2020. 

6.HELENA COUTINHO 
PAULISKI com 0 anos , 
sendo filho(a) de MICHAEL 
LUAN DE SOUZA  PAU-
LISKI e CAMILA COUTINHO 
PAULISKI. Falecido em: 
08/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 09/09/2020. 

7.ANDRE CHAVES DE 
SOUZA com 42 anos , União 
estável com FRANCYNE 
MONTEIRO, sendo filho(a) 
de HERMINIO PAULO DE 
SOUZA e MARIA LUCIA 
CHAVES DE SOUZA. deixa 
filho(s): MIGUEL 4, Falecido 
em: 09/09/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 09/09/2020. 

8.PATRICIA GIBELLO com 
59 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de  SARAH 
GIBELLO. deixa filho(s): 
MARCELO 38,BRUNO 30, 
Falecido em: 09/09/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
10/09/2020. 

9.LOURDES BERSSAN 
GANZAROLLI GERALDINI 
com 87 anos , Era Viúvo(a) 
de LUIZ GERALDINI, sendo 
filho(a) de JOAO BERSSAN 
e VICTALINA CLAUSS. dei-
xa filho(s): OSWALDO 62, 
Falecido em: 09/09/2020, e 
sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 10/09/2020. 

10.TERCILIA VERNICI 
STOCCO com 72 anos , 
Casado (a) com ANTONIO 
STOCCO NETO sendo fi-
lho(a) de ANTONIO VER-
NICI e MARIA FROZA. 
deixa filho(s): FERNANDO 
42, FLAVIO 36, Falecido 
em: 09/09/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
10/09/2020. 

11.CARMEM SILVIA DE 
GOIS FERREIRA com 69 
anos , Casado (a) com PE-
DRO FERREIRA ALVES 
sendo filho(a) de GERALDO 
PINTO DE GOIS e GERAL-
DA FELICIDADE DE GOIS. 
deixa filho(s): FABIO, FA-
BIANO,FLAVIA (MAIORES)
Falecido em: 09/09/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 10/09/2020. 

12.VERA LUCIA DOS 
SANTOS SILVESTRE com 

63 anos , Era Viúvo(a) de 
WALDIR FERNANDES 
SILVESTRE sendo filho(a) 
de ANTONIO PAULINO 
DOS SANTOS e MARIA DA 
CONCEIÇAO. deixa filho(s): 
VIVIAM  38, Falecido em: 
09/09/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
10/09/2020. 

13.MARTIM AFONSO DE 
SOUZA com 77 anos , Ca-
sado (a) com REGINA CE-
LIA ANDRADE E SILVA DE 
SOUZA sendo filho(a) de 
ANTÔNIO FERREIRA DE 
SOUZA e ANA DE CASTRO 
AFONSO DE SOUZA. deixa 
filho(s): CLAUDIA 51, FABIO 
50, CARLOS 48, Falecido 
em: 10/09/2020, e sepulta-
do(a) no CREMAT.MUNI-
CIPAL DE CAMPINAS aos 
10/09/2020. 

14.JAIME RODRIGUES 
DE MOURA com 79 anos 
, Casado (a) com MARIA 
HELENA DA COSTA MOU-
RA   sendo filho(a) de ELOI 
RODRIGUES DE MOURA 
e MARIA MEZZANOTTI 
RODRIGUES DE MOU-
RA. deixa filho(s): MARILU, 
JAIRO, EZEQUIEL, JA-
QUIS, RONALDO, VANUZA 
(MAIORES) ODAIR (FAL), 
Falecido em: 10/09/2020, e 
sepultado(a) no HELVETIA 
aos 11/09/2020. 

15.TADACI ONISHI com 
72 anos , Casado (a) com 
IOSHIE HAYASHI ONISHI 
sendo filho(a) de TETUTARO 
ONISHI e HISAE ONISHI. 
deixa filho(s): WAGNER 41, 
RODRIGO 34, Falecido em: 
11/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 11/09/2020. 

16.CRISTINA TIAGO LA-
DEIRA com 74 anos , Ca-
sado (a) com AFONSO DOS 
REIS LADEIRA sendo fi-
lho(a) de BENEDITO TIAGO 
e MARIA  BARBARA TIAGO. 
deixa filho(s): NATALIA 53, 
MARIA 52, JOSÉ NIVALDO 
51, Falecido em: 11/09/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 12/09/2020. 

17.ALEXANDRE LUIZ MI-
LANI com 40 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
MARCOS ANTÔNIO MILA-
NI e EDNA CASAGRAN-
DE MILANI. deixa filho(s): 
FELIPE (19 ), MIGUEL ( 8 
), ISADORA ( 1 ), Falecido 

em: 11/09/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
12/09/2020. 

18.BENEDITO ROBERTO 
HILARIO com 50 anos , 
Casado (a) com MIRIAM 
RAMOS DA SILVA HILA-
RIO sendo filho(a) de JOÃO 
HILARIO e MARIA LUIZA. 
deixa filho(s): DANIEL 19, 
Falecido em: 11/09/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
12/09/2020. 

19.CLEONILDA RIBEIRO 
com 51 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de AGE-
NOR RIBEIRO e LETICIA 
MARIA DE JESUS. deixa 
filho(s): ANDERSON,ANA 
PAULA,JEFERSON., Faleci-
do em: 11/09/2020, e sepul-
tado(a) no CEMETERIO PQ 
PRIMAVERA SUMARE-SP 
aos 13/09/2020. 

20.ANTONIO JOSÉ PEREI-
RA com 63 anos , Era Divor-
ciado(a) de DIRCEONÉIA 
THOMAS DA ROSA sendo 
filho(a) de OVIDIO PEREI-
RA e MARIA DE LOURDES 
PEREIRA. deixa filho(s): 
ALEXANDRE  40, MAR-
COS 38, DOUGLAS 33, 
MATHEUS 22,Falecido em: 
11/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 12/09/2020. 

21.PETRÚCIO OLEGÁRIO 
DE ARAUJO com 73 anos , 
Casado (a) com ELISA OLI-
VEIRA DE ARAUJO  sendo 
filho(a) de CICERO OLEGÁ-
RIO DE ARAUJO e ENAURA 
MARIA DA CONCEIÇÃO. 
deixa filho(s): EVERAL-
DO , SANDRA, SOLANGE 
(MAIORES), Falecido em: 
12/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 12/09/2020. 

22.ALZIRA DONADONI 
com 82 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de LUIZ DO-
NADONI e TEREZA FER-
RARI. NAO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 12/09/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 12/09/2020. 

23.ALCIDES SILVERIO DA 
COSTA com 71 anos , Casa-
do (a) com LUIZA MARIA DE 
SANTANA DA COSTA sendo 
filho(a) de JOSE SILVERIO 
DA COSTA e LAZARA PE-
REIRA DA COSTA. deixa 
filho(s): ODETE, RENATO, 

LUZIA  (MAIORES), Faleci-
do em: 12/09/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 12/09/2020. 

24.VERA LUCIA DA SIL-
VA com 69 anos , Casado 
(a) com JOSÉ OLIMPIO 
DA SILVA sendo filho(a) de 
FRANCISCO CARDOSO DA 
CRUZ e MARIA SOARES 
DA CRUZ. deixa filho(s): 
JOSÉ ROBERTO, RICAR-
DO, MARCOS , REGINAL-
DO (MAIORES) APARE-
CIDO (FAL), Falecido em: 
12/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 12/09/2020. 

25.THEREZINHA DE JE-
SUS TOMASI LELLI com 89 
anos , Era Viúvo(a) de VIL-
SON LELLI sendo filho(a) 
de HERCULES TOMASI e 
MARIA LUIZA BRAGUT-
TI TOMASI. deixa filho(s): 
SANDRA 55, Falecido em: 
12/09/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
12/09/2020. 

26.ODAIR DE ALMEIDA 
com 84 anos , Casado 
(a) com JACI DA PENHA 
CEFALI ALMEIDA sendo 
filho(a) de BENEDITO DE 
ALMEIDA e MARIA DE SÁ 
ALMEIDA. deixa filho(s): 
LIGIA 61, ODAIR 58, JOAO 
RICARDO 44, Falecido em: 
12/09/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
13/09/2020. 

27.FELINTO DA SILVA com 
74 anos , Casado (a) com 
MARIA LEONICE POZZO 
DA SILVA sendo filho(a) de 
ALCELINO DA SILVA e ANA 
FERREIRA. deixa filho(s): 
ANDREIA, MARCUS (AM-
BOS MAIORES), Falecido 

em: 12/09/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 13/09/2020. 

28.JOSE LUIZ PEREIRA 
com 59 anos , Casado (a) 
com DIRACI DA SILVA PE-
REIRA sendo filho(a) de 
ADAO PEREIRA e PAS-
COALINA MARIA DE JE-
SUS. deixa filho(s): WILLES 
37,ALESSANDRA 32, Fale-
cido em: 12/09/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/09/2020. 

29.LAERCIO STOZE ELIAS 
com 54 anos , sendo filho(a) 
de DOMINGOS CONCEI-
ÇAO ELIAS e VALDITE 
STOZE ELIAS. deixa filho(s): 
MICHELI , ANDESON., Fa-
lecido em: 12/09/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/09/2020. 

30.GLORIA NANCY VAL-
DIVIA SAN MARTIN com 
80 anos , Casado (a) com 
GERT FROMMER sendo fi-
lho(a) de JORGE VALDIVIA 
e GRACIELA SAN MARTIN 
DE VALDIVIA. deixa filho(s): 
JORGE 52, CAROL 47, 
Falecido em: 12/09/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 13/09/2020. 

31.AMELIA BULL com 75 
anos , Era Viúvo(a) de ADE-
MAR BULL sendo filho(a) de 
ALBERTO BULL e AMÁLIA 
BULL. deixa filho(s): JOSE ( 
55 ), CARLOS ( F ). Falecido 
em:13/09/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
14/09/2020. 

32.JESUINO ANTONIO 
GONÇALVES NETO com 
58 anos , União estável 
com LUCILIA DE SALES DA 
SILVA sendo filho(a) de SE-

BASTIÃO ANTONIO GON-
ÇALVES e LEVINA DOS 
SANTOS GONÇALVES. 
deixa filho(s): FABIO 27, 
Falecido em: 13/09/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 14/09/2020. 

33.JANDIRA DA CON-
CEIÇÃO CARDOSO com 
89 anos , Era Viúvo(a) de 
JOSÉ MARCOS KENUPP 
CARDOSO sendo filho(a) de 
MANOEL DAUDT e ALICE 
PINHEIRO. deixa filho(s): 
JOACIR, REINALDO, OS-
MAR, MARIA ELVIRA, PE-
DRO (MAIORES), Falecido 
em: 14/09/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 14/09/2020. 

34.VAGNER ROGERIO DA 
SILVA com 50 anos , Ca-
sado (a) com ANA PAULA 
RIBEIRO DA SILVA  sendo 
filho(a) de FRANCISCO DA 
SILVA e DARCI MENDES 
DA SILVA. deixa filho(s): 
VAGNER 31, MURILO 24, 
POLYANA 12, PAOLA 08 
, PEDRO 5, Falecido em: 
14/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 14/09/2020. 

35.CLAUDIO BEZERRA 
LIMA com 50 anos , Casado 
(a) com ARLETE MATIAS 
LIMA sendo filho(a) de AGE-
NOR BEZERRA LIMA e MA-
RIA DA SILVA LIMA. deixa 
filho(s): CAIO 24, JULIA 19, 
Falecido em: 14/09/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 15/09/2020. 

36.TERESA CRISTINA DA 
SILVA com 65 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
ANTONIO SILVA e SYLVIA 
SILVA. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 14/09/2020, e 

sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 15/09/2020. 

37.RAIMUNDO ALVES 
GOMES com 61 anos , 
Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de ANISIO ALVES 
GOMES e ANTONIA 
AMELIA DE JESUS. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 15/09/2020, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 15/09/2020. 

38.JOSEFA CORREIA 
DOS SANTOS com 83 
anos , Casado (a) com JO-
VINO JOAQUIM DOS SAN-
TOS sendo filho(a) de MA-
NOEL ALVES DE LIMA e 
MARIA CORREIA DE LIMA. 
deixa filho(s): MARIA APA-
RECIDA, JOSÉ ROBERTO 
( MAIORES ), Falecido em: 
15/09/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 15/09/2020. 

39.MARIO DE GOES com 
89 anos , Era Viúvo(a) de 
MARIA MARIO DE GOES 
sendo filho(a) de RAPHA-
EL DE GÓES e JOANNA 
LUIZA. deixa filho(s): AN-
TONIO ,MARIA ,ELVIRA.( 
MAIORES), Falecido em: 
15/09/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 15/09/2020. 

40.LEA MARIA 
MAZURKIEVZ DE OLI-
VEIRA com 74 anos , 
Casado (a) com OSMA-
NE DE OLIVEIRA sendo 
filho(a) de STANISLAU 
MAZURKIEVZ e JUDITH 
RODRIGUES MAZURKIE-
VZ. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 15/09/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
16/09/2020.

A J U D A N T E  D E 
PEDREIRO – Expe-
riência na função. 
Para trabalhar com 
limpeza de Obra e 
retirada de entulhos. 
CNH: B. Residir em 
Indaiatuba.

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS – 
Experiência em lim-
peza de pisc inas, 
cor te  de grama e 
manutenção predial 
em geral. Residir em 
Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horários.

GERENTE OPERA-

CIONAL – Experiên-
cia em liderança de 
equipe. Conhecimen-
tos em Informát ica 
(Excel). CNH catego-
ria B. Experiência em 
elétr ica, hidráulica, 
limpeza de piscinas 
e jardinagem. Residir 
em Indaiatuba. Dispo-
nibilidade de horário.

LÍDER DE PORTA-
RIA – Ensino médio 
completo. Conheci-
mentos básicos em 
Informática. Experiên-
cia em portaria, ronda 
e liderança de equipe. 
Disponibilidade para 

trabalhar em escalas 
e turnos. CNH cate-
goria B. Para dirigir os 
carros da empresa em 
Indaiatuba e região.

O P E R A D O R  D E 
CENTRO DE USINA-
GEM –  Experiência 
em operar centros de 
usinagem CNC (Co-
mandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimen-
tos em instrumentos 
de medição. Ensino 
fundamental. Curso 
de Leitura e Interpre-
tação de Desenho e 
Metro logia.  Resid i r 
em Indaiatuba.

O P E R A D O R  D E 
CORTE E VINCO – 
Possuir experiencia 
em Operar Impres-
sora de Corte e Vin-
co (Boca de Sapo). 
Desejável Curso do 
SENAI. Residir em 
Indaiatuba e região.

P O R T E I R O  R O N -
DA – Experiência na 
função. Residir em 
Indaiatuba.  Dispo-
n ib i l idade tota l  de 
horários. 

PREPARADOR DE 
MÁQUINA CNC – 
Experiência em pre-
paração de Máqui-
nas  de  Cent ro  de 
Usinagem CNC nos 
comandos FANUC e 
Siemens. Conheci-
mentos em troca de 
ferramentas, ajustes 
de programas e fazer 
try-out de produtos 
e start de produção. 
Residir em Indaiatu-
ba ou Salto.

SOLDADOR –  Ex-
periência em Solda 
Inox (TIG). Possuir 
Curso de Soldador. 
Conhecimentos em 
Metrologia e Leitura e 
Interpretação de De-
senho. Ensino médio 
completo. Residir em 
Indaiatuba.
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