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Indaiatuba caiu cin-
co posições no Ranking 
Connected Smart Cities 
2020, que avalia as cida-
des mais inteligentes e 
conectadas do Brasil. 
O município se mante-
ve entre os 50 mais bem 
avaliados do País. A 
capital São Paulo ficou 
na primeira posição do 
ranking. Campinas é 
quarta colocada.  

O estudo mapeou 
673 cidades que pos-
suem mais de 50 mil 
habitantes, com objeti-
vo de identificar os mu-
nicípios com maior 
potencial de desenvol-
vimento do Brasil.

Aniversário Solidário: 
Criança pede fraldas 
para serem doadas

SOLIDARIEDADE

ESPORTES HEMOCENTRO

Quem não se recorda daquela partida épica entre Primavera x Comercial, 
dia 27 de outubro de 2010, em Ribeirão Preto, final do Campeonato Paulista 
da Segunda Divisão?

Um gesto nobre e humano marcará o próximo do-
mingo (27) em Indaiatuba. A pequena Laura de Melo 
Silva completará 2 anos de idade e, como presente, de-
cidiu junto aos pais arrecadar fraldas descartáveis que 
posteriormente serão doadas para os hospitais que 
tratam pacientes com câncer infantil.

Bergamo & Rios Barbosa 
Advogados receberá o 
15º Troféu Frutos 
de Indaiá

Primavera reencontra finalista 
do bicampeonato de 2018

Fiec realiza cadastro de medula 
óssea e doação de sangue 
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Dr. José Ricardo Rios Barbosa

O Troféu Frutos de Indaiá visa não 
somente reconhecer as empresas e 
empresários que se destacaram em seu 
ramo de atividade, mas também gerar 
um retorno financeiro e dar visibilidade 
aos premiados através da campanha 
publicitária realizada pelo Grupo Mais 
Expressão. P. A14



Editorial
Doe Vida!

Artigo

Todos os meses a Fiec em parceria com o Hemocentro da 
Unicamp realiza a Campanha de Doação de Sangue. Campanha 
como esta é de grande importância, pois uma única doação pode 
salvar até quatro vidas. Além disso, o sangue doado também pode 
ser utilizado em pessoas com doenças do sangue e medula óssea, 
em indivíduos que se submeteram a tratamentos quimioterápicos 
e intervenções cirúrgicas de grande porte e complexidade, como 
transplantes de órgãos.

No Brasil, infelizmente, há uma grande carência de sangue 
nos hemocentros devido à falta de doação.  No Brasil, cerca de 3,3 
milhões de pessoas são doadoras de sangue. Isso significa que 16, 
a cada mil pessoas, doam sangue regularmente. Apesar de estar 
dentro do padrão de doação recomendado internacionalmente, o 
Ministério da Saúde trabalha para ampliar o número de doadores, 
especialmente o de doadores regulares.

Esta triste realidade pode e precisa ser mudada. Mesmo porque 
podem doar sangue pessoas desde os 16 anos, acompanhadas dos 
responsáveis, até os 70 anos, desde que estejam em boas condições 
saúde. Não custa nada doar sangue. Agindo assim, estará dando 
demonstração de grande amor ao seu próximo. E, mais importan-
te: estará servindo de exemplo de conduta para os seus familiares 
e para os seus amigos. Além de uma atitude de solidariedade e 
cidadania, doar sangue é um ato simples e seguro que não provo-
ca nenhum prejuízo à saúde do doador. O sangue doado não fará 
falta a quem doa, mas pode significar garantia de vida para quem 
vai recebê-lo.
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O programa Mais Saúde do dia 16 de setembro recebeu Paulo Strecher, personal trainer e proprietário da academia 
Maromba.  Em entrevista ao dr. Eduardo Santos, o especialista compartilhou sua trajetória na atividade física.

“Adotamos um procedimento virtual desde o início da pandemia. Há cerca de um mês retornamos às ati-
vidades normais, sempre dentro dos protocolos sanitários”, comentou. “Quando você está na linha de frente tem de 
dar o exemplo, e assim arrastamos a galera.”

Segundo o treinador, muitas pessoas aproveitaram o período da quarentena para transformar suas vidas. “Buscamos 
cuidar de todos, com grades diárias para clientes que ainda treinam em casa, para os quais continuamos prestando 
assessoria on-line. Já na luta é um pouco mais difícil, principalmente no caso do jiu-jitsu, que é uma luta corpo a corpo 
e não dá para treinar sozinho”, explicou Paulo.

Em relação à questão sobre o tempo diário de atividade física, o treinador respondeu que isso irá depender da 
qualidade do treino. “Muita gente confunde tempo com qualidade, e hoje em dia uma pessoa consegue um “shape” 
legal com até 20 minutos de treino diário. Eu já tive clientes que nunca haviam treinado na vida e conseguiram perdas 
relevantes de peso. Qualquer tempo que você tenha para cuidar de você é o suficiente para manter uma saúde física 
e mental diária”, garantiu.

Um dos maiores obstáculos hoje é a falta de informação, segundo Paulo. “Hoje há uma infinidade de vídeos e 
aplicativos para quem treina em casa, mas, o treinador tem um olhar clínico, a experiência, que nenhum aplicativo 
vai te dar. O educador físico irá direcionar corretamente o volume, a intensidade, a constância, com qualidade de 
rendimento dez vezes maior”, destacou.

Sobre o levantamento de peso, Paulo lembrou que há protocolos para crianças, homens, mulheres, idosos. “Com 
essa atividade, você irá melhorar sua força, sua potência, a flexibilidade. É uma das atividades mais completas, e 
quando bem trabalhada, irá trazer muitos benefícios para pessoas de qualquer idade”, completou.

Paulo comentou ainda que hoje menos de 5% das pessoas fazem atividade física no Brasil. 
“Vemos muitas pessoas obesas, o que amplia o risco de processos inflamatórios. O isolamento 
piorou isso, tornando as pessoas mais sedentárias, o que as deixou mais suscetíveis não só ao 
coronavírs, mas outras. Se a pessoa pratica atividade física ela aumenta a imunidade e ela fica 
mais resistente a doenças”, considerou. 

“Atualmente, vemos pessoas magras, porém, não conseguem nem fazer cinco abdominais, 
assim como há obesos que vão treinando mais devagar. A preocupação maior é a saúde. A falta 
de tempo para treinar já não é mais desculpa, porque há modalidades de treinos para todos”, 
salientou Paulo.

Para finalizar, o treinador disse que está planejando mais atividades para a academia. 
“Estamos ajustando as aulas e os interessados podem ir até lá na Maromba fazer uma 
aula de cada modalidade. Inclusive, os alunos mais ativos que eu tenho hoje são as 
pessoas acima dos 30 anos de idade.”

Treinador Paulo Strecher responde aos internautas no Programa Mais Saúde 

Pois é, respeitável público. Vai começar mais uma campanha eleitoral e com 
ela vem também com mais força, o costume de associarem o circo com a política.

Vou tomar a liberdade de repercutir aqui na minha coluna, um texto do escri-
tor Millôr Fernandez que escreveu para um jornal de circulação nacional em 1985, 
que diz:

A nota que o Jornal de Brasília publicou, comparando o Circo com o Congresso, 
ninguém negue, é altamente ofensiva aos profissionais do Circo – e não tenho a mais 
remota intenção de ironizar.

Pois bem; quando pensei que os humildes trabalhadores circenses viriam pro-
testar contra a comparação desmerecedora, quem revelou uma indignação desca-
bida e vitoriana foram os congressistas. Pior, porém; toda a imprensa, ao condenar 
o excesso de reação do Congresso, reconheceu, implicitamente, o direito dos con-
gressistas se sentirem ofendidos. Quer dizer, a imprensa, como o Congresso, acha os 
trabalhadores de Circo indignos por definição.

Que fique claro: entre o palhaço e o senador – e, repito não tenho a mais remo-
ta intenção de ironizar – eu fico com o palhaço, e seus irmãos, o trapezista, o mágico, 
o domador. Não conheço nenhuma profissão mais séria do que a do profissional de 
Circo. Boa parcela desses profissionais já nasce naquilo, o malabarista é colocado 
no arame assim que anda, um domador não se improvisa, pois o leão não entra em 
cambalachos, o mágico leva anos aprendendo seus truques e o palhaço a vida inteira 
aperfeiçoando seus números.

Além disso, os trabalhadores circenses são naturalmente obrigados a uma dis-
ciplina férrea – um domador não entra bêbado com excesso de peso – e o trabalho 
de Circo é obrigatoriamente solidário, não só nos números perigosos, mas também 
no conjunto dos trabalhos. A grande estrela, logo depois de seu número glorioso, já 
está nos bastidores ajudando humildemente a rolar um tapete e carregar um tam-
borete. Além disso, o profissional circense faz, tradicionalmente, três sessões aos 
sábados e domingos, corre riscos permanentes e só ganha seu pão se corresponder 
ao interesse do público.

E, final: eu nunca vi, em nenhum Circo, o netinho do Presidente domando um 
tigre por recomendação, a sobrinha do banqueiro engolindo fogo com pistolão, nem 
a priama da dona Carmem rebolando pra ser nomeada trapezista. E, claro, só por 
extrema gozação, algum Circo, algum dia, anunciará, como número extraordinário, 
um palhaço biônico.

Se o Congresso (e outras organizações do Estado) imitasse a probidade, a dig-
nidade, e a estrutura do Circo, o país estaria salvo.

Tenham todos uma boa escolha, uma boa 
campanha. E deixem o circo no seu lugar de res-
peito.

CAMPANHA ELEITORAL

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

A pedido da Prefeitura de Indaiatuba, a CPFL, a Vivo, a Net, a Claro, dentre várias outras empresas de telefonia e provedores de internet 
que atuam na cidade iniciaram na primeira semana de setembro um trabalho para o ajuste e arrumação de cabos e fiações caídos dos 
postes de iluminação pública por toda a cidade. 

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Imagem da Cidade

Dr. Eduardo Pereira dos Santos - Nutrólogo 
CRM: 94.290/SP
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Indaiatuba está entre as 50 cidades mais 
inteligentes e conectadas do Brasil
Entretanto, segundo estudo, município caiu 5 posições em comparação ao ano passado

Indaiatuba caiu cinco 
posições no Ranking 
Connected Smart Ci-

ties 2020, que avalia as 
cidades mais inteligentes 
e conectadas do Brasil. 
O município se man-
teve entre os 50 mais 
bem avaliados do País. 
A capital São Paulo fi-
cou na primeira posição 
do ranking. Campinas é 
quarta colocada.  

O estudo mapeou 673 
cidades que possuem 
mais de 50 mil habitantes, 
com objetivo de identi-
ficar os municípios com 
maior potencial de de-
senvolvimento do Brasil.

Foram avaliados, na 
ocasião, setores como 
Mobilidade e Acessibi-

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

No geral, Indaiatuba terminou na 43ª posição do ranking, com a média 30,982

Ação ocorre neste sábado (26), das 8h30 às 11h

lidade, Urbanismo, Meio 
Ambiente, Tecnologia 
e Inovação, Economia, 
Educação, Saúde, Segu-
rança, Empreendedoris-
mo e Governança.  Se-
tenta indicadores também 
entraram na análise.

No geral, Indaiatuba 
terminou na 43ª posição 
do ranking, com a média 
30,982. Na edição passa-
da do estudo, em 2019, 
a cidade havia alcança-
do a 38ª com a média 
32,647.

Ainda no ranking 
deste ano, o nome de 
Indaiatuba se destacou 
entre a 100 melhores 
avaliadas em quatro seg-
mentos. Assim, a cidade 
aparece na 5ª posição em 
Urbanismo, com a nota 
6,559. Quando o assunto 

é Tecnologia e Inovação, 
Indaiatuba é 71ª, com a 
média 3,177. A cidade 
é a 100ª em Educação 
(média 4,827) e a 29ª em 
Economia (nota 5,529).   

Indaiatuba ficou fora 
das 100 melhores cida-
des do Brasil nos quesi-
tos: Governança, Saúde, 
Meio Ambiente, Segu-
rança, Empreendedo-
rismo e Mobilidade e 
Acessibilidade. 

O Município aparece 
ainda como a 17º mais 
conectado e inteligente 
do Brasil, entre as cida-
des que possuem de 100 
a 500 mil habitantes. No 
Sudeste, Indaiatuba é a 
25ª melhor e, no Estado 
de São Paulo, está na 19ª 
posição.

Fiec realiza cadastro de medula óssea e doação de sangue
Indaiatuba recebe nes-

te sábado (26) a campanha 
de doação de sangue e ca-
dastro de medula óssea. A 
ação ocorre todo último 
sábado do mês, na Funda-
ção Indaiatubana de Edu-
cação e Cultura (Fiec), em 
parceria com o Hemocen-
tro da Unicamp.

Para a proteção dos 
voluntários contra a Co-
vid-19, a doação de sangue 
deve ser agendada anteci-
padamente a partir das 9h 
de quinta-feira (24). As se-
nhas de agendamento são 
limitadas. 

Já o cadastro de medula 
não requer agendamento 
prévio, basta comparecer 
ao local. Serão realizados 
100 cadastros. Atualmen-
te, cerca de 850 pacientes 

HEMOCENTRO

no Brasil aguardam por 
uma nova medula óssea 
compatível.

Durante a campanha, 
será realizado o controle 
de acesso às dependências 
da Fiec restringindo 40 
pessoas por horário, afim 
de evitar aglomeração de 
pessoas. Por isso, os vo-
luntários devem evitar 
de levar acompanhantes, 
principalmente crianças, 
além de utilizarem más-
cara. 

A Fiec fica localizada 
na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé 
(marginal do Parque), 
3.405, no Jardim Regina 
em Indaiatuba.

Quem pode doar
Para ser um doador é 

Confira as 10 cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil
1ª  São Paulo/ SP - nota 37,901
2ª  Florianópolis/ SC - 37,224
3ª  Curitiba/ PR - 36,545   
4ª  Campinas/ SP - 36,303
5ª  Vitória/ ES - 36,251     

6ª São Caetano do Sul/ SP - 36,107    
7ª   Santos/ SP - 35,423     
8ª   Brasília/ DF - 35,361   
9ª   Porto Alegre/RS - 34,869      
10ª Belo Horizonte/MG - 34,608

FONTE: RANKING CONNECTED SMART CITIES

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

Não poderá ser doador 
o candidato que nos úl-
timos 30 dias tenham re-
tornado de viagem ao ex-
terior, ou que tenham tido 
sintomas respiratórios, in-
cluindo gripe ou febre. 

Além disso, o ato da 
doação fica restrito para 
pessoas que tenham se 
vacinado contra gripe há 
menos de 2 dias (48h),  
estejam em tratamento 

odontológico, não tiver 
parceiro (a) fixo (a), pe-
sar menos de 50 quilos, 
tiver feito endoscopia há 
menos de seis meses, tiver 
colocado piercing ou feito 

tatuagem há menos de um 
ano, for diabético, se tiver 
ingerido bebida alcoólica 
na noite anterior e fumar 
horas antes.

O Hemocentro ainda 

orienta que, candidatos 
que estejam aptos e que 
tenham 60 anos ou mais, 
não compareçam à doação 
de sangue devido a limita-
ção do isolamento social.
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Aniversário Solidário: Criança pede fraldas para 
serem doadas aos hospitais de câncer infantil
Laurinha é moradora de Indaiatuba e completa 2 anos no próximo domingo (27) 

Um gesto nobre 
e humano mar-
cará o próximo 

domingo (27) em Indaia-
tuba. A pequena Laura 
de Melo Silva comple-
tará 2 anos de idade e, 
como presente, decidiu 
junto aos pais arrecadar 
fraldas descartáveis que 
posteriormente serão do-
adas para os hospitais 
que tratam pacientes com 
câncer infantil.

Os interessados po-
dem levar o pacote de 
fraldas (de todas as mar-
cas e tamanho) no esta-
cionamento do estádio 
do Esporte Clube XV 
de Novembro, das 8h 
às 12h.

A entrega será no sis-
tema drive thru, res-
peitando todos os pro-
tocolos de segurança 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Há quase um ano e meio Laurinha luta contra uma Leucemia 

sanitária. Os colabo-
radores não precisarão 
sair de seus veículos e 
ainda levarão pra casa 
uma “surpresinha”. O 
evento, intitulado como 
Aniversário Solidário, 
contará com animação 
do Palhaço Koringa.  

Quem não puder 
comparecer, também po-
derá participar do evento 
fazendo a sua contribui-
ção, de qualquer valor, 
via transferência ban-
cária. 

“É uma data super es-
pecial para toda a família 
e, como agradecimento a 
Deus pela saúde da nossa 
pequena, vamos celebrar 
essa data ajudando o 
próximo”, salienta Jean 
Tiago Martins da Silva, 
pai da criança.  

 
Uma guerreira 
chamada Laurinha
Moradora de Indaia-

tuba, há quase um ano e 

meio Laurinha luta con-
tra uma Leucemia e faz 
tratamento no Hospital 

Boldrini, em Campinas. 
Ela foi diagnosticada 
em maio de 2019, teve 

a primeira vitória e cura 
no mesmo ano, mas em 
maio deste ano teve a 
primeira recidiva da do-
ença.

Atualmente ela se-
gue internada no Bol-
drini e se recupera de 
um processo de qui-
mioterapia. Em novem-
bro deste ela receberá 
uma nova medula óssea, 
procedimento que será 
realizado no hospital 
Graacc, em São Paulo.

Para encontrar um 
doador compatível e 

ajudar outras 850 pa-
cientes que aguardam 
por uma nova medula, 
os pais da criança cria-
ram perfis dela nas re-
des sociais e incentivar 
as pessoas a fazerem o 
cadastro de doador de 
medula óssea.

Veja como ser um 
doador de medula ós-
sea: acesse o site do 
Redome!

Conheça a história 
da Laurinha no Face-
book e Instagram: @
juntoscomalaurinha

INVESTIMENTO

CPFL Piratininga investe R$ 2,9 milhões em Indaiatuba
A CPFL Piratininga, 

distribuidora do Grupo 
CPFL Energia, atingiu o in-
vestimento, de mais de R$ 
2,9 milhões, no município, 
que compreende a redistri-
buição de capacidade entre 
as Subestações SE Indaia-
tuba 1, SE Morada do Sol 
e SE Santos Dumont. 

Para que a redistribui-
ção de carga seja possível, 
a CPFL está construindo 
modernas linhas de dis-
tribuição, como as que já 

podem ser vistas nas vias 
Cerqueira Cesar, Tocan-
tins, 11 de Junho e Padre 
Manoel da Nóbrega, por 
exemplo. Essas linhas vão 
levar a energia, com mais 
qualidade e confiabilidade, 
aos mais de 93 mil clientes 
do município. O objetivo da 
obra, prevista para ser con-
cluída esse ano, é garantir 
capacidade energética su-
ficiente para acompanhar, 
por mais cinco anos, o 
crescimento da cidade, que 

tem um consumo estimado 
médio de 7,193 MWh/mês. 

A redistribuição de car-
ga integrará um sistema 
que soma 226MVA de 
capacidade, e um total de 
27 alimentadores, além de 
equipamentos eletrônicos 
de última geração e religa-
dores automatizados. Isso 
possibilita uma melhor 
qualidade no serviço, torna 
mais confiável o forneci-
mento de energia e amplia 
a flexibilidade na gestão 

da rede elétrica da cidade. 
Para que as obras sejam 
realizadas, com total segu-
rança para colaboradores 
e clientes, a empresa está 
realizando manobras no sis-
tema elétrico, que são senti-
das pelos clientes na forma 
de “piscas” (interrupção 
momentânea de energia, 

com duração máxima de 
três minutos).

“Os investimentos da 
CPFL Piratininga nas obras 
de redistribuição de carga 
dessas subestações, em 
Indaiatuba, comprovam 
que a distribuidora tem 
como compromisso apoiar 
o crescimento dos municí-

pios onde atua. Essa obra 
reforça nossa missão de 
prover soluções energéticas 
sustentáveis, com exce-
lência e competitividade, 
atuando de forma integrada 
às comunidades”, afirma o 
presidente da CPFL Pira-
tininga, Carlos Zamboni 
Neto.

Aniversário Solidário – A Laurinha faz 2 anos 
Quando: domingo (27 de setembro) 
Horário: das 8h às 12h 
Onde: Estádio do XV de Novembro – Rua Gastão 
Vidigal, nº 9, Vila Vitória 
O que levar: fraldas descartáveis
Como colaborar via transferência bancária: 
Banco: 260 - Nu Pagamentos (Nubank) 
Agência: 0001 
Conta: 8945045 
Jean Tiago Martins da Silva 
CPF: 315.224.998-57

As obras de redistribuição de carga permitirão:
•  Maior disponibilidade para atender novas cargas;
• Maior flexibilidade no atendimento, permitindo maior agilidade na solução de problemas;
• Melhoria na qualidade dos serviços fornecidos com a modernização do sistema.
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Labor desenvolve equipamento e produto 
para desinfecção contra o Coronavírus 
Aplicação de dióxido de cloro aumenta proteção em áreas de grande circulação

Preocupada em 
a t e n d e r  s e u s 
clientes em épo-

ca de pandemia do 
Coronavíruas, a Labor 
Segurança & Facilities 
desenvolveu junto a 

fornecedores especia-
lizados, um equipa-
mento de aplicação 
de produto para a de-
sinfecção de áreas de 
grande circulação de 
pessoas, onde a inci-

dência da presença do 
vírus pode ser maior e 
causar a transmissão 
da doença.

O equipamento por-
tátil de Pulverização 
Eletrostática possui 

um sistema de indução 
de cargas elétricas, 
que garante uma dis-
tribuição homogênea 
dos produtos químicos 
em qualquer tipo de 
superfícies e locais 
de difícil acesso, que 
é destinado para uti-
lização em Hospitais 
(Áreas críticas, UTI’S, 
Centro Cirúrgicos), 
Ambulâncias, Escritó-
rios, Supermercados, 
Academias, Navios, 
Hotéis,  Refeitórios, 
Escolas, Frotas Auto-
motivas, dentre outros. 

Por  meio de sua 
tecnologia, milhares 
de gotículas são carre-
gadas com uma carga 
elétrica, aderindo fa-
cilmente à superfície 
desejada e reduzindo 
perdas para locais des-
necessários ou mesmo 
evaporação. 
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Com isso, as super-
fícies que recebem a 
aplicação do produto 
ficam higienizados e 
protegidos por mais 
tempo em comparação 
às aplicações conven-
cionais.

A Labor vem utili-
zando o equipamento 
com o Dióxido de Clo-
ro Estabilizado a 7%, 
um desinfetante de alto 
nível, com moléculas 
diferentes, já utilizado 
para a desinfeção de 
áreas críticas e semi-
críticas de hospitais 
e cl ínicas de saúde 
como centros cirúrgi-
co, UTI’s, espaços de 
hemodiálise, bancos de 
sangue, enfermarias e 
ambulatórios. 

O Dióxido de Clo-
ro Estabilizado a 7% 
é comprovadamente 
eficaz contra diver-

DIVULGAÇÃO

sos microrganismos, 
dentre eles o Corona-
vírus e, quando utili-
zado de acordo com 
as recomendações do 
fabricante e aplicado 
por profissionais ca-
pacitados, não é no-
civo à saúde, não é 
prejudicial ao meio 
ambiente e nem cor-
rosivo, podendo ser 
utilizado inclusive em 
equipamentos eletrô-
nicos com telas touch.

Fale agora mesmo 
com a Labor Segu-
rança & Facilities e 
conheça o que existe 
de mais eficaz na lim-
peza e desinfecção de 
ambientes com alta 
circulação de pessoas.

Labor Segurança 
& Facil it ies  -  (11) 
4602.9325 | 4021.2722 
– www.laborseguran-
caeservicos.com.br 
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Duas mulheres e um homem 
são presos após aplicar golpe
Trio foi abordado quando levava mais de R$ 211 mil de uma idosa

DA REDAÇÃO
r m c @ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r

Nesta quarta-feira 
(23), duas mu-
lheres e um ho-

mem foram presos após 
aplicar golpe em idosa no 
município. Eles levavam 
mais de R$ 211 mil da ví-
tima quando o veículo em 
que estavam foi abordado 
pela Guarda Civil.

A idosa de 78 anos foi 
mais uma vítima do golpe 
do bilhete premiado. Se-
gundo os guardas civis, o 
trio de criminosos havia 
tentado aplicar o golpe 
em outra pessoa, que ficou 
desconfiada da conversa e 
acionou a Guarda Civil.  
Já a idosa acreditou na 
conversa e entregou o di-
nheiro aos estelionatários.

Os golpistas foram 

Um homem foi preso 
pela Guarda Civil no início 
da noite de sexta-feira (18), 
após descumprir uma medida 
protetiva. A Guarda Civil 
foi acionada pela vítima, ex-
-mulher do indivíduo, que 
após discutir com ele e ter os 
vidros da porta de sua resi-
dência quebrados, no último 
dia 08, solicitou uma medida 
protetiva.

No sábado, dia 12, a víti-
ma recebeu sua medida pro-

A7

DIVULGAÇÃO/GCI

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

abordados quando tra-
fegavam pela Rua Hu-
maitá, graças à denúncia 
da primeira vítima. Eles 
acabaram confessando o 
crime e indicaram o imó-
vel da idosa, que também 
prestou depoimento. 

O dinheiro subtraído da vítima estava no veículo ocupado pelos golpistas

O homem permaneceu preso e a disposição da justiça

PRISÃO
Indivíduo é preso 
por descumprimento 
de medida protetiva

tetiva das mãos de um oficial 
de justiça, e nesta sexta-feira 
o homem novamente a procu-
rou para discutir. Assim que 
notou a presença do indivíduo 
em frente sua casa, a vítima 
acionou a Guarda Civil que 
realizou a prisão do homem.

Ele foi conduzido até a 
Delegacia de Polícia, onde o 
delegado de plantão determi-
nou sua prisão em flagrante. 
O homem permaneceu preso 
e a disposição da justiça.

Após a ação dos po-
liciais, o dinheiro foi de-
volvido à idosa. 

Junto com as notas de 
Real, em meio ao dinhei-
ro em poder dos bandi-
dos, havia também o total 
de U$ 120 (dólares), os 

quais a idosa garantiu 
não pertencerem a ela. 
Os dólares e o veículo 
utilizado pelo trio foram 
apreendidos; em seguida, 
o delegado determinou a 
prisão em flagrante dos 
golpistas. 
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Fantasma da Ituana reencontra 
finalista do bicampeonato de 2018
Partida naquela época foi marcada por virada histórica do Fantasma

Quem não se 
recorda da-
quela partida 

épica entre Primavera 
x Comercial, dia 27 de 
outubro de 2010, em 
Ribeirão Preto, final do 
Campeonato Paulista 
da Segunda Divisão?

Pois bem: quase 
dois anos depois da-
quela final inesquecível 
para o torcedor prima-
verino, que culminou 
no bicampeonato do 
Fantasma, as equipes 
voltam a se encontrar 
neste sábado (27), às 
17h, no mesmo palco 
(Palma Travassos) da-
quele jogo histórico, 
mas agora pela 13ª ro-
dada do Campeonato 
Paulista. 

Em 2018, a partida 
era a segunda da final 
da “Segundona”, já que 
no confronto de ida em 
Indaiatuba, os times 
empataram em 1 x 1. 
No final de semana se-
guinte, com casa cheia, 
o Comercial abriu o 
marcador e tudo cami-
nhava para o título. 

Até mesmo o siste-
ma de som do estádio 
anunciava onde seria o 
local da festa do título, 
“deslize” que poste-
riormente foi corrigido. 
Pareciam prever algo!   

O jogo era movi-
mentado, mas as emo-

ções foram guardadas 
mesmo para os mi-
nutos finais. Em dois 
lances de bola parada 
o Fantasma virou o 
confronto, aos 45 e 46 
minutos do segundo 
tempo, para o delírio 
dos torcedores que fo-
ram ao Palma Travas-
sos e os demais que 
assistiam o confronto 
de suas casas. Os gols 
foram anotados por 
Gabriel Caran e pelo 
zagueiro Felipe. 

2020
Dois anos depois 

tudo se renovou no 
Fantasma. Apesar de o 
treinador daquele ano 
ser o mesmo, Paulo 
Pereira, que comanda 
atualmente o Tricolor, 
a história agora é dife-
rente. 

Considerado o herói do 
último jogo e destaque na 
seleção da 12ª rodada da 
Série A3 do Paulista, se-
gundo a crônica esportiva, 
o goleiro Cleber surge como 
uma das principais apostas 
do Fantasma neste retorno 
do time aos gramados.

E, se manter a mesma 
regularidade do duelo diante 
do Velo Clube, na última 
sexta-feira (18), o torcedor 
pode ficar tranquilo que a 
meta primaverina está em 
“boas mãos”.

No jogo que marcou o 
retorno da equipe aos gra-
mados, o goleiro se destacou 
ao defender um pênalti aos 
44 minutos do segundo 
tempo, evitando um empate 
com gosto de derrota em 
pleno Gigante da Vila.

E não foi somente o 
pênalti, o goleiro fez defesas 
importantes durante todo o 
jogo.

“Antes do recesso, ele 
(Cleber) já estava com um 
rendimento ótimo nos jogos 
e retornou muito bem. É um 
goleiro experiente, já jogou 
a série principal do Paulista 
e a série B do Brasileiro. É 
um atleta de alto nível. No 
jogo de sexta contra o Velo 
Clube, ele mostrou mais 
uma vez estar comprometi-
do com o trabalho e fez uma 
grande partida”, salienta 
o preparador de goleiros 
do EC Primavera, Roberto 
Padilha.

Feliz com o excelente 

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

Enquanto o Comer-
cial é o terceiro colo-
cado na Série A3, com 
21 pontos, e está pra-
ticamente classificado 
para a segunda fase; 
o Primavera é o nono 
colocado, com 15 pon-
tos, um a menos que o 
Olímpia, último time a 
fechar o G8. 

No retorno aos gra-
mados, após 188 dias 
parados por conta da 
Covid-19, o Fantasma 
venceu o Velo Clube 
por 1 x 0, em casa, no 
último dia 18. Já o Co-
mercial passou pelo lí-
der Noroeste, na casa do 
adversário, vencendo o 
duelo por 3 x 2. 

“A expectativa para 
esse confronto contra o 
Comercial é muito boa. 
O time está ganhando 
confiança com o retor-

no e com a vitória de 
sexta. O adversário será 
difícil, mas esperamos 
conquistar o objetivo 
de mais um resultado 
positivo”, salienta o 
técnico Paulo Pereira.

Na história desse 
confronto entre o Fan-
tasma e Bafo, que ficou 
mais acirrado devido 
ao jogo de 2018, foram 
apenas quatro jogos: 
uma vitória para cada 
lado e dois empates!

Além do Comercial, 
o Primavera terá ainda 
pela frente outros dois 
jogos pela primeira fase 
da Série A3 do Paulista: 
Noroeste em casa, no 
dia 3 de outubro; e Na-
cional fora, na última 
rodada no dia 10 de 
outubro. (Com Asses-
soria de Imprensa do 
EC Primavera)

Técnico Paulo Pereira teve uma semana “cheia” para trabalhar com o elenco

Goleiro é destaque no 
retorno do Paulista

desempenho no retorno aos 
gramados, afastando o time 
da zona do rebaixando e 
aumentando as chances de 
classificação para a segunda 
fase, o goleiro falou sobre 
o seu retorno em “grande 
estilo”. Confira:

- Como você se prepa-
rou durante a quarentena 
para conseguir voltar no 
ritmo?

Cléber: Não foi fácil! 
Tínhamos um grupo de 
treinamentos para manter 
a parte física à distância, 
em casa, mas goleiro sofre 
muito com a falta de ritmo. 
Eu procurei como pude 
treinar com bola, uma vez 
ou outra treinava com o Ro-
berto Padilha (preparador 
de goleiros). Nesse tempo 
que tivemos, do retorno aos 
treinos presenciais, conse-
guimos trabalhar bem forte 
e chegamos preparados para 
o jogo contra o Velo Clube”

Quais as suas pretensões 
para a equipe nessa Série A3 
do Paulista?

Cléber: Nossas preten-
sões são jogo a jogo. Cada 
partida é uma final para 
nós. A tabela está muito 
“embolada”, precisamos 
somar o máximo de pontos 
para fugir da zona de rebai-
xamento e aí sim buscar o 
G8 e brigar pela classifica-
ção para a próxima fase do 
campeonato. Alcançando 
essa primeira etapa, vamos 
buscar o tão sonhado acesso 
a série A2.”
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Os desafios de quem quer iniciar um 
curso de Medicina em meio a pandemia
Para grande parte dos candidatos estudar Medicina é a concretização de um sonho de infância 

Muito se fala so-
bre os desafios 
trazidos pela 

pandemia de Covid-19 
que assolou o mundo, 
sobretudo na área da 
saúde. Está ainda mais 
evidente a importância 
de profissionais como 
médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas e tantos 
outros que atuam na linha 
de frente do combate ao 
novo Coronavírus. Mas, 
quais são os desafios da-
queles que querem, em 
meio a pandemia, iniciar 
a graduação de Medicina, 
por exemplo?

Gabriela Marques é 
uma das alunas do curso 
de Medicina do Gru-
po UniEduK (UniFAJ – 
Centro Universitário de 
Jaguariúna), que sonham 
desde criança com a pro-
fissão médica. “Com toda 
certeza, a Medicina sem-
pre esteve em mim e pelo 
‘andar da carruagem’ vai 
estar para sempre. Não 
consigo me ver fazendo 
outra coisa”, afirma.

Ela foi uma das can-
didatas que prestaram o 
primeiro processo sele-
tivo a distância do curso 
de Medicina de Jagua-
riúna ocorrido no final 
do primeiro semestre de 
2020. O formato 100% 
online foi escolhido de-
vido ao distanciamento 
social adotado como me-
dida de prevenção contra 
a Covid-19. “Mandei 

uma mensagem para a 
UniFAJ pelo Facebook 
perguntando como iria 
funcionar essa prova. Se 
tudo der certo eu já vou 
ter voltado para a Irlanda, 
você acha que vou conse-
guir fazer a prova de lá? 
E eles me confirmaram 
que sim”, conta Gabriela.

Para ela, o processo 
seletivo online possibi-
litou o início da concre-
tização do sonho de se 
tornar médica. “É um 
processo que engloba e 
dá muita oportunidade 
para muita gente, pessoas 
que, às vezes, estão mais 
velhas e pensam que não 
vão mais conseguir ou 
até para mim, tenho 23 
anos, mas estava em ou-
tro país, eu me via numa 
bolha: como vou voltar 
para o Brasil para estudar 
e prestar uma prova? ”, 
indaga a estudante.

A resposta veio pelo 
Grupo UniEduK. “Foi 
perfeito, as coisas se en-
caixaram de uma forma 
que nunca vi se encaixa-
rem. Comecei a estudar e 
fiz a prova a distância e 
foi perfeito. Foi tão res-
peitoso como uma prova 
normal [presencial] com 
papel e caneta. Para fa-
zer a redação, na minha 
opinião foi ainda melhor, 
porque com papel e ca-
neta precisa ficar rabis-
cando e no computador 
a gente consegue deixar 
organizada a redação. O 
processo seletivo foi in-

POR TATIANE DIAS crível”, elogia Gabriela.
Carol ina  Magoga 

Franciscon também é 
estudante de Medicina 
da UniFAJ e traz consigo 
o mesmo sentimento em 
relação à profissão. “Pas-
sar e cursar Medicina é a 
realização de um sonho. 
Tudo está sendo do jeito 
que eu imaginei, óbvio 
que com mais dificulda-
des, mas eu estou amando 
a experiência!!!”, des-
taca.

As atividades do cur-
so de Medicina e demais 
cursos do Grupo UniE-
duk estão sendo retoma-
das gradualmente, porém 
Carolina iniciou a gra-
duação de forma remota, 
conhece bem os desafios 
de estudar em meio a pan-
demia e reconhece todo o 
empenho da instituição 
para oferecer o melhor 
para os alunos. “Os pro-
fessores e coordenadores 
fizeram de tudo para que 
possamos aprender do 
mesmo jeito que seria 
presencialmente!!!”, en-
fatiza a estudante. 

Tanto Gabriela quan-
to Carolina são alguns 
dos exemplos que mos-
tram que um sonho não 
pode ser adiado por nada, 
principalmente, quando 
esse desejo, essa missão 
tem o poder de impactar 
positivamente a vida de 
outras pessoas como na 
pandemia que o mundo 
passa atualmente.
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 Vestibular de medi-
cina do Grupo UniEduk

O processo seletivo 
do curso de Medicina do 
Grupo UniEduK (UniFAJ 
e UniMAX) será compos-
to por uma prova objetiva 

online e uma redação onli-
ne em língua portuguesa a 
serem realizadas no dia 24 
de outubro de 2020.

Para isso, o interessa-
do deve acessar, até dia 23 
de outubro, o link https://

vestibularmedunieduk.
amigoedu.com.br/

O valor da inscrição é 
de R$200,00 (duzentos re-
ais) que pode ser pago no 
boleto bancário ou cartão 
de crédito.

As atividades do curso de Medicina estão sendo retomadas gradualmente
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Grupo Lorenzon é destaque no segmento 
de produtos e serviços de manutenção 

O Grupo Lorenzon 
nasceu da vontade 
e determinação de 

um casal de imigrantes ita-
lianos, que se estabeleceram 
no município vizinho de Itu. 
O negócio teve início com 
uma oficina mecânica de au-
tomóveis, e hoje a empresa 
oferece diversos produtos e 
serviços, com lojas no mu-
nicípio ituano e em Itupeva.

Os setores do Grupo Lo-
renzon incluem locação de 
máquinas e equipamentos; 
vendas de máquinas e ferra-
mentas; manutenção indus-
trial; e os serviços do centro 
automotivo. No setor de 
locação, por exemplo, é pos-
sível alugar desde banheiros 
químicos, containers, gera-
dores, equipamentos para 
construção civil, ferramentas 

 DIVULGAÇÃO

de jardinagem e tratamento 
de pisos, até ferramentas 
elétricas, plataformas ele-
vatórias, modelos tesoura e 
articulada (que aumentam 
a produtividade no local de 
trabalho), e soluções para 
limpeza.

Destaca-se ainda que 
o Grupo Lorenzon atua na 
assistência técnica e revenda 
WEG. Efetua-se assistên-
cia e revenda de motores 

elétricos de baixa tensão, 
automação, painéis elétricos, 
balanceamento dinâmico e 
grupos geradores. Também 
se faz manutenção de má-
quinas de solda, ferramentas 
pneumáticas, elétricas, a 
combustão, compressores de 
ar, lavadoras de alta pressão.

O centro automotivo 
do Grupo Lorenzon inclui 
equipamentos de som e 
acessórios, com os serviços 

Com lojas em Itu e Itupeva, a empresa tem como meta se reinventar para o futuro
ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

mecânicos. Entre os itens 
de manutenção estão os kits 
GNV de última geração; 
a divisão diesel (turbinas, 
bomba e injeção eletrôni-
ca); direção hidráulica e 
outros, além da manutenção 
em veículos de linha leve e 
pick-ups.

História
O início da história do 

Grupo Lorenzon foi em 

Mais de 200 funcionários colaboram diretamente no sucesso do Grupo Lorenzon

março de 1950, quando o 
imigrante italiano Narciso 
Lorenzon abriu uma pe-
quena oficina elétrica de 
automóveis e rebobinamento 
de motores elétricos na cida-
de, montada nos fundos da 
então famosa casa Odilon 
(onde hoje funciona o Ytu 
Shopping).

Naquela época, o relacio-
namento comercial baseava-
-se na qualidade do trabalho e 
nas amizades. “Seu” Narciso, 
como era conhecido, contava 
ainda com a colaboração da 
esposa Carmela. Em 1962, o 
filho Carlos passou a traba-
lhar com o pai, aprendendo a 
reformar baterias e a conhe-
cer os segredos da profissão. 
Em 1970, foi construído um 
novo prédio, na Avenida 
Marginal.

Em 1981, decidiu-se pela 
divisão da Lorenzon em 
duas empresas: a Comercial 
Eletro Diesel Lorenzon e a 

Lorenzon Motores e Bom-
bas. O sucesso continuou, 
o que fez com que o grupo 
fundasse, na década de 90, 
mais uma empresa, a Loren-
zon locadora de máquinas e 
equipamentos.

Após 70 anos de história, 
o Grupo Lorenzon se destaca 
como referência nas áreas 
em que atua, e os seus mais 
de 200 funcionários colabo-
ram diretamente no sucesso 
do empreendimento, que 
nasceu do sonho e das mãos 
de um italiano.

Endereço
Para saber mais, acesse 

o site do Grupo Lorenzon: 
www.grupolorenzon.com.br; 
ou ligue diretamente nas lo-
jas: em Itu – (11) 2118-0605 
e 2118-0600; em Itupeva 
– (11) 4496-6556. A em-
presa também disponibiliza 
atendimento no Instagram: 
grupo_lorenzon.



Academia 40+: um novo conceito de academia
Academia recebe seus alunos com hora marcada e com acompanhamento profissional

LINA ALMSTALDEN

A Academia 40+ 
foi inaugura-
da em maio de 

2013 e muitos já pas-
saram por lá e ainda 
se perguntam: “Como 
funciona essa academia, 
afinal?”. Localizada em 
um local estratégico, a 
Academia oferece aos 
seus alunos atendimento 
com acompanhamento 
profissional.

Saiba mais sobre a 
Academia 40+ a seguir:

A Academia 40+ 
só atende pessoas com 
mais de 40 anos?

Engana-se  quem 
pensa que a academia é 
destinada somente para 
pessoas acima dos 40 
anos ou dedicada ao pú-
blico feminino. A Aca-
demia oferece qualidade 
de vida para todas as 
idades e ambos os sexos.

Porque 40+?
De acordo com pes-

quisas, após os 30 anos 
as pessoas perdem, a 
cada quatro anos, cer-
ca de 1% de sua massa 
muscular. Além da fra-
queza muscular, a vida 
sedentária, a partir dos 
40 anos, pode acarretar 
o aparecimento das do-
enças crônicas. Além 
disso, cuidar da saúde e 
manter as atividades físi-
cas faz com que as pes-
soas, quando chegarem 
a terceira idade, sejam 
mais saudáveis e tenham 
qualidade de vida.

Quais são os nossos 
diferenciais?

A 40+ oferece uma 
academia diferenciada 
que vai desde a estru-
tura até o atendimento. 
Para muitas pessoas 
que desejam e precisam 
fazer atividade física, 
mas que não encontram 
o local adequado, pois 
as academias conven-
cionais não possuem 
acompanhamento de 
um profissional, tam-
pouco fazem exercícios 
específicos para suas 
necessidades. Como 
consequência, ou aca-
bavam agravando lesões 
e problemas de saúde. 
Na Academia 40+ as 
mudanças começam 
pelas aulas são com 
horário marcado, com 
a atenção exclusiva dos 
instrutores na monta-
gem e acompanhamento 
dos exercícios, avalia-
ções físicas periódicas 
de bioimpedância para 
análise de resultados.

Quais modalidades 
a Academia 40+ ofe-
rece:

Musculação: Aulas 
com turmas de até oito 
pessoas e monitoradas 
por dois professores. 
Um serviço de personal, 
mas com custo bem 
mais acessível. A Aca-
demia utiliza o método 
criado pelo fisioterapeu-
ta e educador Luís Gus-
tavo Lopes que, com 
base em estudos ligados 
à área da fisiologia do 
exercício, desenvolveu 
um plano de exercícios 
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de musculação em cir-
cuito. As atividades são 
praticadas por tempo de 
duração e não por repe-
tição de movimento. As 
repetições, dentro do 
tempo adequado, são 
feitas de acordo com o 
ritmo e capacidade físi-
ca de cada aluno, o que 
proporciona alcançar 
objetivos diversos. Cada 
aula dura em média 1 
hora e todos os grandes 
grupos musculares são 
trabalhados. Por isso os 
planos são 2 ou 3x por 
semana para que ocorra 
intervalo de 24hs para 
recuperação muscular. 
Ainda a sala de exer-
cícios cardiovascula-
res complementam as 
atividades ocorre em 
horários livres.

Pilates: é um método 
de condicionamento fí-
sico e é indicado para re-
abilitação física, condi-

cionamento físico geral 
e bem-estar. Os exercí-
cios físicos condicionam 
e energizam e o método 
promove harmonia e 
balanço muscular para 
todas as idades e níveis 
de condicionamento fí-
sico, já que a atividade 
é direcionada às neces-
sidades individuais da 
pessoa. Uma atividade 
focada com até dois 
alunos e acompanhada 
por fisioterapeutas. A 
modalidade tem como 
objetivo o desenvolvi-
mento das três aptidões 
- cardiorrespiratórias 
musculoesqueléticas e 
neuromotora -, que são 
fundamentais para res-
tauração/manutenção 
da saúde e qualidade de 
vida. 

Academia 40+
Somos uma acade-

mia pronta para atender 

qualquer tipo de público, 
mais velhos, mais no-
vos, aqueles que não se 
adaptam a uma academia 
convencional ou nunca 
praticaram nada antes.

Se antes da pandemia 
do novo coronavírus nos-
so diferencial era acom-
panhamento profissio-
nal agora podem contar 
também com a academia 
mais segura em termos 
sanitários. Nossos horá-
rios estão reduzidos, das 
7h às 11h e das 16h às 
20h. O atendimento de 
alunos por aula também 
caiu pela metade, apenas 
4 alunos na musculação e 
2 alunos no pilates. 

Além do protocolo 
normal, a Academia 
também oferece tapete 
sanitizante, termômetro, 
oximetro, álcool gel, 
uso de máscaras,  pro-
duto de limpeza de uso 
hospitalar, esterilização 
dos aparelhos após cada 
utilização. Além de tudo 
isso, a Academia tam-
bém está equipada com 
um moderno sistema de 
purificação de ar.

O Purificador Ioniza-
dor e Ozonizador de Ar é 
um potente esterilizador 
e ainda atua na parte tera-
pêutica. Entres os benefí-
cios estão: Revitaliza as 
células; Estimula a ação 
do sistema imunológico; 
Melhora função cardíaca 
e pulmonar; Reduz a 
fadiga e dores; Promove 
o metabolismo; Alivia 
tonturas; Além de redu-
zir o contagio de doenças 
transmitidas pelo ar.

A Academia 40+ 
está agora de portas 
aberta e trabalha com 
todo cuidado e segu-
rança para garantir a 
saúde de seus alunos e 
de todos os envolvidos, 
incluindo a equipe de 
trabalho. A Academia 
40+ está localizada na 
Avenida Conceição, 
2536. Para mais infor-
mações (19) 3392-4819 
(WhatsApp).

A Academia 40+ está de portas aberta e trabalha com todo cuidado e 
segurança sanitária para garantir a saúde de seus alunos e profissionais

FOTOS: DIVULGAÇÃO/ACADEMIA 40+

• Acompanhamento profissional e 
segurança na pratica dos exercícios;
• Ambiente diferenciado;
• Custo acessível;
• Número limitado de alunos.

Destaques:
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A linda Luna da Stéfany e Ivan, no Banho e Tosa com o 
Darik, na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 
1050 - Centro, (19) 3875-2715

Dra Rafaela, da Clínica Bicos & Focinhos, consultando 
o casalzinho de filhotes de gambá resgatado. A 
Clínica atende animais de pequenoe grande porte, 
animais silvestres, aves e animais exóticos. Ligue 
3835-7750 para consultas,vacinas,cirurgias,laser, 
terapia,odontologia,exames e banho e tosa

Clínica Bicho Amigo

A Nova Loja - Mega Promoção de vestidos de Noiva

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

A Fast Escova realizou, no último dia 22, um Workshop sobre 
a Beleza da Felicidade ministrado por Paloma e Patrícia. 
Guilherme ofereceu um delicioso coquetel para clientes e 
amigos. Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 1109. Fone: (19) 
99236-4029

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

O Indaiá Pescados reinaugurou no último dia 19, com um 
novo visual interno. O Mais Expressão deseja ao Felipe 
muito sucesso!

Adelaide Decorações

Você̂ sabia?  Dia 22 de Setembro foi comemorado o Dia 
Mundial Sem Carro! A bicicleta é uma ótima opção de meio 
de transporte, além de não poluir o meio ambiente, ajuda a 
manter sua saúde e corpo em dia! Quem vai de bike, mesmo 
com tantos desafios sabe como é bom! Av. Presidente 
Kennedy, 62. Fone: (19) 99731-0269

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

Mr. Roof

Fast Escova

Duas Rodas



José Donato Amstalden e Daniela de Paula Amstalden da Asset Línguas

O Troféu Frutos de 
Indaiá visa não 
somente reconhe-

cer as empresas e empre-
sários que se destacaram 
em seu ramo de atividade, 
mas também gerar um 
retorno financeiro e dar 
visibilidade aos premia-
dos através da campanha 
publicitária realizada pelo 
Grupo Mais Expressão.

Aos eleitos pela pes-
quisa, foi oferecida a cota 
publicitária que desde 
março as empresas e em-
presários, que receberão o 
Troféu Frutos de Indaiá, 
e que foram escolhidos 
através de voto popular, 
tem sua marca veiculada 
em todas as mídias do gru-
po como jornal impresso, 
revista, redes sociais e 

Troféu Frutos de Indaiá gera visibilidade 
e retorno financeiro para as empresas
Campanha publicitária segue até dezembro, oferecendo visibilidade às empresas que receberão o troféu

FOTOS SICA

programas da WebTv.
“Dar um retorno fi-

nanceiro, credibilidade e 
visibilidade às empresas 
premiadas é o nosso prin-
cipal objetivo, por isso 
iniciamos a campanha pu-
blicitária no início do ano 
e segue até dezembro”, 
disse o diretor do Grupo, 
Alan Di Santi. 

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

Pesquisa
Desde a sua primeira 

edição, em maio de 2006, 
o troféu Frutos de Indaiá, 
organizado pelo Grupo 
Mais Expressão, realiza 
uma completa pesquisa 
para eleger as melhores 
marcas de cada segmento. 
Para chegar aos premiados 
deste ano, foram ouvidas 
aproximadamente 4 mil 
pessoas, entre os meses 
de outubro e novembro de 
2019.

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

Revista Mais Expressão, 
sendo duas antes e uma 
após o evento. 

A empresa que contrata 
a campanha de mídia vin-
culada ao prêmio, adqui-
re o direito de participar 
da festa de premiação do 
Troféu Frutos de Indaiá, 
que acontece no dia 28 de 
novembro. 

Festa de premiação
A qualidade dos servi-

ços oferecidos no último 
Troféu Frutos de Indaiá, 
que contou com show da 
dupla Fernando & Soro-
caba, foi tão elogiada que 
ainda rende elogios dos que 
prestigiaram a grande noite.

Neste ano, de acordo o 
diretor do Grupo, as cotas 
são limitadas. “Queremos 
priorizar a qualidade de 
atendimento aos premiados 
e seus convidados. Por isso, 
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D E N I S E  K A T A H I R A
redacao@maisexpressao.com.br

Unimax receberá mais um ano o Troféu Frutos de Indaiá - Professor Heleno Luiz

iremos limitar o número de 
pessoas”, explica. 

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

rarmos as expectativas dos 
premiados”, finaliza.

E neste ano, não dife-
rente dos outros, a noite de 
premiação traz um show 
especial. Em sua 15ª edição 
quem subirá no palco do 
Troféu Frutos de Indaiá será 
dupla Maiara & Maraisa.
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 916

AP04722 - RESIDENCIAL LE CHATEAU FRONTENAC - AU 116 m² - Apartamento 
Novo - situado em andar alto com vista panorâmica da cidade. 3 suítes sendo uma 
com closet, WC social, sala de estar, lavabo, varanda gourmet com churrasquei-
ra e vidros retráteis na sacada, cozinha, lavanderia, garagem coberta com 2 vagas 
grandes, depósito privativo. Rico em móveis panejados, com preparação para ar 
condicionado. Área de lazer completa: piscina adulto e infantil, playground, salão 
de festa e jogos, brinquedoteca, fitness, mini quadra poliesportiva, espaço grill com 
área de convívio, sauna. Condomínio de 2 torres com 20 andares e 2 apartamentos 
por andar. R$ 3.500,00 + Condomínio + IPTU.

AP04854 - Residencial Victória, - AU. 87 m² - 03 dormitórios todos com armários, 
sendo 01 suíte, sala, cozinha com cooktop e planejados, WC Social com planejado, 
lavanderia, 02 vagas cobertas de garagem, área de lazer com piscina, salão de festas, 
quadra poliesportiva e playground. R$1.650,00 + Condomínio + IPTU.

CA08919 - JARDIM RESIDENCIAL MARIA DULCE - SOBRADO - AT 300 m² - AC 360 
m2: Piso superior:  03 suítes (sendo 01 master com closet grande planejado), todos 
com cortinas blackout automático. Piso intermediário: saleta multifunção, ideal para 
brinquedoteca, sala de ginástica, biblioteca, etc. Térreo: Sala de jantar e de estar, la-
vabo, cozinha, lavanderia, garagem coberta para 02 autos, área gourmet com chur-
rasqueira, cozinha, banheiro. Rica em armários planejados, todas as janelas com 
telas mosqueteiras. Estuda permuta com imóveis de menor valor. R$ 1.280.000,00.

CA08964 - JARDIM ESPLANADA - AT. 360 m² AC. 250 m² - 4 dormitórios (3 suítes) sendo 
1 com closet, sala de jantar, sala de estar e cozinha integrados, lavanderia, despensa, 
lavabo, área gourmet, piscina e garagem para 4 autos sendo 2 cobertas. R$ 860.000,00

AP04777 - CIDADE NOVA - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PÁTIO ANDALUZ -  AU 85m² 
- 03 dormitórios , sendo 01 suíte e 01 dormitório com armários planejados, cor-
redor com roupeiro planejado, banheiros com box, chuveiros e gabinetes, sala 02 
ambientes, cozinha planejada  com exaustor e  com torneira DECA de filtro acopla-
do, lavanderia e garagem para  02 autos. Tela de proteção em todas as janelas e 
varanda. Condomínio rico em área de lazer. R$ 470.000,00.

CH01550 - TERRAS DE ITAICI - AT 1.710m² AC 310m² - CHÁCARA sobrado em três 
pavimentos, 3 dormitórios planejados, sendo 1 suíte c/ closet e hidro e varanda,  
ampla sala em dois ambientes c/pé direito duplo, mezanino c/ escritório/dormi-
tório, banheiro e sótão, cozinha e área de serviço planejada, quarto de despejo, 
banheiro de serviço e garagem para 2 carros. Área externa c/espaço gourmet, ar-
mários planejados, fogão de indução, ambiente integrado Home Theater, amplo 
quintal c/ pomar e piscina. Sistema de segurança com 4 câmeras (acesso via inter-
net). LOCAÇAO R$ 6.000,00 + condomínio + IPTU.

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

DO RESIDIR E TRABALHAR NO LOCAL - AT.510m² AC 446m² AU 
376,82 m² - 05 suítes com armários sendo 01 hidro com closet, 
sala de estar, jantar  e sala de tv, + 03 salas comerciais, cozi-
nha planejada, despensa, lavanderia planejada, 08 banheiros, 
biblioteca, quintal, cerca elétrica, câmera de monitoramento. 
Área gourmet com churrasqueira e piscina, garagem coberta 
para 06 autos. R$ 7.000,00 + IPTU.

CA06296 - AT. 110m² - AC.80m² - IMÓVEL COM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO - CIDADE NOVA II - INDAIATUBA / SP - 02 dor-
mitórios, WC social, sala, cozinha, área de serviço, 01 garagem 
coberta. R$ 1.300,00 (IPTU incluso).

SL01016 - SALÃO COMERCIAL PARA LOCAÇÃO - AT 200m² AC 
180m² - Salão amplo, 02 banheiros sendo 01 WC PNE, 2 vagas 
para auto. R$ 4.300,00 + IPTU.

CH01782 - AT.2.500m² - AC.540m² -  VALE DAS LARANJEIRAS 
- 04 dormitórios com planejados sendo 02 suítes com closet - 
01 master, sala de estar, sala de jantar, living com bar, sala de 
TV, lavabo, cozinha planejada, despensa, lavanderia, varanda 
gourmet, 06 WC social, quintal, espaço gourmet com acaba-
mento superior, piscina, churrasqueira, fogão à lenha, cozinha 
auxiliar, sala externa, jardim, deck de madeira coberto com 
quiosque de sapê, quarto de despejo com banheiro, garagem 
para 07 autos. R$ 14.000,00 + COND. + IPTU.

VENDA

AP04862 - Apartamento em Bosque da Saúde- São Paulo - Edi-
fício Portinari - AT 255 m², AU 147m²- 04 dormitórios sendo 1 
suíte com sacada e hidro, sala avarandada com 02 ambientes 
em piso de mármore Italiano, cozinha com móveis planejados, 
04 banheiros,  área de serviço com móveis planejados, 03 va-
gas na garagem demarcadas ,  depósito privativo em frente ao 
elevador. Torre única, com 02 apartamentos por andar. Área 
de lazer: piscina climatizada, academia, sauna, churrasqueira, 
fone de pizza, playground, salão de festas, quadra gramada. 

Sistema de vigilância com acesso remoto. ÓTIMA LOCALI-
ZAÇÃO - R$ 1.090.000,00.

AP04790 - CHÁCARA AREAL - AU 102,11 m² - Apartamen-
to Totalmente Mobiliado, Decorado e Climatizado, com 03 
dormitórios com TVs sendo 01 suíte , WC social, sala am-
pla dois ambientes com TV, lavabo, cozinha com cook top, 
geladeira, microondas , lavanderia com máquina de lavar, 
aquecedor a gás. Varanda Gourmet fechada com vidros re-
tráteis e com churrasqueira elétrica. Garagem coberta para 
02 carros. ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO: Fitness/Sala 
de Ginástica; Forno de pizza; Salão de festas; Sauna; salão 
de Jogos; Playground; Pista de Skate; Jardim; Quadra po-
liesportiva; Piscina; Churrasqueira; Brinquedoteca; Bicicle-
tário e Cinema. R$ 750.000,00.

AP04861 - AU.78 m²- VIVA VISTA- Excelente apartamen-
to totalmente mobiliado, 02 dormitórios, sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, lavanderia, 02 vagas de garagem. Completa 
área de lazer. R$ 580.000,00

TE006079 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA - 
SALTO - 1.025 m² -TERRENO PLANO PRONTO PARA CONS-
TRUIR. R$ 200.000,00.

TE06116 - AT. 250m² - TERRENO COM LOCALIZAÇÃO PRI-
VILEGIADA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIENA / IN-
DAIATUBA - SP - R$ 190.000,00.

CA08971 - CASA TÉRREA - JARDIM ITAMARACÁ - AT 125 
m2, AC 93 m2 - 02 dormitórios, sala, cozinha ampla, 01 
banheiro social, lavanderia coberta, garagem coberta para 
02 autos - Próximo à escolas e mercados - R$ 240.000,00.

CA08825 - VILA AURORA - AT.178,20m² AC.127,80m² - 03 
dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, wc social, lavanderia, 
vaga para 02 autos. R$ 395.000,00.

LOCAÇÃO

GL00420 - HELVÉTIA (FRENTE A RODOVIA SANTOS DUMONT 
- SP 75) - GALPÃO INDUSTRIAL - AT 14.000,00 m² AC 8.844,00 
- ÁREA INTERNA DO GALPÃO LIVRE 7.114 m² - GUARITA AT 
130m² - ÁREA ADMINISTRATIVA 1.400m². Escritório Total-
mente Climatizado com Central de Ar Condicionado; Mar-
cenaria, Elevador, Lobby, Sanitários; Copa. GALPÃO com Pé 
direito 12 metros, Piso para 6 toneladas, Docas 200m². PÁTIO 
com Movimentação de Caminhões. ESTACIONAMENTO para 
100 Vagas com WCS e Área de descanso. ENTRADA DE FOR-
ÇA com Cabine Primária até 1000 KWA. ILUMINAÇÃO toda 
em LED 500 lux. CAIXA D’ÁGUA com Reservatório Metálico de 
Água Potável 50.000 ml e Poço Artesiano. TIPO DE CONSTRU-
ÇÃO Pré-moldado; Telha concreto protendido; Fechamento 
em placas ALVEOLAR de concreto protendido. Sistema de pa-
ra-raios; Sistema completo de prevenção de incêndio. Terre-
no todo murado de alvenaria e gradil metálico em toda parte 
frontal - R$ 168.000,00 - ISENTO DO IPTU (por 10 anos).

GL00419 - DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA - GALPÃO IN-
DUSTRIAL AT 3.000m² AC 2.180m² ÁREA FABRIL 2.000m² 
- Guarita com wc. Estacionamento Interno e Externo para 
clientes. Bicicletário. Recepção com Lavabo/WC. GALPÃO: Bi-
fásico, Área Fabril 2.000 m², Pé direito 12 metros, Vestiários 
Masculino e Feminino, Enfermaria ou Sala de Almoxarifado, 
02 Entradas Laterais para caminhões e 01 para veículos de 
porte menor.  MEZANINO: Sala Administrativa 180m² com 02 
WCs. ÁREA EXTERNA: Copa/cozinha. FUNDOS: Caixa d’água 
de 30 litros. Depósito com mezanino. R$ 30.000,00 + IPTU.

AP04844 - JARDIM SEVILHA - RESIDENCIAL BELVEDERE - AU 
66,50 m², 03 dormitórios (sendo 01 suíte), sala 02 ambientes 
(estar e jantar), WC Social, cozinha, varanda gourmet, lavan-
deria e vaga p/01 auto. R$ 1.200,00 + Condomínio + IPTU.

CA08969- JARDIM AMÉRICA - EXCELENTE CASA EM ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO -  RESIDENCIAL E PARTE COMERCIAL, PODEN-



B2 Imóveis

MENTO NA 
BAIXADA SANTISTA

( PREFERÊNCIA PRAIA GRAN-
DE, 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 CLOSET, SALA,

DE ESTAR, SALA DE JANTAR, 
COZINHA, 02 WC, LAVANDE-

RIA.
CASA 02: CASA DO CASEI-

RO: 03 DORMITÓRIOS, SALA  
GRANDE, COZINHA, WC, 

LAVANDERIA, VARANDA, 01 
QUARTO EXTERNO COM BA-

NHEIRO.
CASA 03: 01 DORMITÓRIO, 

COPA PEQUENA , WC, ESCRI-
TÓRIO EXTERNO.

CASA 04: 01 SUITE, HALL DE 
ENTRADA , COZINHA, 03 VA-
GAS DE GARAGEM COBERTA.
CASA 05: 03 DORMITÓRIOS, 
COZINHA, WC, LAVANDERIA, 

VARANDA, 03 DEPOSITOS, 
CHURRASQUEIRA, 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

JARDIM DOS IMPÉRIO – VILA 
ITÚ - CA03213

LINDA CASA, ÓTIMO ACABA-
MENTO.

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, GE-
RADOR DE ENERGIA A GÁS, 

SISTEMA
DE SEGURANÇA, PORTÃO ELE-

TRÔNICO E 07 APARELHOS DE AR 
CONDICIONADOS, 

IMÓVEL SEMI MOBILIADO.
03 DORMOTÓRIOS ( 01 SUITE 

), COZINHA, AREA DE SERVIÇO, 
SALA 02 AMBIENTES,

BANHEIRO SOCIAL, AREA GOUR-
MET COM LAVBO E PISCINA 7 x  

2,30 M COM LED E CASCATA.
GARAGEM PARA 04 AUTOS.  

ACEITA PERMUTA POR APARTA-

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,
CHURRASQUEIRA, GARAGEM 
PARA 02 CARROS COBERTA.

R$ 395.000,00

VILA GEORGINA – CA03211
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, WC, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO, CHURRASQUEIRA, 
GARAGEM PARA 02 CARROS 

COBERTA.R$ 415.000,00 

LOCAÇÕES SALAS, CASAS 
COMERCIAIS E SALÕES 

 
SALA. ED. AMBASSADOR 

CENTRO SL 0112 
SALA COM AR E WC. 35 M² 
R$ 400,00 + COND + IPTU 

 
SALÃO . JD CALIFORNIA  

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

CASA COMERCIAL CENTRO 
SL00358 04 SALAS, COZINHA, E 
BANHEIRO R$ 1800,00 +  IPTU

 
TERRENO P/ 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 ARMÁRIOS 

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

LAVANDERIA, 
02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 340.000,00

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 BA-

NHEIRO 
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

ITAICI CA0920 
02 DORM, SALA, COZINHA,  

BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO 
R$ 800,00 + 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, COZI-
NHA, A.S, 02 BANHEIROS,  

QUINTAL E 
GARAGEM COBERTA 

R$ 1380,00 ( ISENTO DE 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 BANHEI-

RO VAGA P/ MOTO 
R$ 700,00 MAIS 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, COZI-

NHA, 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

KITNET CENTRO ED VERONA  
MOBILIADA 

01 DORM, COZINHA, A.S., BA-
NHEIRO, E UMA 
VAGA COBERTTA 

1300,00 ( INCLUSO COND E 
IPTU)



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
AP00125-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas .................................R$ 750.000,00
AP00126-SANTA BARBARA-02 dorms+dep+2vagas. ..............................................R$  230.000,00

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)
TE00243-DUAS MARIA-360M .................................................................................R$ 425.000,00
TE00249-VIENA-280M.............................................................................................R$ 200.000,00
TE00250-GRAND RESERVE 263M. ...........................................................................R$ 185.000,00

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
ST00017-VIDEIRA-20.000MTS  .............................................................................R$ 1.700.000,00

ÁREAS

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

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

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

LOCAÇÃO

CASA

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
CA00315-JARDIM REGINA- 3 dorms+dep+2vagas ......................................................R$ 2.650,00
CA00347-PAU PRETO- 02 dorms+dep+ 2 vagas(comercial). .......................................R$ 3.250,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep 04 vagas. ................................. R$ 10.000,00+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$265 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

  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

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA407 - CONDOMINIO HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, área construída 405,00 
m², área terreno 490,00 m². Excelente sobrado com projeto diferenciado. Padrão construtivo e acabamento, 
com materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7 dormitórios sendo 2 suítes 
no segundo pavimento (1 master) com sacada em "L" e porta balcão mais 3 dormitórios e 1 suíte no térreo. 
Ainda no pavimento superior, sala de cinema com janelão e sacada. Pavimento inferior: Lavabo, sala de estar 
com pé direito duplo e mezanino, sala de TV, cozinha com ilha e  armários, área gourmet integrada a sala 
e cozinha, deposito e lavanderia na área de serviço, terraço, piscina com revestimento em pastilhas, com 2 
banheiros, 4 vagas de garagem sendo 2 cobertas. Área de lazer do condomínio com campo de futebol, jardim, 
churrasqueira, piscina, playground, quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
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.
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
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 pequeno, 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
 
JD.MORADA DO SOL - R$600,00 - 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.
JD. PAU PRETO - R$1600,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte,  sala, cozinha, banheiro e  garagem para 
2 carros.
CIDADE JARDIM - R$1450,00 - 2 dormitórios, 2 banheiros com box blindex, sala, cozinha, chur-
rasqueira e garagem para 2 carros.
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 embuti-
do, lavanderia com armários embutido, banheiro e 1 vaga de garagem.
JD. TROPICAL – R$1000,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, 
sacada 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 ES-
CRITÓRIO, 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 condiciona-
do, 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
AP00123-EDIFÍCIO DUE-03 dorms c/ siíte+ dep + 2 vagas ......................... R$2.850,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas ................ R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas ................... R$ 3.000,00 cond+iptu
AP00093-EDIFICIO VICTÓRIA-03 dorms c/ suítes + dep+2 vagas.R............. $ 1.600.00 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
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
AP00124-VILA DAS PRAÇAS-02 dorms+dep+1 vaga. ............................... R$ 1.600,00+cond+iptu
AP00128-EDIFÍCIO JATOBA-03 dorms+dep+2vagas. ................................ R$ 2.600,00+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 
CH00049-COLINAS DE INDAIATUBA-02 dorms + dep + pomar e canil .......................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
SL00015-JARDIM PAULISTA-56MTS. .................................................................. R$ 1.200,00+iptu
SL00018-JARDIM MORADA DO SOL-250MTS .................................................... R$ 4.000,00+iptu
SL00035-CENTRO- 50MTS c/ wc ......................................................................... R$ 1.700,00+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)



B5Classificados

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6.. ref site 449402  - Apartamento Residencial Grand Ville - Loca-
ção - 3 dormt/ 1 suíte / sala/ coz planejada/  WC / lavand / varanda 
gourmet c/ churrasqueira / 2 gar R$ 3.000,00 + IPTU + COND.

3. ref site 648902 - Casa Condomínio Villa Cocais - Locação 
- 3 dormt/ 1 suíte/ sala/ coz/  WC/ área de serviço/ área gour-
met/ 2 gar R$ 2.500,00 + IPTU + COND.

7. ref site 521321 - Casa Jardim do Sol - Venda - 3 dormt/ 1 
suíte / sala/ coz/ 2 WC / lavand / 03 gar R$ 450.000,00

8. ref site 833531 - Casa  Jardim Morada do Sol - Venda - 3 
dormt/ 1 suíte / sala/ coz/ WC / edicula / churrasqueira / 4 gar 
R$ 410.000,00

4. ref site 392012 - Casa Condomínio Portal das Acácias - Lo-
cação - 3 dormt / 1 suíte / WC / coz planejada / sala de estar / 
churrasqueira / gar R$ 2,100,00 + IPTU + COND.

5. ref site 564902 - Apartamento Reserva Vista Verde - Loca-
ção - 3 dormt / 1 suíte / sala / WC / coz / area de serviço / 2 gar 
R$1.500,00 + IPTU + COND.

2. ref site 997871 - Casa Vila Lopes - Locação - 2 dormt/ coz / 
WC / lavand / 1 gar / edicula R$ 1.400,00 + IPTU

10. ref site 803012 - Casa Condomínio Montreal Residence 
- Venda - 3 dormt/ 1 suíte / sala / coz / área gourmet com chur-
ras / 3 gar            R$ 540.000,00 

11. ref site 125402 - Apartamento Edifício Cambury - Venda - 2 
dormt/ 1 suíte / sala / coz / WC / 2 gar R$ 453.881,61 

12. ref 715991 - Terreno Residencial Terra Nobre - Venda - 
415,00m² R$ 285.000,00 

9. ref site 443012 - Casa Condomínio Jardim Bréscia - Venda 
- 3 dormt/ 1 suíte / sala/ coz/ WC / área gourmet com churras 
/ lavand / 3 gar R$ 580.000,00 

1. ref site  9041 - Casa Jardim Valença - Locação - 2 dormt/ 
sala /coz / WC / área de serviço /2 gar R$ 1.500,00 + IPTU



B6 Imóveis
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Pizzaria

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Alianças

Engenharia e Reformas

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

PousadaMecânica Projetos e Contruções

Construção



B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária



B9Serviços / Utilidades



B10

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
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 pisci-
na. 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 planeja-
da, espaço gourmet 
c/ churrasqueira Fino 
acabamento. F.: (19) 
99783-3154 CRECI 
208250F
Vendo ou Locação 
casa Jardim dos 
Sabiás - 02 dormitó-
rios, 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, churrasquei-
ra, piscina. Condomí-
nio 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)
V e n d o  C a s a  e m 
Cardeal - Terreno de 
125m² A.C. 120 me-
tros, 1 quarto, 1 suíte, 
área de churrasqueira, 
banheiro social, sala 
cozinha, garagem co-
berta R$230.000,00 
Aceito carro até 40 mil 
e financiamento  F.: 
(19) 99124-2964
Casa no Jardim do 
Vale - Área do terreno 
125m², área constru-
ída 90 metros, sala, 
cozinha, banheiro, 1 
quarto e garagem co-
berta 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 apartamen-
to no centro, Con-
domínio Beneven-
to -  95.39 M ,sol da 

manhã, último andar, 
vista para Parque Eco-
lógico. Duas suítes, 
pode ser transformado 
em três suítes, sala 
ampliada, lavabo, co-
zinha com despensa, 
área de serviço e am-
pla varanda gourmet. 
Salas e suítes com 
infraestrutura para ar 
condicionado. Três va-
gas da garagem. Tra-
tar com o proprietário 
- Valor R$ 550.000,00 
- celular 19 - 98906-
2080
Vende-se apartamen-
to, Condomínio Life, 
bairro Cidade Nova 
- 60 m, sol da manhã, 
nono andar, próximo 
às principais Aveni-
das de acesso Dois 
dormitórios, sendo 
um suíte, torre única,  
infraestrutura para 
ar condicionado, kit 
bancada 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 Dife-
renciado - 3 dormi-
tórios sendo 2 suítes, 
lavabo, varanda, sa-
cada, com ar condi-
cionado, 112m² em 
prédio de alto padrão 
com estrutura comple-
ta ao lado do Parque 
Ecológico. Valor R$ 
790.000,00 Aceito tro-
ca por apartamento de 
4 dormitórios ou casa 
em condomínio F.: 
(19) 99715-7511
Apartamento Jar-
dim América - para 
Venda e Locação 2 
dorm.,  Cozinha 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 -  Ót imo 
apartamento no 1º 
andar com 02 dor-
mitórios e vaga de 
garagem, acabamen-
to excelente, com 
sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
en t rada  +  parce-
las de R$1.210,00 
F . :  99762-7997  / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitórios 
e demais dependen-
cias todas com móveis 
planejados, portaria 24 
horas, área de festas, 
vaga de garagem, pis-

cina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mitór ios em ót imo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R$140.000,00 F . : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!
Apartamento 3 dorm 
no Vertentes do Itaici 
- Chácara do Trevo. 
2 vagas cobertas, 
85 m² de área util. 
Móveis planejados na 
cozinha e banheiros. 
R$340.000 a vista 
ou aceita permuta 
com terreno no cond. 
Residencial Dona Lu-
cilla, Duas Marias ou 
Maria Dulce. Direto 
com o proprietário, 
19-98339-7316

 
Edifício Atenas - LO-
CAÇÃO 4 dorm, suí-
te, sala, cozinha área 
de serviço armários 
embutidos.  Aluguel 
3.000,00  +  cond.   
R$ 1.480,00 + IPTU 
192,00 F.: (19) 98346-
2299
Edifício Felicita  LO-
CAÇÃO   Apartamento 
com 3 quartos 1 suíte,  
Cozinha, lavanderia 
2 vagas de garagem 
coberta,   R$ 2.000,00  
+ IPTU 118,19   + Con-
domínio em torno de 
590,00. Vista para o 
Parque Ecológico F.: 
(19) 98346-2299

 
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$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Venda Sí t ios em 
Monte Mor - 1,5KM 
do centro de Monte 
Mor, Via asfaltada, óti-
ma casa e mais duas 
edículas, Piscina, lago 
e área verde preser-
vada. F.:(19) 99783-
3154 CRECI 208250F
Venda Sítio Cardeal 
- 26.290 metros R$ 
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, Con-
domínio VIDA REAL 
Itupeva NOBRE  - 
Terreno excelente c/ 
800 m2 completa in-
fra, rede subterrânea, 
base $ 280.000 aceito 
casa ou terreno, veicu-
los. Vale a pena como 
investimento ou para 
construir. Tratar c Pau-
lo (19) 33923851 / (11) 
986324131
Vende-se terreno Jar-
dim Valença - 130m² 
quadra F. Lote 11. Rua 
Cora Tomaso 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 Aldrovandi 
- 270 metros, docu-
mentação: OK, Valor 
R$ 150.000,00. Aceito 
financiamento F.: (19) 
98730-9484 
Terreno em Condo-
mínio fechado Hori-
zontown - 450m² F.: 
(13) 99712-3768

 
Vendo (Repasse) de 
Franquia Oggi Sorve-
tes - Loja com 127m². 
Área total do imóvel 
127m²  e Loja com 
93m². Pronta para ope-
rar em Indaiatuba F.: 
(19) 99883-7775

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
Vendo armário 4 ga-
vetas e 4 portas em 
bom estado R$ 200,00 
F.: (19) 98143-4184
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

A empresa EVEI - ESPACO DE VI-
VENCIA E ESTÍMULO  INFANTIL 
ACONCHEGO LTDA - inscrita no  
CNPJ 10.726.606/0001-62, com sede 
na Rua Armando Salles de Oliveira, n° 
1163 - Bairro  Cidade Nova - Cidade 
Indaiatuba -  SP, vem através desta, 
tornar público  o extravio da Licença 
Sanitária original. Já está sendo provi-
denciado a regularização.
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Empregos

Notas de Falecimentos
1. ELIZABETH TOLEDO GOU-
LART com 82 anos, viúvo (a) de 
MUCIO GOULART sendo filho 
(a) de IZALTINO CORREA DE 
TOLEDO FILHO e ANA BELA 
MARQUES TOLEDO. Deixa fi-
lho (s): MUCIO (FAL), PERSIO, 
SUZANA, ELIZABETE, FABIO 
(MAIORES). Falecido (a) em: 
30/07/2020, e Sepultado (a) no 
Cemitério Memorial, Santos-SP 
aos 31/07/2020.

2.EDNA WRUCK com 79 anos, 
Casado (a) com GERALDO 
VAZI sendo filho (a) de AU-
GUSTO WRUCK FILHO e ANA 
ASSUMPTA ORBOLATO. Dei-
xa filho (s): SIRLEI, CARLOS, 
MARCO (Maiores), SERGIO, 
JOSE (Falecidos). Falecido (a) 
em: 10/08/2020, e Sepultado (a) 
no Cemitério Memorial Park, So-
rocaba-SP aos 11/08/2020.

3.OLIVIA MADALENA DE JE-
SUS com 95 anos, Viúvo (a) de 
CLARINDO DIAS DOS SANTOS 
sendo filho (a) de JOSE PEDRO 
BARBOSA e ISABEL MADALENA 
DE JESUS. Deixa filho (s): JOSE, 
JOÃO, MARIA, AMAURI, FRAN-
CISCO, NEUZA, ANA, MARLENE, 
LUCIMAR, PAULO, GERALDO 
(Maiores), ANTONIO (FAL). Faleci-
do (a) em: 14/08/2020, e Sepultado 
(a) no Cemitério do Distrito de Bar-
reiro da Raiz, Janaúba- MG aos 
15/08/2020.

4.OSVALDO CALDEIRA com 
62 anos, Divorciado (a) de 
IRANY FERREIRA LEITE sendo 
filho (a) de LINDOLFO CALDEI-
RA e LOURDES CALDEIRA. 
Deixa filho (s): LUIZ, JULIO 
(Maiores). Falecido (a) em: 
17/08/2020, e Sepultado (a) no 
Cemitério Universal Necrópole 

Ecumênica Vertical, Ctba/ PR aos 
18/08/2020.

5.CARLOS ROBERTO BACHI 
com 65 anos, União estável com 
LEONORA ALVES LEITE sendo 
filho (a) de PRIMO BACHI e THE-
REZA RODRIGUES MANSANO. 
Deixa filho (s): DANIELA, NATA-
LIA. Falecido (a) em: 24/08/2020, e 
Sepultado (a) no Cemitério Nacio-
nal Parque de Campo Grande- MS 
aos 25/08/2020.

6.MARIA CAMILO DE LIMA com 
89 anos, Viúvo (a) de JOSE AL-
VES DE OLIVEIRA sendo filho 
(a) de ANTONIO CAMILO LIMA 
e HERMINIA MARIA DE SALES. 
Deixa filho (s): FRANCISCA LIMA, 
FRANCISCA FRANCINETE, 
ANTONIO, FRANCISCA ALVES, 
MARIA, FRACISCO, JOSEFA, 
REGINALDO (Maiores). Falecido 
(a) em: 25/08/2020, e Sepultado 
(a) no Cemitério Jardim do Éden, 
Salto- SP aos 26/08/2020.

7.ROBERTO BARBOZA com 83 
anos , Era Viúvo(a) de MARIA DA 
CONCEIÇAO PINTO BARBOZA 
sendo filho(a) de MANOEL BAR-
BOZA e FRANCISCA BARBOZA. 
deixa filho(s): ROSANA ,MAR-
TA, Falecido em: 15/09/2020, 
e sepultado(a) no SAO JOAO 
BATISTA-ITAPETININGA SP aos 
16/09/2020. 

8.IZAURA HIROKO YANO com 66 
anos , Casado (a) com YOSHIY-
DE YANO sendo filho(a) de 
TSUNEO TAKEUTI e KASHIWA-
MARU MATUKO TAKEUTI. deixa 
filho(s): MARCELO, SANDRA, 
OSCAR (MAIORES), Falecido 
em: 15/09/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
16/09/2020. 

9.IVANETE  TENORIO PRAÇA 
com 48 anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de ODORICO TENORIO 
PRAÇA e WILMA MARIA MARIN 
PRAÇA. deixa filho(s): MICHAEL, 
DANIEL, GABRIELA ( MAIOR ), 
Falecido em: 15/09/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 16/09/2020. 

10.THEREZA APOLINARIO com 
91 anos , Era Viúvo(a) de PEDRO 
BATISTA APOLINARIO sendo fi-
lho(a) de FRANCISCO XAVIER 
DE OLIVEIRA e TEOTONIA MARIA 
DE JESUS. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 15/09/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 16/09/2020. 

11.ODETTE CAMARGO BLANK 
com 93 anos , Era Viúvo(a) de 
HAROLDO CARLOS BLANK 
sendo filho(a) de EVARISTO DE 
ARRUDA CAMARGO e MARIA 
LOPES DE CAMARGO. deixa fi-
lho(s): HAROLDO, FERNANDO, 
PAULO (MAIORES), Falecido em: 
15/09/2020, e cremado(a) no CRE-
MAT.MUNICIPAL DE CAMPINAS 
aos 16/09/2020. 

12.DURVALINA DA SILVA FITTI-
PALDI com 90 anos , Era Viúvo(a) 
de DARCY FITTIPALDI sendo 
filho(a) de FRANCISCO MILITÃO 
DA SILVA e JOANA GIORA. deixa 
filho(s): RUTE, MARLENE (MAIO-
RES), Falecido em: 16/09/2020, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 16/09/2020. 

13.HERMENEGILDO ROSSI com 
83 anos , Casado (a) com ANA 
MEDEIROS PAES ROSSI sendo 
filho(a) de ANTONIO ANGELINO 
ROSSI e MARIA THEREZA ROSSI. 
deixa filho(s): SONIA (MAIOR),-
Falecido em: 16/09/2020,e se-

pultado(a) no CANDELARIA 
aos17/09/2020. 

14.MARIA CRISTINA GAMINO 
ZANANDREA com 41 anos , Ca-
sado (a) com ANDERSON MIATO 
ZANANDREA sendo filho(a) de 
LEONARDO GAMINO NETO e 
DAISY IRENE FALIANO GAMINO. 
deixa filho(s): LUANA, GABRIEL, 
ISABELA (MAIORES), Falecido 
em: 16/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
17/09/2020. 

15.MARLENE ROSSATO DA 
SILVA com 55 anos , Casado (a) 
com EMILSON CAMARGO DA 
SILVA sendo filho(a) de VALDOMI-
RO LUIZ DA SILVA e APARECIDA 
ROSSATO DA SILVA. deixa filho(s): 
DALTON 33, ANA PAULA 21, Fa-
lecido em: 16/09/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
17/09/2020. 

16.AUGUSTO DE OLIVEIRA com 
83 anos , Casado (a) com ROSA 
DE CAMARGO OLIVEIRA sendo 
filho(a) de BENEDICTO ALVES 
DE OLIVEIRA e SEBASTIANA RO-
DRIGUES DA SILVA. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 17/09/2020, 
e sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 18/09/2020. 

17.OSMAR BELLO com 79 anos 
, Casado (a) com CARMEN CAM-
PANTE BELLO sendo filho(a) de 
REINALDO BELLO e MARIA BEL-
TRAME. deixa filho(s): SANDRA 
51, MIRIAM 50, CLEIDE 49, Faleci-
do em: 17/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
18/09/2020. 

18.SIRLENE REGINA BRAN-
DOLIN DA SILVA com 51 anos , 
Casado (a) com ADALBERTO RA-

MOS DA SILVA sendo filho(a) de 
ARLINDO BRANDOLIN e AUREA 
RODRIGUES BRANDOLIN. deixa 
filho(s): GUILHERME ( 28 ), CAMI-
LA  ( 22 )., Falecido em: 18/09/2020, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 18/09/2020. 

19.HELOISA HELENA NEVES 
MEDEIROS com 71 anos , Casado 
(a) com PAULO FERNANDES ME-
DEIROS sendo filho(a) de ADIEL 
MACEDO NEVES e ALCINEA SIL-
VA NEVES. deixa filho(s): FABRI-
CIA,LEONARDO, THIAGO (MAIO-
RES), Falecido em: 18/09/2020, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 18/09/2020. 

20.LAZARO JOAQUIM PEREIRA 
com 61 anos , Casado (a) com 
CONCEIÇAO APARECIDA LIBER-
TO PEREIRA sendo filho(a) de 
LAZARO PEREIRA e MARIA APA-
RECIDA DOS SANTOS PEREIRA. 
deixa filho(s): JOÃO 36, FERNAN-
DO 30, Falecido em: 18/09/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 18/09/2020. 

21.LEONEL GONÇALVES ROL-
DAO com 72 anos , Casado (a) 
com OLINDA TEREZA CASSE-
MIRO ROLDAO sendo filho(a) de 
ANTONIO GONÇALVES ROLDAO 
e PATROCINIA MATIAS. deixa fi-
lho(s): MARINA,ROSANGELA,LU-
CIANA, SILVIO (MAIORES) ADAL-
TO (FAL), Falecido em: 18/09/2020, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 19/09/2020. 

22.APARECIDO DA SILVA com 
49 anos , Casado (a) com MARCIA 
CRISTINA MACRI DA SILVA sendo 
filho(a) de GERALDO FRANCISCO 
DA SILVA e ISABEL BONIFACIO 
DA SILVA. deixa filho(s): MURI-
LO 21 ,DANILO 13, Falecido em: 

18/09/2020, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 19/09/2020. 

23.ELZA DE FATIMA RODRIGUES 
SÃO PAULO com 59 anos , Casa-
do (a) com EDGAR RAMOS sendo 
filho(a) de PEDRO ALFREDO RO-
DRIGUES e TEREZINHA CAR-
DOSO DE MORAIS. deixa filho(s): 
REGINALDO 38, ROSEMEIRE 37, 
Falecido em: 19/09/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
19/09/2020. 

24.ANA PRUDENCIO com 89 anos 
, Era Divorciado(a) de ERMINIO 
VIANA sendo filho(a) de BENTO 
PRUDENCIO e GETRUDES RI-
BEIRO DE SOUZA. deixa filho(s): 
FRANCISCO 62, APARECIDO 60, 
NELSON 58, DONIZETE 56,SE-
BASTIÃO 53,VERA ( FAL ), SIRLE-
NE (FAL), Falecido em: 19/09/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 20/09/2020. 

25.ISRAEL FERREIRA com 68 
anos , Casado (a) com MARIA 
HELENA MENEZES DA SILVA 
FERREIRA sendo filho(a) de 
FRANCISCO FERREIRA e ROSA 
PANIZI. deixa filho(s): JULIANA , 
RICARDO , SUSANA , JÉSSICA 
(TODOS MAIORES), Falecido 
em: 20/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
21/09/2020. 

26.RUBERVAL NONATO DE LE-
MOS com 39 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de LUIZ NONATO 
DE LEMOS e NAIR MARIA DE 
LEMOS. deixa filho(s): GABRIEL  
( 19 ), GABRIELLI ( 11 ), Falecido 
em: 20/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
21/09/2020. 

27.YOOKO KAMEZAWA NAKA-
ZATO com 76 anos , Casado (a) 
com KINGO NAKAZATO sendo 
filho(a) de SHO KAMEZAWA e 
EIKO KAMEZAWA. deixa filho(s): 
KAREN 48, HELIO 46, SOLANGE 
45, SIMONE 41, GISELLE 36, Fa-
lecido em: 20/09/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
21/09/2020. 

28.CLOVIS APOLONIO DE SOU-
ZA com 91 anos , Casado (a) com 
CLARICE LOPES DA SILVA SOU-
ZA  sendo filho(a) de JOÃO FRAN-
CISCO DE SOUZA e MARIA APO-
LONIA DE SOUZA. deixa filho(s): 
MARA, TANIA, STEFANIE ( MAIO-
RES ), Falecido em: 21/09/2020, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 21/09/2020. 

29.AURORA VERONICA VACI-
LOTTO com 66 anos , Casado (a) 
com GERSON ANTONIO VACI-
LOTTO sendo filho(a) de BELMIRO 
MAGNANI e VICTALINA  ORTIZ 
MAGNANI. deixa filho(s): SELMA 
, SIMONE (MAIORES), Falecido 
em: 21/09/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
21/09/2020. 

30.BENEDITA PIANESOLLA MA-
CAN com 80 anos , Era Viúvo(a) 
de NATALINO MACAN sendo fi-
lho(a) de ALBERTO PIANESOLLA 
e JUVENTINA FRANCISCA. deixa 
filho(s): MARCOS, LAURIDES, SO-
NIA (MAIORES) CRISTINA ( FAL ), 
Falecido em: 21/09/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 21/09/2020. 

31.ALFREDO LATORRE FILHO 
com 66 anos , Era Separado(a) de 
NADIA BROETTO sendo filho(a) 
de ALFREDO LATORRE e MARIA 
JOSE DE LIMA LATORRE. deixa 

filho(s): ALFREDO , FERNAN-
DO (MAIORES), Falecido em: 
21/09/2020, e cremado(a) no 
CREMAT.MUNICIPAL DE CAM-
PINAS aos 22/09/2020. 

32.CLARICE SOARES DA 
SILVA com 64 anos , Era Di-
vorciado(a) de JOSE BATISTA 
DE OLIVEIRA sendo filho(a) de 
BENEDITO SOARES DA SILVA 
e AVELINA TEÓFILO DA SILVA. 
deixa filho(s): FLAVIO 42, FER-
NANDA 39, ANA RENATA 24, 
Falecido em: 21/09/2020, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 22/09/2020. 

33.PETERSON GUILHERME 
STOCCO com 29 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de GUI-
LHERME DE JESUS STOCCO e 
LUCINEIA ANTUNES STOCCO. 
NÃO DEIXA FILHOS. Falecido 
em: 22/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
22/09/2020. 

34.HERMINIA COSTA SOA-
RES com 72 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de DANIEL 
SOARES LIMA e MARTINHA 
COSTA SOARES. deixa filho(s): 
AILTON, RENILSON, RENILDO, 
RENATO ( MAIORES ), Falecido 
em: 22/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
23/09/2020. 

35.PAULO HENRIQUE GE-
RALDO com 49 anos , Casado 
(a) com ADRIANA CUTOLO 
GERALDO sendo filho(a) de 
NELSON GERALDO e ALZIRA 
DE OLIVEIRA GERALDO. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 
22/09/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
23/09/2020.

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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