
15ª edição do Troféu Frutos de 
Indaiá é adiada para março de 2021

JME
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O Grupo Mais Ex-
pressão anuncia que a 15ª 
edição do Troféu Frutos 
de Indaiá que acontece-
ria no próximo mês, foi 
adiado para o dia 13 de 
março de 2021. Segundo 
o presidente do Grupo, 
Alan Di Santi, a decisão 
foi tomada devido à pan-
demia do novo coronaví-
rus. O Troféu Frutos de 
Indaiá visa não somente 
reconhecer as empresas 
e empresários que se des-
tacaram em seu ramo de 
atividade, mas também 
gerar um retorno finan-
ceiro e dar visibilidade 
aos premiados através da 
campanha publicitária 
realizada pelo Grupo.

ESPORTES

ECONOMIA PESQUISAPOLÍCIA

Primavera já sabe 
quem enfrentará 
na Copa Paulista

Benefício emergencial 
para preservação do 
emprego é prorrogado

Indaiatuba é uma das 
melhores cidades para 
envelhecer no país

Equipes do Canil 
apreendem porções 
de entorpecentes

Um dia depois de confirmar sua participação na Copa 
Paulista 2020, o Esporte Clube Primavera já sabe quem 
enfrentará na primeira fase da competição.

As equipes do Canil apreenderam mais de 200 
porções de drogas em quatro ocorrências distintas, que 
ocorreram no último final de semana. 

O governo federal prorrogou novamente o 
programa que autoriza empresas a suspenderem o 
contrato de trabalho ou a reduzirem a jornada e os 
salários dos funcionários, em troca da manutenção 
do emprego. 

Uma pesquisa apontou que Indaiatuba está em 69º posição do 
ranking geral das 280 cidades com maior população que oferece 
melhor qualidade de vida após os 60 anos. 
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Valdir Saladini, proprietário da Madeireira Madelasca, receberá o Troféu Frutos de Indaiá no dia 13 de março de 2021
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Uma geração que está entre nós já há algum tempo, mas que ainda não foi devidamente reconhecida pela sociedade 
atual: a Geração Y. É um seleto grupo que tem entre 18 e 35 anos, possui espírito inovador e capacidade investigativa, cul-
tiva novas formas de relacionamento, comunicação e aprendizado, domina informática, aprecia a autonomia e consegue 
fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se alguém possui esse perfil, se enquadra no que os sociólogos chamam de “Geração 
do Milênio, Net ou Y”. Esses jovens formam uma legião que, só no Brasil, já conta com 55 milhões de mentes inquietas 
que têm como uma das principais características o fato de estarem totalmente inseridos no contexto das transformações 
sociais e tecnológicas que levaram à popularização da Internet.

Essa geração, acostumada ao “tempo real”, que vive conectada ao mundo em rede, que inventou as “selfies”, e que 
oscila entre múltiplos relacionamentos virtuais ainda não está totalmente compreendida. São jovens conhecidos por se-
rem extremamente ansiosos, com sentimento de autoestima fortemente elevado e por terem presenciado o surgimento 
do mundo digital, pois estão sempre ligados ao celular e se utilizam de uma gama de termos peculiares dos quais tentarei 
fazer uso neste texto.

Todas as formas de interação e de comunicação são feitas “de boa” por meio de dispositivos (tablets, smartphones, 
etc). Mas um contato online apenas não lhes é suficiente e executam várias coisas ao mesmo tempo dada a sua facilidade, 
versatilidade e familiaridade com essas ferramentas. São acostumados a rapidez e a velocidade na chegada das informa-
ções. São bastante exigentes nesse quesito, pois estão acostumados a ter essas informações em mãos já que solicitadas, 
com o simples “clicar” de um botão. Afinal, foi assim que a sua vida começou.

Os “y” desejam, sim, trabalhar por prazer. E não é só isso... gostam de trabalhar “tipo” menos formal, ou seja, “bem 
manero” com jornadas flexíveis que lhes permita, “tipo” não apenas trabalhar das 8h às 18h, mas preocupar-se em saber 
o que produzirão entre esses horários. O que importa é fazer aquilo que gostam, é a sua realização pessoal. Se não houver 
essa realização, para eles, “não rola”, ou seja, não vale o investimento na profissão. Projetos são seu foco e a criatividade, 
a sua mola propulsora.

Na verdade, são jovens de inteligência privilegiada, pensamento rápido, personalidade marcante e comportamento 
diferenciado. Se ele um dia chamar alguém de “cara” (quer seja homem ou mulher), calma! Não é falta de respeito, é cum-
plicidade… um sinal muito bom e significa que ele está “de boa” onde está. Não se deve impedir o “cara” de iniciar a frase 
com um sonoro “MEO”! Porque ele poderá ficar mudo e o que foi conquistado poderá se perder.

E vale a pena cuidar bem do “cara”? Vale, claro!  Afinal é esse “cara” que vai comandar empresas e o país lá na frente. 
Ele é a mais poderosa fonte de inovação e muita competitividade. Sua energia resulta em superação de obstáculos. Não 
se conforma com desempenho medíocre. Bem gerenciado é um profissional de alta performance muito disputado no 
mercado de trabalho e objeto de desejo de empreendedores natos.

Geração Y: exigente e inovadora

Para tentar reduzir a evasão escolar neste momento de pandemia do novo coronavírus, o governo de São Paulo vai distribuir 750 mil chips com 
pacote de internet para os alunos mais carentes da rede pública estadual de ensino e também para professores. O objetivo é tentar garantir 
conexão à internet para o ensino remoto e híbrido, que deve continuar mesmo com o retorno gradual das aulas presenciais. O investimento do 
governo paulista é de R$ 75 milhões, para 12 meses.  

ÁLVARO HENRIQUE/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Imagem da SemanaEditorial

Quando a vi pela primeira vez, fiquei encantado.
Pra mim era como se fosse uma fada.
Nunca tinha visto alguém com seu poder de comunicação, 

bondade, simpatia.
Todos gostavam dela.
Sua voz era música para meus ouvidos.
As primeiras impressões do mundo além do quintal da casa 

de vovó foram através dela.
Passado um tempo, só queria ver e ouvi-la. Contava os minu-

tos para encontra-la.
E para não desaponta-la fazia tudo que pedia.
Mesmo brava era encantadora.
Sua importância se faz presente até hoje em minha vida.
Minha primeira lembrança de infância é indo ao seu encon-

tro, mesmo sem conhecê-la, sem saber que ela estaria ali e o 
quanto se tornaria importante para mim.

Ela foi a responsável por abrir um mundo de oportunidades, 
pensamentos, reflexões e conhecimento; mesmo que naquele 
momento não tivesse a menor ideia da sorte que estava tendo e o 
quanto mudaria a personalidade daquele garoto de 7 anos.

Pegando minhas mãos com firmeza me levou pelo caminho 
suave do aprendizado.

Muitos tiveram uma contribuição significativa na minha for-
mação e no que sou hoje. Mas ninguém como ela. Que se tornou 
especial não só pelos ensinamentos transmitidos e sim pelo modo 
carinhoso, paciente com que tratava cada um de seus alunos.

Ela nos estendeu as mãos, abriu nossas mentes e tocou nos-
sos corações. Até hoje.

Essa é Ludmila Caldeira.
Minha primeira professora. (in 

memoriam)

LUDMILA

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

SOS Água
No mundo, mais de 2 bilhões de pessoas não contam com 

serviços mais básicos de água e saneamento, segundo o recém-
-divulgado Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desen-
volvimento dos Recursos Hídricos. Além disso, estima-se que 
em 2025, cerca de 5,5 bilhões de pessoas no mundo não terão 
acesso à água potável. E o pior ainda pode estar por vir. De acor-
do com a Organização das Nações Unidas (ONU), em 2050, o 
número pode avançar para 75% da população.

Nesse contexto, é necessária uma política mais ostensiva. É 
necessário que todos se comprometam em utilizar a água da for-
ma correta, sem desperdício, e que sejam colocadas em prática 
regras mais rígidas e até mesmo incentivo para quem apresentar 
boas práticas.

E nada melhor que tratar sobre o assunto e ressaltar que os 
impactos das mudanças climáticas deverão continuar afetando 
as cidades, principalmente aquelas das regiões metropolitanas, 
alterando a oferta de água para essas localidades. Vale lembrar 
do período de estiagem que o estado de São Paulo está passando.

O grande dilema então é ponderar o que cada um de nós 
pode fazer para evitar uma piora da situação. Há muitas cam-
panhas na mídia para que as pessoas pratiquem um consumo 
responsável e evitem ao máximo desperdícios. Debate-se a im-
portância de tomar banhos rápidos, de fechar a torneira enquan-
to lavamos uma louça ou escovamos os dentes, de usar água de 
reuso para lavar a calçada e veículos e assim por diante. Este re-
aproveitamento para mais do que um único fim faz toda a dife-
rença quando a pauta é evitar o desperdício de um recurso tão 
escasso como a água doce.

(*) Dulce de Almeida Torres é graduada em Letras Inglês e é professora da Área de Linguagens e Sociedade da Escola 
Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter.
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Indaiatuba está entre as melhores 
cidades do Brasil para envelhecer
Cidade está na 69º colocação entre 280 municípios brasileiros com maior população 

O Inst i tu to  de 
Longevidade 
Mongeral Ae-

gon/FGV (IDL) 2020 
apontou que Indaiatu-
ba está em 69º posição 
do ranking geral das 
280 cidades com maior 
população que oferece 
melhor qualidade de 
vida após os 60 anos. 

Os resultados in-
cluem três rankings 
principais para cada 
cidade: um para o en-
velhecimento da po-
pulação em geral; um 
para as pessoas com 
idade entre 60 a 75 
anos;  e  um para as 
pessoas acima dos 75 
anos. Para idosos de 
60 a 75 anos, a cidade 
ficou em 64º lugar. Já 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Indaiatuba é a 69ª cidade que oferece melhor qualidade de vida após os 60 anos

para idosos acima de 
75 anos, o munícipio 
foi classificado na 65ª 
posição.

No total 876 cida-
des brasileiras foram 
estudadas e o rela-
tório classificou 280 
municípios com maior 
população e 596 ci-
dades com menores 
moradores. 

A pesquisa foi base-
ada em sete variáveis: 
Indicadores  gerais ; 
Cuidados de saúde; 
Bem-estar; Finanças; 
Habitação; Educação 
e trabalho; e Cultura 
e engajamento. Com 
este índice, são revela-
das as atuais condições 
das cidades brasileiras, 
tendo em vista sua ca-
pacidade de atender às 
necessidades básicas 
de vida,  destacada-

mente dos adultos mais 
idosos.

RMC
Entre as cidades da 

Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), 
presentes na pesquisa en-
tre as 100 cidades gran-
des estão Americana, 
Campinas, Indaiatuba, 
Paulínia e Hortolândia. 
Destaque para a cidade 
de Americana que foi 
classificada em 10º lugar.

Obtenção dos dados
O IDL utiliza os da-

dos publicamente dis-
poníveis oriundos de 
fontes oficiais, prefe-
rencialmente. Assim, os 
dados foram coletados 
em órgãos públicos, tais 
como Agência Nacio-
nal de Saúde (ANS), 
Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 
(IBGE), Ministério das 
Comunicações, Ministé-
rio da Saúde, Ministério 
da Educação, Ministério 
da Fazenda, Instituto Na-

cional de Meteorologia 
(INMET), Tesouro Na-
cional; em instituições 
acreditadas como Fun-
dação Getulio Vargas 
(FGV), Pnud; e demais 

organizações do meio 
privado, como Serviço 
Nacional do Comércio, 
e Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributa-
ção (IBPT).
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Prefeitura fará semana temática sobre 
os direitos de crianças e adolescentes
A “Voz do ECA” começa semana que vem e foi instituída no calendário da cidade 

Em julho deste 
ano, o Estatuto da 
Criança e do Ado-

lescente (ECA) comple-
tou 30 anos. Neste tempo, 
o Brasil avançou muito na 
garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes, 
deixando de ser “objeto 
de medidas judiciais” 
para se tornarem titulares 
de direitos.

Para os próximos 
anos, mas começando 
por agora, surge o desafio 
de consolidar conquis-
tas, impedir retrocessos 
e enfrentar as ameaças 
emergentes. Oferecer um 
futuro melhor para todas 
as crianças e adolescen-
tes, passa por identifi-
car os principais riscos e 
obstáculos e colocar em 
prática políticas amplas 
e programas efetivos para 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

AVoz do ECA é uma realização do CMDCA e da Secretaria de Assistência Social

superá-los garantindo 
a plena efetivação dos 
seus direitos em todos os 
campos.

N e s s e  s e n t i d o , 
foi promulgada a Lei 
7.388/2020, instituindo 
no calendário do mu-
nicípio de Indaiatuba, 
a semana “A Voz do 
ECA – Fortalecimento 
do Sistema de Garantia 
de Direitos de Crianças 
e Adolescentes”, a ser 
realizada, anualmente, 
na 3° semana do mês de 
outubro.

Como ponto de parti-
da para esta 1° Semana da 
Voz do ECA, foi escolhi-
da uma capacitação para 
posterior implementação 
da Escuta Especializa-
da, coordenando esfor-
ços entre os diferentes 
atores que integram o 
Sistema de Garantia de 
Direitos para a adoção 
de procedimentos e prá-
ticas, fazendo valer a Lei 

13.431/2017, que dispõe 
sobre Escuta Especiali-
zada.

Mais duas ações irão 
ocorrer de forma simul-
tânea, com o intuito de 
trazer o ECA para o dia a 
dia do município, enten-
dendo suas disposições 
na prática. Essas ações 
são baseadas no conceito 
de indivisibilidade de 
direitos, ou seja, no ECA 
não há um direito mais 
importante que o outro, 
formando um conjunto de 
proteção integral único.

Olhar para o futuro
Ao final dessa 1° Se-

mana, ocorrerá a soltura 
de 500 balões biodegra-
dáveis, com sementes. 
Uma forma simbólica de 
representar o trabalho da 
rede (balões), e nossas 
crianças e adolescentes 
(sementes). O evento 
acontecerá no dia 23 
de outubro no Parque 

Ecológico.
Em conjunto, expres-

samos os nossos desejos 
de que a 1° Semana da 
Voz do ECA constitua 
uma ferramenta concreta 
de proteção de crianças 
e adolescentes. Porém, 
permanece o desafio: 
precisamos defendê-lo, 

compreendê-lo em sua 
lógica de que cuidar de 
crianças e adolescentes 
é cuidar de todos como 
sociedade. Precisamos 
compreender o dever 
constitucional que foi 
detalhado no ECA, que 
coloca crianças e adoles-
centes em primeiro lugar

A 1° Semana da Voz 
do ECA é uma realiza-
ção do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da 
Criança e do Adoles-
cente - CMDCA e da 
Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba através da 
Secretaria de Assistên-
cia Social.
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A prorrogação da interrupção do bloqueio de pagamentos segue até o fim de novembro

INSS prorroga a interrupção de bloqueio 
dos benefícios por falta de prova de vida

MARCELO CASAL JR./AGÊNCIA  BRASIL

O Instituto Na-
cional do Se-
g u r o  S o c i a l 

(INSS) anunciou nesta 
quinta-feira (15) que os 
aposentados e pensio-
nistas que não fizeram 
a prova de vida entre 
março e outubro deste 
ano não terão seus be-
nefícios bloqueados.

 A Portaria 1.053, 
prorroga a interrup-
ção do bloqueio de 

pagamentos de bene-
fícios até o fim de no-
vembro.

A prorrogação vale 
para os beneficiários 
residentes no Brasil e 
no exterior. De acordo 
com a portaria, a rotina 
e obrigações contratu-
ais estabelecidas entre o 
INSS e a rede bancária 

que paga os benefícios 
permanecem e a com-
provação da prova de 
vida deverá ser realiza-
da normalmente pelos 
bancos.

Em situações nor-
mais, a prova de vida é 

feita pelo segurado anu-
almente para compro-
var que ele está vivo e 
garantir que o benefício 
continue sendo pago.

Saiba mais:
Quando devo fazer 

a prova de vida?
A rotina é cumprida 

anualmente pela rede 
bancária, que deter-
mina a data da forma 
mais adequada à sua 
gestão: existem bancos 
que utilizam a data do 

As obrigações contratuais entre o INSS e a rede bancária, que paga os benefícios, permanecem até final de novembro

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

TRÂNSITO
AB Colinas promove 
projeto Conscientizar

A AB Colinas, conces-
sionária do Programa de 
Concessões Rodoviárias do 
Estado de São Paulo, criou 
o projeto Conscientizar, que 
em formato de lives, visa 
levar informação de quali-
dade aos pedestres, ciclistas, 
motociclistas, motoristas e 
caminhoneiros que utilizam 
as rodovias administradas 
pela empresa.

Com o tema “Porque 
os Acidentes Acontecem? 
É Possível Evitá-los?”, o 
projeto apresenta informa-
ções importantes sobre como 

executar uma direção segura, 
identificar situações que po-
dem causar risco aos usuários 
e levar ao público casos reais 
ocorridos nas rodovias que 
se tornaram graves acidentes 
de trânsito que poderiam ser 
evitados.

As apresentações são 
exclusivas para as empresas 
e instituições de ensino das 
cidades que estão no trecho 
de concessão da AB Colinas. 
Os interessados em receber 
as lives devem enviar e-mail 
para: conscientizar@colinas-
net.com.br.

aniversário do benefi-
ciário, outros utilizam 
a data de aniversário do 
benefício, assim como 
há os que convocam o 
beneficiário na com-
petência que antecede 
o vencimento da fé de 

vida.
Onde devo ir?
Basta ir diretamente 

no banco em que recebe 
o benefício, apresen-
tar um documento de 
identificação com foto 
(carteira de identidade, 
carteira de trabalho, 
carteira nacional de 
habilitação e outros). 
Algumas instituições 
financeiras já utilizam a 
tecnologia de biometria 
nos terminais de autoa-
tendimento.

Se não conseguir ir 
ao banco?

Os beneficiários que 
não puderem ir até às 
agências bancárias por 
motivos de doença ou 
dificuldades de loco-
moção podem realizar 
a comprovação de vida 
por meio de um pro-
curador devidamente 
cadastrado no INSS.

A Prefeitura de Indaia-
tuba alerta a população 
sobre anúncio de venda 
de imóveis do empreen-
dimento Céu Azul Resi-
dencial, que circula nas 
redes sociais. O empreen-
dimento popular trata-se 
de um programa habita-
cional da Administração 
Municipal em parceria 
com a iniciativa privada, 
dentro do Programa Fede-
ral Casa Verde e Amarela 
(antigo Programa Minha 
Casa Minha Vida). Os 
interessados em adquirir 
o imóvel deverão neces-

ALERTA
Prefeitura alerta sobre anúncio de 
venda de imóveis residenciais

sariamente ter Cadastro 
Habitacional atualizado 
na Secretaria Municipal 
de Habitação, e atender 
as exigências previstas na 
Lei nº 6812/2017, entre 
elas trabalhar ou residir há 
pelo menos 12 meses no 
município. Por se tratar de 
um programa habitacio-
nal, não será necessária 
a inscrição em nenhuma 
empresa do mercado imo-
biliário.

A orientação é para 
que os contribuintes man-
tenham seus cadastros ha-
bitacionais atualizados na 

Secretaria de Habitação 
e evitem, por segurança, 
dar informações pessoais 
a qualquer pessoa que não 
seja da Prefeitura ou da 
empresa responsável pelo 
empreendimento e seus 
representantes legais. A 
obra será executada pelo 
consórcio Villa Bella In-
daiatuba.

Com lançamento pre-
visto para dezembro deste 
ano, o empreendimento 
popular será construído 
no bairro Mato Dentro e 
funcionará em sistema de 
condomínio, com 1.608 

unidades de casas sobre-
postas, além da instalação 
de equipamentos públi-
cos, como creche, escola 
e posto de saúde.

Novos cadastros e atu-
alizações na Secretaria de 
Habitação devem ser rea-
lizados com agendamento 
prévio pelo endereço: 
https://www.indaiatuba.
sp.gov.br/habitacao/ca-
dastramento-habitacional/
agendamento/ .

Dúvidas podem ser es-
clarecidas pelos telefones: 
3834-9329 / 3834-9041 / 
3834-9367 / 3834-9179.
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Tem início a venda antecipada de 
tickets para o McDia Feliz 2020
Edição deste ano acontece em novembro e umas das instituições beneficiadas será o Hospital Boldrini

DIVULGAÇÃO

Campanha McDia Feliz 2020 acontece no dia 21 de novembro em todo o país

O McDia Fe l iz 
2020  j á  t em 
data para acon-

tecer .  No dia 21 de 
novembro ocorre uma 
das maiores campanhas 
em prol a crianças e 
jovens com câncer. E 
para a edição 2020, a 
organização do McDia 
Feliz disponibilizou a 
pré-venda, que vai até 
a véspera da campanha 
(dia 20 de novembro). 
O voucher dá direito a 
um sanduíche Big Mac.

E para real izar  a 
campanha de forma 
segura e conveniente, 
os tickets antecipados 
podem ser  adqui r i -
dos no formato digital 
pelo site http://gift-
card.mcdonalds.com.
br ou diretamente pelo 
e-commerce do Ins-
tituto Ronald McDo-
nald ou do Instituto 
Ayrton Senna . 

Quem preferir ad-
quirir os tradicionais 
vouchers físicos deve 
enviar um e-mail para 
Instituto Ronald Mc-
Donald: mcdiafeliz@
insti tuto-ronald.org.
br ou Instituto Ayrton 
Senna: mcdiafeliz@
ias.org.br. O valor de 
cada voucher anteci-
pado será o mesmo do 
último ano: R$ 17,00.

Campanha
A campanha visa 

arrecadar verba para 
o Instituto Ronald Mc-
Donald, que promove a 
saúde e a qualidade de 
vida de crianças e ado-
lescentes com câncer 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

e suas famílias, e para 
o Instituto Ayrton Sen-
na, que contribui para 
ampliar oportunidades 
para os jovens por meio 
da educação. Na data 
em novembro, toda a 
renda obtida com a ven-
da de sanduíches Big 
Mac em todo o país será 
revert ida para essas 
duas grandes causas.

“Nossa expectativa 
é contar mais uma vez 
com a solidariedade dos 
brasileiros para essas 
duas causas tão impor-
tantes, que são a saúde 
e a educação. Crianças 
e jovens em todo o país 
contam com a verba do 
McDia Feliz todos os 
anos e estamos felizes 
em poder real izar  o 
evento, mesmo em meio 
a um cenário tão ad-
verso”, comenta Paulo 
Camargo, Presidente da 
Divisão Brasil da Ar-
cos Dorados, empresa 

responsável pela ope-
ração do McDonald’s 
na América Latina e 
Caribe.

Desde sua primeira 
edição, em 1988, mais 
de R$ 300 milhões já 
foram arrecadados pelo 
McDia Feliz.

Boldrini
Uma das instituições 

que serão beneficiadas 
pela campanha é o Cen-
tro Infantil Boldrini, 
de Campinas, que é um 
hospital filantrópico 
especializado em on-
cologia e hematologia 
pediátrica.

Declarado de Utili-
dade Pública Munici-
pal, Estadual e Fede-
ral, o Centro abrange 
Hospi ta l ,  prédio  de 
Radioterapia, Medici-
na Nuclear e Imagem, 
Centro de Reabilitação 
Boldrini Lucy Monto-
ro, Instituto de Pedia-

tria Ronald McDonald, 
Central de Captação de 
Recursos, Núcleo de 
Voluntariado, Estação 
Boldrini e Instituto de 
Engenharia Celular e 
Molecular.

McProtegidos
Este ano, o McDia 

Feliz será realizado com 
uma série de medidas 
adicionais de segurança. 
Os clientes serão orien-
tados a utilizar preferen-
cialmente modelos com 

menor contato, como o 
McDelivery ou Drive-
-Thru, e os tradicionais 
eventos comemorativos 
nos restaurantes serão 
substituídos por ações 
de interação e engaja-
mento online.
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UniFAJ Evolution oferece curso de Design 
Thinking e Novos Modelos de Negócios
A Experiência Evolution é uma oportunidade de conhecer gratuitamente os MBAs da Universidade

AULAS REMOTA
Estudante que não fizer atividades pode ser reprovado

A UniFAJ Evo-
lution (Grupo 
UniEduK) está 

com inscrições aber-
tas ,  gra tui tamente , 
para o curso de Design 
Thinking e Novos Mo-
delos de Negócios. A 
iniciativa chamada de 
Experiência Evolution 
é uma oportunidade 
de conhecer a dinâmi-
ca das disciplinas dos 
MBAs Online da Uni-
FAJ Evolution (Master 
of Business Adminis-
tration) e pode auxiliar 
na decisão de seguir os 
estudos na instituição. 
Para isso, é necessário 
acessar o link https://
unifaj.faj.br/experien-
cia-evolution e preen-
cher um breve formu-
lário.

“O curso é muito in-
teressante, pois traz um 

tema atual e que cabe a 
diferentes áreas e for-
mações. Muitas empre-
sas estão utilizando a 
metodologia que abor-
damos e isso desperta a 
atenção para o assunto. 
Além disso, trazemos 
vantagens como gra-
tuidade e certificação; 
imersão com conteúdo 
de alto nível e; quem 
quiser pode depois 
pedir aproveitamento 
de estudos ao cursar o 
MBA conosco”, explica 
a coordenadora aca-
dêmica dos programas 
de MBA da UniFAJ 
Evolution, professora 
Daniela Cartoni.

Durante as aulas, 
o inscrito terá aces-
so ao conteúdo com-
pleto dos objetos de 
aprendizagem, incluin-
do videoaulas, roteiros 
de estudo, podcasts, 
entrevistas, insights, 

POR TATIANE DIAS
DIVULGAÇÃO

e-Book, saiba mais com 
indicações de material 
complementar e vá-
rias outras dicas. “O 
intuito é proporcionar 
a melhor experiência 
de aprendizado com 
conteúdo atualizado e 
abordagem prática para 
aplicar no seu dia a dia 
profissional e evoluir na 
carreira cada vez mais! 

”, destaca a docente.
Os temas das au-

las do curso Design 
Thinking e Novos Mo-
delos de Negócios são: 
Inovação e Criativida-
de; Design Thinking; 
Novos modelos de ne-
gócios e organizações 
exponenciais; Habilida-
des e comportamentos 
orientados à inovação; 

O secretário estadu-
al da Educação de São 
Paulo, Rossieli Soares, 
admitiu que o aluno 
matriculado na rede 
pública estadual de 
ensino e que deixar de 
entregar atividades es-
colares este ano poderá 
ser reprovado. 

Soares ainda afir-
mou que nenhum alu-
no será reprovado por 
desempenho.  “Ob-
viamente, em um ano 
normal, se o aluno não 
alcança ou não aprende 
as habilidades que são 

esperadas, se ele não 
alcança a média [nota] 
mínima estabelecida, 
ele pode ser reprovado. 
Mas não estamos falan-
do disso. Mesmo que 
o aluno tenha alguma 
dificuldade [este ano] 
ou não tenha aprendi-
do determinada habi-
lidade, ele poderá pro-
gredir”, disse Soares. 
“Contundo, os estudan-
tes que não entregarem 
nenhuma atividade po-
derão ser retidos ainda 
neste ano. Mas é um 
percentual menor [de 

estudantes nessa situa-
ção]”.

“Vamos dar opção 
[ao aluno] de entregar 
posteriormente o tra-
balho. O mínimo que 
estamos exigindo são 
os materiais impressos 
que estão acessíveis a 
todos os estudantes. Se 
a família ainda não re-
tirou, pode retirar [esse 
material] na escola”, 
acrescentou o secretá-
rio.

Retorno
Desde o dia 8 de se-

Prototipagem e MVP 
e; Metodologias ágeis 
e ferramentas para Lean 
Startup.

A professora Danie-
la ressalta três motivos 
para participar da imer-
são gratuita neste curso. 
“Primeiro, o profissio-
nal que não conhece 
sobre os requisitos do 
mundo (MU)VUCA 
e modelos disruptivos 
de negócio pode perder 
grandes oportunidades 
de crescimento. Segun-
do, entender o mindset 
exponencial e as novas 
habilidades para atuar 
em métodos ágeis de 
gestão e gerar inova-
ções e; por último criar 
e implantar soluções 
com foco no proble-
ma do cliente como o 
centro deste processo”, 
comenta.

Após o cadastro na 
plataforma de acesso, o 

interessado tem 30 dias 
para finalizar o curso e 
atingir 70% de aprovei-
tamento nas avaliações. 
O curso é ministrado 
pelo Professor José Ro-
berto Paim Neto, head 
de inovação da CPFL 
Energia.

 
Sobre a 
UniFAJ Evolution
 A UniFAJ – Cen-

tro Universitário de 
Jaguariúna, há mais de 
20 anos de tradição no 
ensino superior ofertan-
do cursos de referên-
cia educacional, ago-
ra amplia sua atuação 
para oferecer educação 
continuada com seus 
novos programas de 
Pós-Graduação (MBA) 
e Extensão para alavan-
car a carreira de seus 
estudantes e continuar 
fazendo parte das suas 
jornadas de evolução.

tembro, algumas esco-
las do estado já inicia-
ram as aulas de reforço 
ou acolhimento, depois 
de autorização dos pre-
feitos. Essas aulas só 
puderam ser retomadas 
com atividades de re-
forço e de recuperação 
e também são opcio-
nais.

A retomada das au-
las presenciais acon-
tece de forma gradual 
e com limite de capa-
cidade. Nas redes pri-
vadas e municipais, a 
educação infantil e os 

anos iniciais do ensino 
fundamental podem ter 
até 35% dos alunos por 
dia em atividades pre-
senciais. Para os anos 
finais dos ensinos fun-
damental e médio, o 
limite máximo é 20%. 
Na rede estadual, só 
é permitido o atendi-
mento de até 20% em 
todas as etapas.

Ano letivo
O secretário disse 

ainda que o ano letivo 
de 2020 e 2021 será tra-
balhado na rede pública 

estadual como um ciclo 
único de ensino.  A 
ideia é fazer a unifica-
ção em oito bimestres.

“Essa recuperação 
[do aluno que teve di-
ficuldades ou que não 
conseguiu aprender] 
será avaliada nos úl-
timos oito bimestres, 
ou seja, [somando] as 
quatro notas do ano de 
2020, mais as quatro 
notas do ano de 2021, 
criando um ciclo en-
tre esses dois anos por 
conta da pandemia”, 
disse o secretário.
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THAÍS PINHEIRO

Dados do Caged aponta aumento de 
127% no nível de emprego na RMC
Em agosto foram gerados 6.211 postos de trabalho na Região Metropolitana de Campinas

Dados do Caged 
(Cadastro Geral 
de Empregados e 

Desempregados) referentes 
a agosto de 2020 mostram 
boa recuperação no nível 
de emprego na Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC) com a geração de 
6.211 postos de trabalho, 
dos quais 1.838 apenas em 
Campinas. Na comparação 
com o mesmo período 
(agosto) de 2019, quando 
foram criadas 2.727 va-
gas, a variação positiva é 
de 127,8% na região e de 
50% em Campinas que 
registrou 1.838 postos no 
ano passado. 

O Índice de Desem-
prego em relação à Popu-
lação Economicamente 
Ativa (PEA) de 2020 é de 
2,93% a mais se compa-
rado a 2019. “O impacto 
da Covid-19 foi negativo, 
fazendo com que o índice 
de desemprego evoluís-
se de 10,58% em 2019 

para 13,51% em 2020. 
A variação na RMC foi 
de 218.740 (de janeiro 
a agosto de 2019) para 
282.531 (mesmo período 
de 2020), o que representa 
uma expansão de 26,16% 
e 63.791 trabalhadores 
desempregados”, informa 

O comércio comemorou o avanço da RMC para a Fase Verde do Plano São Paulo

DA REDAÇÃO
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o economista Laerte Mar-
tins, diretor da Associação 
Comercial e Industrial de 
Campinas (Acic).

Em Campinas, conside-
rando apenas a comparação 
de agosto de 2019 (85.558 
desempregados) e 2020 
(104.644), a variação é de 

HABITAÇÃO
Caixa reduz juros a pessoas físicas em financiamentos habitacionais

A Caixa Econômica 
Federal anunciou que 
a partir do dia 22 de 

22,31%, com 19.086 pes-
soas fora do mercado de tra-
balho. Em termos de índice 
de desemprego, a elevação 
foi de 11,46% em 2019, 
para 13,91% em 2020, sig-
nificando uma expansão 
de 2,45%. Na RMC o ín-
dice de desemprego ficou 

2,93% a mais entre agosto 
de 2019 e 2020. Ou seja, 
Campinas teve um índice de 
desemprego menor do que 
na RMC. No acumulado 
de janeiro a agosto de 2020 
foram eliminados na RMC 
25.980 postos de trabalho e, 
em Campinas, 14.237.

Martins acredita que a 
Taxa de Desemprego po-
derá apresentar reduções, 
baixando de 14,41% para 
13,90% tanto em Cam-
pinas quanto na região. 
“A situação ainda preo-
cupa devido aos efeitos 
da Covid-19 e até, que 
surja uma vacina, serão 
impostas restrições para 
que o comércio deslan-
che”, diz. O economista 
destaca a recuperação de 
8.094 postos de trabalho, 
entre julho e agosto deste 
ano, e a redução no nível 
de postos de trabalho eli-
minados. A variação de 
63.791 desempregados 
(de 218.740, em 2019, 
para 282.531, em 2020) 
representa uma expansão 
de 26,16% no número de 

trabalhadores sem empre-
go na RMC.

Outubro
O comércio de Campinas 

comemorou o avanço do 
município para a Fase Verde 
do Plano São Paulo, o que 
ampliou o horário e a capa-
cidade das atividades já fle-
xibilizadas na Fase Amarela.

A Acic permanece, em 
outubro, com programação 
voltada a levar importantes 
informações e orientações 
aos seus associados por 
meio do universo online. 
No dia 16, das 11h às 12h, 
será realizada a live “Tudo 
o que você queria saber 
para vender mais e não ti-
nha para quem perguntar”, 
com Adriano Carioca. Di-
retor comercial da Resolve 
Coaching e especialista em 
vendas com mais de 40 
mil inscritos em suas redes 
sociais, Adriano discorrerá 
sobre os estágios de um 
processo de vendas: pros-
pecção do cliente, estrutu-
ração do funil, aumento da 
percentagem e fechamento.

outubro,  as pessoas 
físicas que assinarem 
contratos novos de fi-

nanciamento habitacio-
nal, no Sistema de Pou-
pança e Empréstimo 

(SBPE) pagarão taxas 
menores. A redução 
será em até 0,5 ponto 
percentual dos juros, 
que passarão a variar 
entre Taxa Referencial 
(TR) mais 6,25% ao 
ano e TR mais 8% ao 
ano, dependendo do 
perfil do cliente.

O banco estima con-
ceder mais de R$ 14 bi-
lhões em crédito imo-
biliário pelo SBPE, que 
financia imóveis para 
a classe média com 
recursos da poupança, 
até o fim deste ano. 

Carência
A Caixa também 

anunciou a prorrogação 
da possibi l idade de 
carência de seis me-
ses para que o mutuá-
rio comece a pagar as 
prestações dos novos 
contratos imobiliários. 

Na compra de imóveis 
novos, as pessoas físi-
cas passarão os primei-
ros 180 dias pagando 
apenas os seguros e a 
taxa de administração 
do contrato.

A medida vale para 
as contratações efetua-
das até 30 de dezembro 
e, de acordo com a Cai-
xa, podem beneficiar 
mais de 30 mil clientes 
até o fim do ano. 

A Caixa  também 
anunciou a possibilida-
de de pagamento par-
cial da prestação para 
mutuários com dificul-
dade para retomarem 
o pagamento integral 
das parcelas. O cliente 
poderá pagar 75% da 
prestação, por até seis 
meses, ou entre 50% a 
75% da prestação, por 
até três meses. Segun-
do o banco, a medida 

poderá beneficiar mais 
de 620 mil clientes.

Digitalização
Os tradicionais Fei-

rões da Casa Própria 
serão realizados de for-
ma virtual em outubro 
e novembro. Segundo 
a Caixa, o formato on-
line atende às necessi-
dades do cliente e do 
mercado.

Para agilizar as con-
tratações e evitar deslo-
camentos até as agên-
cias, a Caixa estenderá 
a todos os clientes a 
possibilidade de con-
tratar o financiamento 
imobiliário de forma 
100% digital pelo apli-
cativo Caixa Habita-
ção. Até agora, o ser-
viço estava disponível 
apenas nas principais 
cidades do país.
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Benefício emergencial atinge mais de 
43 mil trabalhadores de Indaiatuba

O governo federal 
prorrogou nova-
mente o progra-

ma que autoriza empresas 
a suspenderem o contrato 
de trabalho ou a reduzi-
rem a jornada e os salá-
rios dos funcionários, em 
troca da manutenção do 
emprego. O decreto foi 
publicado nesta quarta-
-feira (14) no Diário Ofi-
cial da União e estende o 
pagamento do benefício 
emergencial até 31 de de-
zembro, quando encerra o 
estado de calamidade pú-
blica decretado em março 
em razão da pandemia de 
covid-19.

De acordo com o pai-
nel de informações sobre 
o Benefício Emergencial 

O Governador João Dó-
ria anunciou novo recor-
de histórico de abertura de 
empresas no estado de São 
Paulo. O apurado no mês 
de setembro foi de 23.205 
novos cadastros de pessoas 
jurídicas, somando-se os 
números dos 645 municípios 
paulistas.

Esta é a maior marca 
alcançada desde 1998, ano 
em que foram iniciados 
os levantamentos da Junta 
Comercial do Estado de São 
Paulo (JUCESP), órgão vin-
culado à Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
e responsável pelos registros 
mercantis no Estado.

“ Em setembro, o saldo 
positivo, entre empresas 
que abriram e fecharam as 
portas, é quase 30% supe-
rior ao mesmo período de 

de Preservação de Em-
prego e da Renda (BEm), 
do Ministério da Econo-
mia, em Indaiatuba, de 
abril a 02 de outubro, 
43.024 mil trabalhado-
res tiveram seu contrato 
de trabalho suspenso ou 
sua jornada de trabalho 
reduzida. Entre eles, 264 
funcionários são inter-
mitentes; 8.273 tiveram 
redução de 25%; 9.038 
tiveram redução de 50%; 
8.969 tiveram redução de 
70%; e 16.480 tiveram 
seu contrato de trabalho 
suspenso.

O mês de abril foi 
quando os empresários e 
comerciantes mais ade-
riram ao programa do 
governo federal sendo 
feito 4.529 acordos, entre 
os dias 19 e 25 de abril.

Segundo o último le-

vantamento do painel de 
informações do BEm, 
entre os dias 27 e 02 de 
outubro, 266 funcioná-
rios assinaram acordo 
com empresas, sendo que 
10 tiveram sua jornada 
de trabalho reduzida em 
25%; 54 tiveram redu-
ção de 50%; e outros 
131 tiveram redução de 

Programa do Governo Federal de suspensão de contrato e redução de jornada é prorrogado

70%; ainda 71 emprega-
dos tiveram seu contrato 
suspenso.

Setor
O painel ainda mostra 

os acordos por setor de 
atividade econômica. 
No munícipio o setor 
da indústria lidera com 
17.131 acordos feitos. 

Em seguida estão 17.016 
prestadores de serviço. O 
comércio fechou acordo 
com 7.858 trabalhado-
res e a construção com 
1.006. 

Os trabalhadores mais 
afetados foram na faixa 
etária de 30 a 39 anos, 
13.685 pessoas, e em 
sua maioria mulheres, 
22.073, contra 20.892 
homens. 

Medida Provisória
O Benefício Emer-

gencial de Preservação 
do Emprego e da Renda 
(BEm) foi instituído pelo 
governo em abril, por 
meio da Medida Pro-
visória nº 936/2020 e 
transformado na Lei nº 
14.020/2020 em julho. 

Em nota, a Secretaria 
Geral da Presidência in-

formou que a prorrogação 
é necessária em razão do 
“cenário atual de crise so-
cial e econômica, e com a 
permanência de medidas 
restritivas de isolamento 
social”. 

O BEm equivale a 
uma porcentagem do se-
guro-desemprego a que 
o empregado teria direito 
se fosse demitido e é pago 
com recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalha-
dor (FAT).

Desde o início do pro-
grama, 9,7 milhões de 
trabalhadores fecharam 
acordos com seus empre-
gadores de suspensão de 
contratos de trabalho ou 
de redução de jornada. 
As estatísticas são atuali-
zadas pela Secretaria de 
Trabalho do Ministério 
da Economia.

DENISE KATAHIRA 
r edacao@maisexpressao .com.br

Desde o início do programa, 9,7 milhões de traba-
lhadores fecharam acordos com seus empregadores

NOVAS EMPRESAS
Estado registra novo recorde histórico de abertura de empresas 

2019. É a maior abertura de 
novas empresas na história 
de São Paulo, pelos dados 
da JUCESP”, destacou o 
Governador.

Esta é a quinta alta segui-
da na abertura de empresas 
em São Paulo desde abril, 
período em que foi percep-
tível a desaceleração devido 
aos impactos econômicos da 
pandemia do coronavírus. O 
registro mais recente supera 
o mês de agosto, quando fo-
ram realizadas 22.825 novas 
constituições empresariais, 
número que já havia sido o 
maior em 22 anos.

A JUCESP também re-
gistrou o menor número de 
encerramentos de empresas 
nos últimos dois meses, com 
9.859 baixas. Com isso, o 
estado contabiliza o maior 
saldo líquido anual: 13.346 

novos CNPJ’s. Comparado 
ao mês anterior, o saldo é 
14,9% maior, com 11.614 
cadastros encerrados. O au-
mento chega a 29% na com-
paração com setembro de 
2019, quando foram abertas 
10,3 mil empresas.

Dispensa de tarifa 
Em razão da pandemia 

do coronavírus, a JUCESP 
dispensou o pagamento da 
tarifa para abertura de novas 
empresas no estado. A me-
dida faz parte do plano de 
retomada econômica para 
impulsionar ainda mais o 
empreendedorismo e esti-
mular a economia, atenuando 
os impactos na geração de 
emprego e renda. A medida 
tem validade até o dia 23 de 
outubro e contempla todos os 
tipos jurídicos de empresas.
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Esporte Clube Primavera já sabe quem 
enfrentará na Copa Paulista 2020
Competição começa dia 4 de novembro e termina no dia 23 de dezembro com ações contra a Covid-19

Um dia depois 
de confirmar 
sua participa-

ção na Copa Paulista 
2020, o Esporte Clu-
be Primavera já sabe 
quem enfrentará na 
primeira fase da com-
petição.

O tricolor de In-
daiatuba está no Gru-
po 3 e terá pela frente 
a Inter de Limeira (Sé-
rie A3), o Audax (A2) 
e o XV de Piracicaba 
(A2). Ao todo são cin-
co grupos com quatro 
times cada. (Confira 
abaixo os demais gru-
pos)

A competição co-
meça no dia 4 de no-
vembro e se encerra 
em 23 de dezembro. 
Na primeira fase os ti-
mes se enfrentam den-
tro do grupo, em turno 
e returno, classifican-
do para a próxima fase 
os três melhores co-
locados e o melhor 
quarto colocado. Os 
16 classificados dis-
putam o título no for-
mato mata-mata com 
partidas de ida e volta.

Ao todo 20 times 
buscam o título da 
competição, que ga-
rante uma vaga na Sé-
rie D do Campeonato 
Brasileiro e outra na 
Copa do Brasil, ambas 
a serem realizadas em 

2021. O campeão es-
colhe qual campeona-
to ele deseja disputar 
e o que “sobrar” fica 
para o vice-campeão.

Covid-19
P a r a  m a n t e r  a s 

ações contra a Co-
vid-19, a FPF realizará 
exames semanalmente 
com os elencos e co-
missões técnicas de 
todos os clubes par-
ticipantes. Tudo será 
custeado pela Federa-
ção, que realizará até 
38 exames por equipe 
semanalmente.

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

Competição garante vagas na Série D do Brasileiro e na Copa do Brasil

Grupo 1 
Botafogo (Série A1 
em 2020) 
Marília (A3) 
Novorizontino (A1) 
Rio Preto (A3)

Veja os grupos da Copa Paulista 2020

Grupo 2 
Atibaia (A2) 
Comercial (A3) 
Ferroviária (A1) 
Velo Clube (A3)

Grupo 3 
Inter de Limeira (A1) 
Audax (A2) 
Primavera (A3) 
XV de Piracicaba 
(A2)

Grupo 4 
Juventus (A2) 
Ponte Preta (A1) 
Portuguesa Santista 
(A2) 
São Bernardo (A2)

Grupo 5 
Água Santa (A1) Guarani (A1) Nacional (A3) Portuguesa (A2)



FLAGRANTE
Guarda Civil efetua prisão de dois 
homens por roubos na cidade

RECUPERADO
Veículo furtado é 
recuperado pela 
equipe do GAP

Equipe do Canil recupera 
motocicleta furtada
Moto foi furtada dentro de um pátio de veículos no último domingo (11)

A equipe do Ca-
nil logrou êxi-
to na localiza-

ção do autor do furto 
de uma motocicleta du-
rante a madrugada do 
último domingo (11). 

Dois homens foram 
presos pela Guarda Ci-
vil, na quarta-feira (7), 
apontados como autores 
de roubos. O primei-
ro caso aconteceu no 
Jardim Morada do Sol, 
na Rua João Martini, 
quando uma pessoa teve 
seu aparelho celular rou-
bado, mediante força 
física. O autor do crime 
foi seguido e cercado 
por populares, próximo 
ao cruzamento com a 
Avenida Ario Barnabé. 

A moto, uma Yamaha 
modelo XT 660R, foi 
furtada na madrugada 
de domingo de dentro 
de um pátio de veícu-
los. 

Durante o patru-
lhamento do Bairro 
Parque Residencial 
Indaiá, a equipe do 

Canil reconheceu um 
indivíduo sentado na 
Rua José Fanger, como 
o autor do furto, que foi 
gravado pelas câmeras 
do sistema de monito-
ramento do pátio.

O homem foi abor-
dado e prontamente 
confessou a autoria 
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A motocicleta foi localiza dentro da residência do individuo, no Parque Residencial Indaiá

O veículo foi apresentado na Delegacia de Polícia

A equipe da viatura 110 
fez sua detenção e con-
dução até a Delegacia 
de Polícia.

O segundo caso foi 
registrado na área cen-
tral da cidade. A vítima 
entrou em contato com a 
Guarda Civil através do 
153, relatando que um in-
divíduo, ameaçando estar 
armado, roubou R$45,00 
do seu estabelecimento 
comercial, localizado na 
Rua 24 de Maio. Com as 
características do indiví-

duo, a equipe da viatura 
120 logrou êxito em sua 
localização, ainda na área 
central. 

Em ambos os casos 
a autoridade policial 
tomou ciência do caso, e 
após ouvir todas as par-
tes envolvidas, decretou 
a prisão em flagrante 
dos indivíduos. Eles 
permaneceram presos e 
a disposição da justiça. 
Os produtos roubados 
e recuperados foram 
devolvidos as vítimas.

Na tarde da última 
segunda-feira (12) a 
equipe do GAP rece-
beu uma ocorrência de 
queixa de furto. A equi-
pe realizava o patrulha-
mento do Bairro Jardim 
Juscelino Kubitschek, 
quando na Rua Enge-
nheiro Francisco Mar-
cos de Souza, suspei-
taram de um veículo 
Volkswagem, modelo 
Gol, estacionado.

O carro estava com 
os vidros abertos e uma 

das portas destravada. 
Ao consultarem sua 
placa, descobriram que 
ele estava cadastrado 
no sistema como pro-
duto de furto.

A autoridade poli-
cial foi informada dos 
fatos e dispensou a pe-
rícia no local. O veícu-
lo foi apresentado na 
Delegacia de Polícia, 
onde foi elaborado um 
boletim de ocorrência 
e devolvido a proprie-
tária.

do crime. Ele levou os 
agentes até sua casa, 
onde a moto estava 
guardada. Diante dos 
fatos, tudo foi apresen-
tado na Delegacia de 
Polícia, para a autori-
dade de plantão.

DIVULGAÇÃO/SCOMSOC-GCI
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Em ambos os casos o delegado decretou a prisão em flagrante dos indivíduos
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Equipe da ROMI desmonta imóvel 
utilizado para armazenamento de drogas
Indivíduo foi abordado quando realizava a entrega dos entorpecentes
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Uma residência 
utilizada para o 
armazenamen-

to de drogas foi loca-
lizada pela equipe da 
Romi na tarde de terça-
-feira (5), após a abor-
dagem de um indivíduo 
no Jardim Morada do 
Sol. A equipe da Romi 
realizava um ponto de 
estacionamento na Rua 
Doutor Sergio Mario 
de Almeida, no Jardim 
Morada do Sol, quando 
viu um indivíduo em 
um veículo Gol, que es-
tava parando seu carro 
e iria entregar algo para 

 DIVULGAÇÃO/SCOMSOC-GCI
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uma pessoa. Ao notar a 
equipe o motorista saiu 
em alta velocidade com 
seu carro.

A equipe realizou 
um breve acompanha-
mento do motorista, 
que após dispensar uma 
sacola com 28 microtu-
bos com cocaína, parou 
o carro. Ao ser averi-
guado, ele informou 
aos agentes que ganha 
R$ 150 por dia para 
fazer a armazenagem e 
o transporte do entor-
pecente até os pontos 
de venda e que possuía 
mais drogas guardas em 
sua residência. 

Diante da confissão 
do indivíduo, a equipe 

As equipes do Canil 
apreenderam 256 por-
ções de drogas no final 
de semana, em quatro 
ocorrências distintas. A 
primeira ocorrência foi 
registrada na tarde de 
sexta-feira (09), na Pra-
ça Darcy Ventaroli, no 
Parque Indaiá. A equipe 
realizava um ponto de 
estacionamento no lo-
cal, onde realizou um 

Com a ajuda do cão Bolt, os policiais localizaram várias drogas e dinheiro na casa

Trabalho de faro dos cães da Guarda Civil 
contribuiu para o êxito das ocorrências

APREENSÃO

MORADA DO SOL

Equipes do Canil apreendem porções de entorpecentes

Homem é preso durante 
venda de drogas 

deslocou até sua casa, 
onde com autorização 
da proprietária do imó-
vel a equipe entrou e lo-
calizou 194 microtubos 
com cocaína e 56 com 
crack dentro do baú de 
uma moto. Em seu quar-
to, o cão Bolt localizou 
mais 28 microtubos com 
crack e R$ 700 em um 
pequeno armário. 

Tudo foi conduzido 
até a Delegacia de Polí-
cia, onde o delegado foi 
cientificado dos fatos e 
ratificou a voz de pri-
são contra o indivíduo 
pelo crime de tráfico de 
drogas. Ele permaneceu 
preso e a disposição da 
justiça.

trabalho de faro com o 
Cão Baruck, que locali-
zou 50 porções de ma-
conha e 51 microtubos 
de cocaína, escondidos 
embaixo de um cami-
nhão estacionado.

No Campo Bonito, 
a equipe Canil realizou 
um trabalho de faro 
com o Cão Duke, que 
encontrou escondido, 
75 porções de maco-

nha e 54 microtubos 
com cocaína. A ter-
ceira ocorrência foi 
registrada no sábado, 
na Rua Silvio Can-
dello, quando a equipe 
flagrou um indivíduo 
comprando uma porção 
de maconha de outro 
homem. Ao notar  a 
aproximação da equi-
pe, o homem dispensou 
três porções de maco-

nha no chão. 
A última ocorrência 

foi registrada na Praça 
do Jardim São Conra-
do, onde o cão Bolt lo-
calizou 25 porções de 
maconha escondidas. 
Todas as ocorrências e 
as pessoas envolvidas 
foram apresentadas na 
Delegacia de Polícia, 
para a autoridade de 
plantão.

Um homem foi preso 
por tráfico de drogas pela 
equipe Romi na segun-
da-feira (5). Os guardas 
civis realizavam o patru-
lhamento preventivo do 
Jardim Morada do Sol, 
quando flagraram um 
indivíduo entregando 
algo suspeito para outro 
na Rua José Estanislau 
Ambiel, em um local 
contido pela venda de 
entorpecentes.

A dupla imediata-
mente foi abordada pe-
los agentes. Com um 
dos indivíduos foram 
localizados R$ 55 e 14 
porções de maconha, 
que ele confessou estar 
vendendo. No chão, os 
agentes localizaram três 

porções de maconha, 
dispensadas pelo outro 
indivíduo, que confes-
sou estar comprando a 
droga no momento da 
abordagem.

Diante dos fatos, tudo 
foi apresentado na De-
legacia de Polícia, onde 
a autoridade de plantão 
determinou a prisão em 
flagrante do indivíduo 
que estava realizando a 
venda do entorpecente.
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Lurdinha e Marlene com a família Chula, Kadafe e Chiquinha 
em consulta na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de 
Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715

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

Clínica Bicho Amigo

A Nova Loja - Mega Promoção de vestidos de Noiva

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

O Pensionato Fênix está fazendo o maior sucesso aqui em 
Indaiatuba. Uma bela chácara com muito verde e super 
tranqüila. Os idosos se sentem como se estivessem em seu lar. 
Com uma equipe qualificada e especializada são tratados com 
muito carinho e amor. Se divertem em passeios, shopping, vão 
à missa, aniversários e comemoram todas as datas festivas, 
sempre com a presença dos seus familiares. Se informe já! 
Fone: (19) 3894-5037 / fenixindaiatuba.com.br. 

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

Bruna Helena após escova modelada e maquiagem casual, 
realizada na Fast Escova. Av. Eng. Fabio Roberto Barnabé, 
1109 Fone: (19) 99236-4029

Adelaide Decorações

A competente equipe Ariane, Rafaela Angarten, Amanda, 
Mariana, Andressa, Camila e Rafaela Rezende que faz o 
sucesso da Atento. 

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, no Condomínio 
Maria José. 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

Fênix Pensionato

Fast Escova
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Conheça Conheça 
        a novaa nova

 A Torrelaguna Pizzaria Inaugurou em novo endereço no último sábado dia 11, a casa está encantadora, os detalhes, o ambiente aconchegante, vocês precisam conhecer; o Jornal Mais Expressão deseja muito sucesso!!!

 Giovanni e Amanda

 Giovanni e Amanda

Matheus e Ana

Matheus e Ana

Raphaela, Lidia

Rafaella, Ligia,Cristina, Linnêo e Sr. Arizio



Restaurante corporativo: bom para as 
empresas, excelente para os colaboradores 
Porque ter um restaurante dentro da empresa pode oferecer uma série de ganhos

A instalação de 
um restauran-
te corporativo 

dentro de uma empre-
sa, servindo aos cola-
boradores refeição de 
qualidade, com acom-
panhamento nutricio-
nal, proporciona di-
versos benefícios como 
redução de custos, co-
modidade, produtivi-
dade, integração entre 
os funcionários, menor 
rotatividade e diminui-
ção nos problemas de 
saúde.  A implemen-
tação de um restauran-
te interno pode trazer 
ainda, benefícios que 
vão muito além do que 
as pessoas imaginam e 
nossa região conta com 
os serviços da Omega 
Alimentação, que está 
há quase 40 anos no 
mercado oferecendo 
soluções de alimen-
tação para empresas 
e hospitais, com foco 

no fornecimento de 
refeições saudáveis e 
saborosas.

M u i t a s  p e s s o a s 
pensam que somente 
grandes empresas pre-
cisam oferecer refei-
ções a seus colabora-
dores, em restaurantes 
montados dentro do 
próprio negócio, mas 
o tamanho não é um 
fator que impede a 
implementação do res-
taurante interno, pois 
existem opções, para 
empresas de todos os 
portes.

Cada empresa tem 
sua particularidade e 
precisa buscar o que se 
enquadra no seu perfil, 
proporcionando estru-
tura inovadora, que 
deixe de lado aquela 
velha imagem de re-
feitórios industriais, 
pois hoje o mercado 
oferece soluções com 
restaurantes modernos, 
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confortáveis, eficien-
tes e econômicos, sem 
deixar de lado “a boa 
comida caseira”.

A montagem dos 
cardápios que a Omega 
oferece é supervisiona-
da por nutricionistas, 
com diversidade de 
opções, pensadas espe-
cificamente para suprir 
todas as necessidades 
de cada empresa. Isso 
melhora a qualidade de 
vida dos colaborado-
res, diminuindo assim, 
diversas ocorrências de 
problemas de saúde e, 
consequentemente, os 
afastamentos.

Exis tem também 
legislações específi-
cas do Ministério do 
Trabalho que conven-
cionam sobre o for-
necimento de alimen-
tação aos colabora-
dores, possibilitando 
oferecer tickets, que 
apresentam diferentes 

taxas para a empresa 
e para os funcionários, 
se tornando uma por-
centagem importante 
na folha de pagamento. 
Com a instalação do 
restaurante interno, 
esses valores podem 
reduzir em até 30%, o 
que além de facilitar a 
vida do empregador e 

do colaborador, impac-
ta diretamente na ren-
tabilidade do negócio.

Além de todos esses 
benefícios, a Omega 
ainda oferece a seus 
parceiros serviços dife-
renciados como even-
tos temáticos, almoços 
especiais comemora-
tivos, coffee breaks, 

dentre outros.
Fale agora mesmo 

com a Omega Alimen-
tação e conheça o que 
existe de melhor em 
soluções eficientes e de 
qualidade no mercado 
de alimentação e ser-
viços - (11) 4602.9325 
– www.omegaalimen-
tacao.com.br 
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Rozimeire Trevizan - Rozimeire Trevizan Arquitetura 

O G r u p o  M a i s 
E x p r e s s ã o 
anuncia que a 

15ª edição do Troféu 
Frutos de Indaiá, que 
aconteceria no próximo 
mês, foi adiada para 
o dia 13 de março de 
2021. 

Segundo o presi-
dente do Grupo, Alan 
Di Santi, a decisão foi 
tomada devido à pan-
demia do novo coro-
navírus. “Infelizmente 
os eventos de grande 
porte como o Troféu 
Frutos de Indaiá ainda 
não estão liberados pelo 
governo do estado, por 
isso precisamos adiar a 
15ª edição para o ano 

15ª edição do Troféu Frutos de Indaiá 
é adiada para março de 2021
Decisão foi tomada pelo Grupo Mais Expressão devido à pandemia da Covid-19

FOTOS SICA

que vem”, informa. 
“Porém, apesar do adia-
mento, a organização 
da premiação continua 
trabalhando para que 
possamos oferecer aos 
premiados e seus con-
vidados uma festa ma-
ravilhosa, como sempre 
foi, e com segurança”.

A festa de premiação 
permanece no mesmo 
local, no salão social do 
Clube 9 de Julho, assim 
como todos os pres-
tadores de serviço. O 
show da dupla Maiara 
& Maraisa também está 
confirmado para a nova 
data. “Todos os pre-
miados que aderiram à 
Campanha publicitária 
já foram avisados sobre 
a mudança e não serão 
lesados por causa da 

mudança de data”, dis-
se o presidente. “Os lo-
gos continuarão sendo 
veiculados em nossas 
edições semanais até 
às vesperas do evento”, 
afirma.

Campanha
Publicitária
O Troféu  Fru tos 

de Indaiá visa não so-
mente reconhecer as 
empresas e empresá-
rios que se destacaram 
em seu ramo de ati-
vidade, mas também 
gerar um retorno fi-
nanceiro e dar visibi-
lidade aos premiados 
através da campanha 
publicitária realizada 
pelo Grupo Mais Ex-
pressão.

Aos eleitos pela pes-

quisa, foi oferecida a 
cota publicitária que 
desde março as em-
presas e empresários 
que receberão o Troféu 
Frutos de Indaiá, e que 
foram escolhidos atra-
vés de voto popular, 
tem sua marca veicula-
da em todas as mídias 
do grupo como jornal 
impresso, revista, redes 
sociais e programas da 
WebTv.

15ª edição
O maior e melhor 

evento de premiação 
de Indaiatuba e região 
receberá neste ano a 
dupla Maiara & Marai-
sa que prometem ani-
mar e tornar a noite de 
premiação ainda mais 
inesquecível.
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Mirian Mazzetto Campregher e Luis Germano Campregher - Z10 Imóveis

Donas de belas vo-
zes, as irmãs são uma 
das principais duplas 
do cenário da música 
sertaneja da atualidade. 
Na internet não poderia 
ser diferente. Elas já 
alcançaram marcas ex-
pressivas como superar 
três bilhões de visuali-
zações e mais de seis 
milhões de inscritos 
em seu canal oficial do 
YouTube.

E a escolha de uma 
dupla feminina não foi 
à toa. O Troféu Frutos 
de Indaiá 2020, que 
comemora 15 anos, irá 
homenagear as mu-
lheres. Cada vez mais 
presente no mundo em-
presarial, às mulheres 
tem se destacado nas 
pequenas,  médias e 

grandes empresas.
Hoje, o Brasil é o sé-

timo país com o maior 
número de mulheres 
empreendedoras .  O 
dado é de um levanta-
mento da Global En-
trepreneurship Monitor 
(GEM), realizado com 
49 nações. Ao todo, 
são mais de 24 milhões 
de brasileiras tocan-
do negócios próprios, 
gerando empregos e 
movimentando a eco-
nomia.

“As mulheres vem 
se destacando cada vez 
mais no cenário em-
presarial devido a sua 
competência e dedica-
ção ao trabalho, e nada 
mais justo que sejam 
reconhecidas”, finaliza 
Di Santi.
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 919

ACEITA PERMUTA POR APAR-
TAMENTO NA BIAXADA SAN-

TISTA
( PREFERÊNCIA PRAIA GRAN-

DE, SANTOS OU GUARUJÁ ). R$ 
800,000,00 

CHACARA

BAIRRO ALDROVANDIA – 
CH00336

CHACARA - TERRENO 18.150M² 
AREA RURAL , CONTEM 05 

CASAS.
CASA 01: CASA PRINCIPAL:  03 

DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE COM CLOSET, SALA,

DE ESTAR, SALA DE JANTAR, 
COZINHA, 02 WC, LAVANDERIA. 
CASA 02: CASA DO CASEIRO: 03 
DORMITÓRIOS, SALA  GRANDE, 

COZINHA, WC, LAVANDERIA, 
VARANDA, 01 QUARTO EXTER-

NO COM BANHEIRO.
CASA 03: 01 DORMITÓRIO, 

COPA PEQUENA , WC, ESCRITÓ-
RIO EXTERNO.

CASA 04: 01 SUITE, HALL DE 
ENTRADA , COZINHA, 03 VAGAS 

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.  

CENTRO – AP00792
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, ENTRE 
AV.  KENNEDY E ITORORÓ. 03 

DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA, COZINHA, WC, LAVANDE-
RIA,  02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 340.000,00

VENDA CASAS 

JARDIM CALIFORNIA – CA03131
02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-

ZINHA, 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

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 

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 
   

AZALÉIA DE ITAICI – AP00973
LINDO APARTAMENTO -  ÓTIMA 

OPORTUNIDADE
03 DORM., SALA, COZINHA, A. 

S., WC SOCIAL,
GARAGEM COBERTA PARA 01 

VEÍCULO.
COND. COM ÁREA VERDE , 

QUADRA ESPORTIVA, QUIOS-
QUE, SALÃO DE FESTA, SALÃO 

DE JOGOS.
PORTARIA 24 HORAS

R$ 202.000,00

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

LOCAÇÕES CASAS
 

JD MORADA DO SOL CA03222 
CASA DE FUNDO ( LUZ INDE-
PENDENTE)  DORM, BANHEI-
RO, COZINHA A,S. VAGA P/ 

MOTO R$ 500,00  

SANTA CRUZ CA03223 
01 DORM, COZINHA E BANHEI-

RO GARAGEM  
R$ 700,00 INCLUSO IPTU

COSTA E SILVA, RUA BRASIL / 
CRISTO  CA0224 

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

QUINTAL E GARAGEM PARA 
ATÉ 03 AUTOS 

R$ 780,00 INCLUSO IPTU
ITAICI CA0920 

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

R$ 850,00 + 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 MERCEDES – CA03224
02 DORM, SALA, COZINHA, 

BANHEIRO, AREA DE SERVIÇO, 
GARAGEM PARA 01 CARRO.

R$ 1.050,00
 

VILA FURLAN CA03219 
PADRE BENTO PACHECCO 

02 DORM, 02 SALAS, COZINHA, 
A.S, 02 BANHEIROS,  

QUINTAL E GARAGEM COBER-
TA R$ 1380,00 

( ISENTO DE IPTU)

JD. 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 – JD. ALICE – AP00972
KITNET SOBRE MERCADO EURO
DORM., COZINHA E BANHEIRO.

R$ 700,00 ( INCLUSO ÀGUA, 
IPTU E WIFI 

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

KITNET CENTRO ED VERONA  
MOBILIADA 01 DORM, COZI-
NHA, A.S., BANHEIRO, E UMA 

VAGA COBERTTA 
1300,00 ( INCLUSO COND E 

IPTU) 

LOCAÇÕES SALAS, CASAS
 COMERCIAIS E SALÕES  

 
SALA. ED. AMBASSADOR CEN-
TRO SL 0112 SALA COM AR E 

WC. 35 M² 
R$ 400,00 + COND + IPTU 



B2 Imóveis

CA05849 - VILA FURLAN - AT.250m²AC - 190m²- 3 dormitórios sendo uma suíte, 
todos com armários, wc social, sala, copa, cozinha planejada com exaustor, área 
de serviço, edícula com churrasqueira, 1 quarto e wc, garagem para 2 autos. R$ 
2.500,00 + IPTU.

AP04865 - EDIFICIO PIATÃ - CIDADE NOVA I - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - AU 95m² - 
03 dormitórios com armários planejados (sendo 01 suíte), sala 02 ambientes (estar 
e jantar), WC social, cozinha planejada, lavanderia com armários e 01 vaga coberta 
para auto. R$ 1.300,00 + Condomínio + IPTU.

CA08974- RESIDENCIAL VIENA - LINDA CASA EM CONDOMÍNIO COM AT. 250 m² 
AC. 150 m² - 3 dormitórios (sendo 1 suíte), sala de estar e jantar, cozinha planejada, 
lavabo, lavanderia, área gourmet com churrasqueira e garagem para 4 autos sendo 2 
cobertas. Condomínio com área de lazer com piscina, espaço fitness, salão de festa, 
playground e portaria 24 horas. R$ 670.000,00.

CA08989 - JARDIM REGINA - AT.250m² AC.163m² - 03 dormitórios (01 suíte), sala, sala de 
jantar, área de luz, cozinha, lavanderia, wc social, edícula com churrasqueira e wc, vaga 
para 02 autos cobertas. Venda R$ 600.000,00.

CA08978 - MONTE CARLO - AT 75 m², AC 70 m² - 02 dormitórios, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 250.000,00

CA08988 - JARDIM CRISTINA - AT.310 m².AC.280 m² - 03 dormitórios, sendo 01 
suíte com closet, sala ampla para dois ambientes, cozinha planejada, área de ser-
viço e lavanderia, garagem para 04 carros, quintal e possui uma edícula com 01 
dormitório, sala e banheiro. Espaço gourmet amplo com churrasqueira, excelente 
localização, próximo de uma das avenidas de Indaiatuba. R$ 4.200,00 + IPTU

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

02 entradas independentes com garagens cobertas 
para 05 autos. Excelente opção para escritórios, clí-
nicas e salão a 100 metros do Parque Ecológico. R$ 
3.500,00 + IPTU.

CA08976 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT.150m² AC.160m² 
- 3 dormitórios (1 suíte com closet), sala (2 ambien-
tes), lavabo, cozinha, despensa, lavanderia, área de 
churrasqueira, garagem para 2 autos, sendo uma co-
berta, aquecedor solar. Locação R$ 3.800,00 + cond. 
+ IPTU.

CA08987 - VILLAGIO CARIBE - AU.110m² - 03 dormi-
tórios (01 suíte), sala ( 02 ambientes), lavabo, cozinha, 
lavanderia, churrasqueira, vaga para 02 autos desco-
bertas. Locação R$ 2.700,00 + Condomínio + IPTU.

VENDA

TE06080 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA 
- SALTO – AT. 1428 m² - TERRENO PLANO PRONTO 
PARA CONSTRUIR- R$ 230.000,00.

TE06132-AT. 282 m²-JARDIM EUROPA- Excelente ter-
reno plano, localização privilegiada. R$ 250.000,00

CH01781 - CHÁCARA - CONDOMÍNIO ZULEIKA 
JABOUR - SALTO – AT. 1.060 m² AC. 100 m² - Bela 
chácara plana com edícula em alvenaria, 01 ampla  
sala dormitório, cozinha com móveis planejados, 02 
banheiros, piso anti derrapante, área gourmet com 
churrasqueira, mesas e bancadas de granito. Piscina 
em alvenaria com duchas, terreno todo murado em 

alvenaria e com portão eletrônico. Condomínio 
oferece quadras de tênis, de vôlei, campo de fute-
bol, sala de ginástica, lagos e muita área arboriza-
da. R$ 600.000,00.

AP04869 - EDIFICIO VITÓRIA – CAMPINAS - 
AU.95m²-2 dormitórios com armários, wc com box 
blindex e armários, ampla sala para 2 ambientes, 
cozinha planejada, lavanderia clara e arejada, dor-
mitório e wc de empregada, gás encanado, água 
individualizada, porcelanato. R$ 370.000,00

CA08955 - CENTRO - AT. 78,37 m² - AC 73,17 m 
- CASA TÉRREA - Centro - 01 dormitório, 01 sala, 
cozinha, lavanderia, 01 banheiro, corredor lateral 
e uma varanda assobradada. ÓTIMA LOCALIZA-
ÇÃO - OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO - Venda R$ 
160.000,00.

CA08089 - VILA SUÍÇA - AT. 300 m² AC. 302,09 m² 
- 3 suítes planejadas ( sendo 1 com closet e ba-
nheira), sala de jantar, sala de estar ampla, cozinha 
planejada, lavabo, lavanderia, dispensa e área de 
churrasqueira com banheiro e piscina e garagem 
para 4 autos sendo 2 cobertos. R$ 850.000,00.

AP04870 - TORRE VIENA - AU 130 m² - Excelente 
apartamento com 04 dormitórios sendo 02 suí-
tes (todos planejados), WC social, sala ampla dois 
ambientes, lavabo, varanda, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem coberta para 02 autos. Loca-
lização privilegiada ao lado do Parque Ecológico. 
R$ 780.000,00

LOCAÇÃO

GL00428 - RECREIO CAMPESTRE JÓIA DE INDAIA-
TUBA/SP - AT 1.000.00 m² AC 422.10 m² - GALPÃO 
COM DOCA, Recepção, WC Adaptado, Vestiários Fe-
minino e Masculino, Refeitório. MEZANINO: Salas 
Administrativas com WC - R$ 6.500,00 + IPTU.

SL01023- JARDIM CALFORNIA-AU.60m²- Salão com 02 
banheiros, excelente localização. R$ 1.800,00 + IPTU

SL01022 - AU. 50m² - SALÃO COMERCIAL COM LO-
CALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - CIDADE NOVA - INDAIA-
TUBA - salão comercial com divisões sendo 02 sa-
las com divisão em drywall - 01 com saída de água, 
recepção, copa com armário, banheiro, vagas na 
frente. Próximo a restaurantes, lotérica, shopping, 
supermercados e ao centro da cidade. R$ 3.500,00 
+ IPTU

CA07637 - CHÁCARA AREAL - AT. 340 m² AC.240 
m² - 03 dormitórios, 01 closet, mezanino, 03 salas, 
cozinha planejada, churrasqueira, garagem para 
04 autos, próximo ao parque ecológico. locação R$ 
2.900,00 + IPTU

CA08990 - AT. 500m² - AC. 220m² - EXCELENTE IMÓ-
VEL RESIDENCIAL | COMERCIAL EM PRIVILEGIADA 
LOCALIZAÇÃO - JD. PAU PRETO - INDAIATUBA - casa 
térrea de esquina com possibilidade de comercial e 
residencial sendo 02 dormitórios, 02 salas, cozinha 
com copa, lavanderia, 02 quartos  salas de despejo 
externo, WC externo, canil piscina, quintal gramado, 



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
CA00363-CIDADE NOVA-2 dorms +dep +2 vagas. ....................................................R$ 900.000,00
CA00362-JARDIM UNIÃO-3 dorms + dep+2 vagas ...................................................R$ 430.000,00
CA00366-VL. RUZ PERES-3 dorms c/ + dep + 3 vagas ..............................................R$ 650.000,00
CA00365-JD.TANCREDO NEVES-3 dorms+ dep+1vaga .............................................R$ 300.000,00  

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00319-MARIA JOSÉ- 03dorms +dep+ 4 vagas.. .....................................................R$880.000,00      
CA00302-MONTREAL-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas.. ...........................................R$ 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
CA00354-ALTOS DE ITAICI-03 dorms+dep+4 vagas.. ................................................R$ 740.000,00

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-GRND VILLE-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
AP00126-SANTA BARBARA-02 dorms+dep+2vagas.. ...............................................R$ 230.000,00
AP00130-MAROC-02 dorms +dep+2 vagas ..............................................................R$ 430.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga. ..............................................................R$ 125.000,00
AP00134-PREMIUM RESIDENCE- 2 dorms+dep+2vagas. .........................................R$ 420.000,00
AP00135-JARDIM MORUMBI- 2 dorms+dep+2vagas.. ............................................R$ 235.000,00
AP00138-MONTONÉ RESIDENCE-SALTO- 2dorms+dep+1vaga ................................R$ 276.000,00
AP00143-AMÉRICA HOME CLUB-PORTO FELIZ-2 dorms+dep+1vaga ......................R$ 265.000,00
AP00150-ELEGANCE- 3 suítes + dep + 2 vagas. .........................................................R$790.000,00
AP0015-PREMIER RESIDENCE-3 suítes+dep+2 vagas ........................................... .R$ 1.386.000,00

CHÁCARAS

CH00053-VALE DAS LARANJEIRAS-03 dorms+dep+4 vagas  ..................................R$2.800.000,00
CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina . .............................R$ 980.000,00
CH00046-MONTE MOR- 02 dorms +dep c/ piscina. Aceita Permuta .......................R$ 650.000,00 
CH00050-POLAREIS- 04 suítes +dep + 4 vagas e lazer. ..........................................R$ 2.580.000,00

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

TERRENOS

TE00217-RECANTO DAS FLORES 5.000M ...................................................................R$ 750.000,00
TE00218-JD. COLONIAL 153M.. .................................................................................... R$ 180.00,00
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
TE00271-JD. DOS IMPÉRIOS-201M ............................................................................R$ 180.000,00

SÍTIOS

ST00008-ELIAS FAUSTO-7.000 ALQUERES .................................................................. R$ 350,00 mts
ST00012-VALE DO SOL-55.000MTS. ........................................................................R$ 5.100.000,00
ST00015-MONTE MOR- 40.000MTS .......................................................................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
Ca00005-CENTRO-02 dorms +dep (comercial)...............................................................R$ 2.500,00

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA216 -JD. CALIFÓRNIA- R$280 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha ampla, lavan-
deria 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.
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 ba-
nheiros, 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, lavan-
deria, 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, gara-
gem 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
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e 
garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, la-
vanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou 
apartamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condiciona-
do, sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros e edí-
cula. 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 aca-
bamento, 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 in-
ferior: 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 cober-
tas. Possui área gourmet com churrasqueira e pia. Preparado para aquecedor solar e ar condicionado.
CA333 - CONDOMINIO PARK REAL - R$425 MIL 3 dormitórios sendo 1 suíte  banheiro, sala de estar 
com sanca, cozinha americana, lavanderia é garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Possui churrasqueira 
com pia.
CA332 – CONDOMÍNIO IMPÉRIO – VILA RICA – R$425 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha 
americana, banheiro, lavanderia e garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Possui churrasqueira com pia. 
Aceita Permuta com terreno.
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem. 
Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet),sala de estar  com 
pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área gourmet, 
piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, lavan-
deria, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, sala, 2 banheiros, churrasqueira, 
garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e sanca, 
cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha pla-
nejada, lavanderia, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal e churrasqueira com área gourmet.
CA318 – CONDOMINIO MONTREAL – R$520 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 1 carro, churrasqueira e edícula.                                                                                                      
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 1 banheiro, sala de 
TV, sala de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui ar condicionado, 
aquecedor solar e churrasqueira.                                                           
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com box e armários, 
sala de TV, sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, lavanderia, garagem para 2 
carros. Possui quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$375 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$135 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 1 carro.
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 170 MIL -  2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem
AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 3 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall de entrada, lavanderia, garagem 
para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 wc, todo 
mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 banheiros, sacada, piso frio, 2 
garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 - JD.ALICE - R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 1 
carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1 vaga 
de garagem comunitária.
AP511 – NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA – R$198 MIL – 2 dormitórios, sala de estar, 
sala de TV, cozinha, banheiro e lavanderia. Área de lazer com churrasqueira e campo de futebol. Possui portão 
eletrônico.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL -  Apartamento com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 
cozinha planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício 
possui elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$215 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia e 
garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala de jantar, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão de jogos. Possui portão 
eletrônico e elevador. Obs: Apartamento Mobiliado. Aceita permuta com terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                              
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 ambientes 
e garagem coberta para 1 carro. 
 AP519 – CENTRO – R$330 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, lavande-
ria, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP532 - JD. MONTE  VERDE- R$185 MIL - 2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha e 1 vaga de garagem.

 TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL
Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes a partir de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x
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.
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$230 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 co-
berta 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. PEDROSO - R$1.200,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, dispensa, banheiro, lavanderia e 
garagem coberta para 1 carro. 
 
VILA SUÍÇA - R$2.800,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte,  sala, cozinha, lavanderia e  banheiro. Possui 
edícula nos fundos com suíte. 
CIDADE NOVA - R$1.200,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 1 vaga de garagem.
JD.MORADA DO SOL - R$600,00 - 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.
CIDADE JARDIM - R$1450,00 - 2 dormitórios, 2 banheiros com box blindex, sala, cozinha, churrasqueira 
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.
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.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 - Kitnet

SALÃO

PARQUE DAS NAÇÕES - R$4.300,00 -  SALÃO COM 2 BANHEIROS. MEZANINO COM ESCRI-
TÓRIO, BANHEIRO, COPA. PÉ DIREITO 6 METROS.
VILA FURLAN - R$1.600,00 - área 60 m², 2 banheiros. 
JD. SÃO FRANCISCO - R$2.300,00 - área 30 m², 2 banheiros sociais, cozinha ampla e sala com 18 m². 
CENTRO - R$6000,00 - Área 300 m2, pé direito 4 metros, 2 wc, escritório, 3 vagas para carro, torre na 
frente com 15 metros e preparado para ar condicionado.
CENTRO – R$2.000,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar condicionado, 
porta eletrônica e 1 vaga de garagem.

SALAS

CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e ele-
vador.

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep +4vagas. ............................. .R$ 10.000,00+cond e 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
AP00118-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador.  ................... R$ 1.400,00 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+iptu03 
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-0 2 dorms + dep+ 1 vaga. ..................... R$ 1.750,00+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
AP00132-MOACIR ARRUDA- 3 dorms +dep+1vaga.. ................................R$ 1.250,00+(incluso)
AP00119-NOVO HORIZONTE-2 dorms+dep+1vaga...............................R$ 1.300,00 (cond+iptu)
AP00116-SPAZIO ILUMINARI-2 dorms+dep+1vaga ............................. R$ 1.300,00 ( cond+iptu)

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

TE00079-EUROPARK- 1000m.. ......................................................................... R$ 1.000,00+iptu
TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m. ................................................. R$ 7.200,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M................................................................. R$ 2.200,00+iptu

PONTO COMERCIAL E CHÁCARAS

CH00051-COLINAS DE INDAIATUBA- Quarto, banheiro e piscina (festas). ...............R$ 2.500,00 
PT00008-JARDIM MOACIR ARRUDA-600m 16 salas, recepção e 04 vagas. ..... R$25.000,00 +iptu
PT00009-ITAICI- 2pavimento, cozinha, 4 wcs . ................................................. R$ 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-250MT .................................................. SR$ 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$ 6.000,00+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 1000MTS 

POR R$ 132.000,00



B4 Serviços / Utilidades



B5Classificados

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

DESTAQUE

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)



B6 Imóveis
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Alianças

Engenharia e Reformas

Materiais Elétricos PousadaMecânica

Construção



B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária

Produtos Naturais
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Classificados

Morada do sol - Rua:81 02 
dormitórios (01 suíte) sala/
cozinha americana, abrigo 
nos fundos e garagem p/ 02 
autos. De 270.000,00 POR 
APENAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. Cor-
ra! F.: 99762-7997 / 3935-
3294
Casa Condomínio Amis-
talden - Sobrado c/ 3 suítes, 
escritório. Espaço gourmet 
c/ churrasqueira e piscina. Ar 
condicionado e aquecimento 
solar. 04 vagas para auto. 
F.: (19) 99783-3154  CRECI 
20825OF
Casa Condomínio Bréscia  
- 3 dormitórios c/ suíte, sala 
2 ambientes e pé direito 
duplo, Cozinha americana 
planejada, espaço gourmet 
c/ churrasqueira Fino acaba-
mento. F.: (19) 99783-3154 
CRECI 208250F

Salto Villa dos Passaros 
- Sobrado c/ 2 dormitórios 
2 wc + dependências R$ 
220.000,00 F.: (19)  4105-
7479
Vendo Sobrado no Litoral 
- 3 suítes c/ ar  condicionado 
+ 1 banheiro, churrasqueira, 
piscina. Condomínio Morada 
da Praia em Bertioga. Valor 
R$680.000,00. Aceito per-
muta por apto 4 dormitórios 
ou casa em condomínio 
em Indaiatuba Fone: (19) 
99715-7511
Vendo um sobrado no 
bairro Jardim Regente - in-
teressado entrar em contato 
no celular (19) 99356-7223 
(WhatsApp)
Casa no Jd. Nova Hori-
zonte - 3 dorm. (1 suíte), 1 
lavabo, sala, cozinha, corre-
dor, área de luz, dispensa, 
lavanderia, garagem p/ 3 
carros. Terreno 7,5 X 20. 
Aceito na troca por terreno 
e chácara de menor valor na 
região de Atibaia, aceito tam-
bem apartamento pequeno 
no Litoral Norte. Aceito fi-
nanciamento R$380.000,00 
F.: (11) 99365-2617 / (11) 
4217-9777
Jardim Bréscia - Casa tér-
rea AT 200 AC 137m², 3 D (1 
suíte), área gourmet c / chur-
rasqueira. R$ 580.000,00 
Aceita financiamento. (19) 
99751-9921 (cel e whatsa-
pp) CRECI 65362
Jardim Montreal - Sobrado 
AT 150 AC 144m², 3D (2 
suítes c/ armários, 1 closet), 
R$630.000,00 estuda finan-
ciamento. Localização es-
pecial (19) 99751-9921 (cel 
e whatsapp) CRECI 65362

Jardim da Villa Suiça -  
Casa térrea, AT 570 AC 
308m², 3 D (1 suíte c/ closet) 
R$1.250.000,00, piscina 3,5 
X 7 Aquecida. Aceita finan-
ciamento. (19) 99751-9921 
(cel e whatsapp) CRECI 
65362

 
Jardim Esplanada com 
3dorms, sendo 1c/suíte,sala 
dois ambientes, área de ser-
viço, cozinha com armário 
planejamentos, quintal, ga-
ragem cobertura com portão 
eletrônico . R$ 3.800+IPTU 
250,00. F (19) 995133940
Centro Casa Comercial - 
650 metros Ideal para clinica 
ou consultório médico. F.: 
(19) 99783-3154 CRECI 
208250F

 
Vende-se apartamento 
no centro, Condomínio 
Benevento -  95.39 M ,sol 
da manhã, último andar, 
vista para Parque Ecológi-
co. Duas suítes, pode ser 
transformado em três suí-
tes, sala ampliada, lavabo, 
cozinha com despensa, 
área de serviço e ampla 
varanda gourmet. Salas e 
suítes com infraestrutura 
para ar condicionado. Três 
vagas da garagem. Tratar 
com o proprietário - Valor 
R$ 550.000,00 - celular 19 
- 98906-2080
Vende-se apartamento, 
Condomínio Life, bairro 
Cidade Nova - 60 m, sol da 
manhã, nono andar, próximo 
às principais Avenidas de 
acesso Dois dormitórios, 
sendo um suíte, torre única,  
infraestrutura para ar con-
dicionado, 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 co-
bertas. Aceita-se terreno em 
condomínio fechado. Tratar 
com o proprietário -  celular 
19-98906-2080
Apartamento Diferencia-
do - 3 dormitórios sendo 2 
suítes, lavabo, varanda, sa-
cada, com ar condicionado, 

112m² em prédio de alto padrão 
com estrutura completa ao lado 
do Parque Ecológico. Valor R$ 
790.000,00 Aceito troca por 
apartamento de 4 dormitórios 
ou casa em condomínio F.: (19) 
99715-7511
Apartamento Jardim Amé-
rica - 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
Edíficio Maroc- Garagem 2, 
2 quartos Sacada com vidro 
R$ 430.000,00 F.: (19) 99384-
7400
Condomínio Nações Jd. 
Alice - Ótimo apartamento no 
1º andar com 02 dormitórios e 
vaga de garagem, acabamento 
excelente, com sanca na sala, 
wc. Apenas R$210.000,00 ou 
R$95.000,00 de entrada + par-
celas de R$1.210,00 F.: 99762-
7997 / 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice 
- 02 dormitórios e demais 
dependencias todas com mó-
veis planejados, portaria 24 
horas, área de festas, vaga de 
garagem, piscina, elevador. 
Apenas R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou terreno F.: 
99762-7997 / 98271-6141 
Corra! 
Vitória Régia - Apartamento 
com 02 dormitórios em óti-
mo 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 
Lucilla, Duas Marias ou Maria 
Dulce. Direto com o proprietá-
rio, 19-98339-7316

 
Edifício Atenas - LOCAÇÃO 4 
dorm, suíte, 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  LOCAÇÃO   
Apartamento com 3 quartos 
1 suíte,  Cozinha, lavanderia 
2 vagas de garagem coberta,   
R$ 2.000,00  + IPTU 118,19   
+ Condomínio em torno de 
590,00. Vista para o Parque 
Ecológico F.: (19) 98346-2299

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

Chácara Colinas - Com 2 dor-
mitórios, banheiros feminino 
e masculino R$ 750.000,00 
F.: (19) 99783-3154 CRECI 
208250F
Sítio Monte Mor - 1,5KM 
do centro de Monte Mor, Via 
asfaltada, ótima casa e mais 
duas edículas, Piscina, lago e 
área verde preservada.F.: (19) 
99783-3154 CRECI 208250F
Vende-se uma chácara 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, churrasqueira, 
piscina c/ banheiro, campo 
de fuebol. Toda avarandada. 
Garagem p/ 4 carros, cozinha 
planejada. 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

 
Compro Lote de 1000 me-
tros - Para construir chá-
cara em Indaiatuba. Pago 
R$50.000,00 ou troco por 
carro no mesmo valor F.: (19) 
3816-8112
Vendo ou Troco, Condo-
mínio VIDA REAL Itupeva 
NOBRE - Terreno excelente 
c/ 800 m2 completa infra, rede 
subterrânea, base $ 280.000 
aceito casa ou terreno, vei-
culos. Vale a pena como 
investimento ou para construir. 
Tratar c Paulo (19) 33923851 
/ (11) 986324131
Vende-se terreno Jardim 
Valença - 130m² quadra F. 
Lote 11. Rua Cora Tomaso 
Lopes. Direto com proprietário 
F.: (19) 99723-8427
Terreno Monte Mor - 3.280 
metros R$ 360.000,00 F.: (19) 
99166-8272
Terreno Europark   - 
1000MTS INDÚSTRIAL R$ 
400.000,00 F.: (19) 4105-7479 
Terreno Campo Bonito -  
Comercial c/180metros R$ 
180.000,00 F.: (19) 99166-
8772
Vendo Terreno no Jd. Carlos 
Aldrovandi - 270 metros, 
documentação: OK, Valor R$ 
150.000,00. Aceito financia-
mento F.: (19) 98730-9484 
Terreno em Condomínio fe-
chado Horizontown - 450m² 
F.: (13) 99712-3768
Elias Fausto - Terreno ex-
celente na região central do 
município, Jd. Alvorada, com 
175m² (7X25), com constru-
ções nas três divisas e murado 
na frente. R$ 145.000,00. (19) 
99751-9921 (cel e whatsapp) 
CRECI 65362

 
Jardim Renata sendo área 
de atendimento ou servi-
ço,1wc, área de depósito 
ou escritório. R$ 900,00. 
 F (19) 995133940
Vendo ponto comercial Bor-
racharia - pronta para traba-
lhar, está em funcionamento. 
Avenida Ário Barnabé, 511. 
Falar com Sebastião F.: (19) 
3894-5279
Vendo (Repasse) de Fran-
quia Oggi Sorvetes - Loja 
com 127m². Área total do imó-
vel 127m²  e Loja com 93m². 
Pronta para operar em Indaia-
tuba F.: (19) 99883-7775

 
Vendo Dinheiro (papel e mo-
eda) antigos. Valor a combi-
nar F.: (19) 99214-1572
Vendo limpa tapete (feiti-
ceina) R$30,00 Fone: (19) 
99193-2917 c/ Whats
Vendo geladeira 220volts 
R$ 100,00 Fone: (19) 99193-
2917 c/ Whats
Vendo camera TECK-PICK 
nova na caixa R$ 150,00 
Fone: (19) 99193-2917 c/ 
Whats
Vendo portão de 3 metros X 
1,80 altura R$500,00 Aceito 
cartão de crédito e parcelo 
F.: (19) 3935-1633 Sonia 
Batista
Vendo chás funcionais ma-
ravilhas da terra todas as 
fases R$ 40,00 Fone: (19) 
99193-2917 c/ Whats
Vendo perfumes importa-
dos, desodorantes 29,90, 
colonia bolso 40,00, e de-
mais a $99,90 212, Paco 
Rabane, Ferrari Black, Ca-
rolina Herrera. Fone: (19) 
99193-2917 c/ Whats
Vendo Máquina de cartucho 
R$300,00 Aceito cartão de 
crédito e parcelo F.: (19) 
3935-1633 Sonia Batista
Vendo Porta de vidro de 
correr 1,60 R$ 400,00 Aceito 
cartão de crédito e parcelo 
F.: (19) 3935-1633 Sonia 
Batista
Vendo armário 4 gavetas 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
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Empregos

Notas de Falecimentos
1.MANOEL SAN-
CHES com 87 anos 
, Casado (a) com 
MARIA SEBASTIA-
NA SANCHES sendo 
filho(a) de MANO-
EL SANCHES MA-
RIA e CLEMENTA 
LIDÃO SERRANO.
deixa filho(s): NEI-
LA, MAGDA, SUELI, 
SANDRA, ZULEIDE, 
GILMAR (MAIORES), 
CELIO (FAL) , RO-
BERTO( FAL) , MA-
NOEL (FAL), Faleci-
do em: 06/10/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
07/10/2020. 

2.VINICIUS SAN-
TOS SELLARI com 
25 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo fi-
lho(a) de ANDRE 
SELLARI  JUNIOR 
e MARLY CONCEI-
ÇÃO DOS SANTOS. 
deixa filho(s): ALI-
CE 06, Falecido em: 
06/10/2020, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
07/10/2020. 

3.JOSE ALVES DE 
LIMA com 80 anos 
, Era Viúvo(a) de 
LUZIA ALVES DE 
LIMA sendo filho(a) 
de JOÃO ALVES DE 
LIMA e GETURDES 
MARIA DE LIMA. 
deixa filho(s): SEL-
MA, JOANA, JOSÉ, 
RITA, LUIZ, EDUAR-
DO, VANGEVALDO 
(MAIORES), Falecido 
em: 06/10/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 07/10/2020. 

4.PEDRINA CAVAL-
CANTI DE ARAUJO 
com 94 anos , Era 

Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de RAMIRO 
MANOEL DE ARAU-
JO e ANTONIA MARIA 
DE ARAUJO.deixa 
filho(s): NAO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
07/10/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
07/10/2020. 

5.APARECIDA RUS-
SO BANCI com 86 
anos , Era Viúvo(a) 
de LIDO BANCI sendo 
filho(a) de ANTONIO 
RUSSO e ROSA CA-
DASTA. deixa filho(s): 
SONIA , SILVIA, REGI-
NA ( MAIORES), Fale-
cido em: 07/10/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 08/10/2020. 

6.ANDRÉ LUIZ FER-
REIRA COSTA com 34 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de IGN 
e ANALIA FERREIRA 
COSTA. NÃO DEIXA 
FILHOS. Falecido em: 
07/10/2020, e sepulta-
do (a) no MUNICIPAL 
DE ELIAS FAUSTO SP 
aos 08/10/2020. 

7.SEBASTIÃO DO 
NASCIMENTO com 
90 anos , Era Viú-
vo(a) de MARIA ZE-
LIA RODRIGUES DO 
NASCIMENTO sendo 
filho(a) de PROCOPIO 
DO NASCIMENTO e 
AMALIA BENTO DA 
DORES. deixa filho(s): 
VERA, NILCE, HELE-
NA, ANGELA (MAIO-
RES), LUIZ (FAL), Fa-
lecido em: 08/10/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
08/10/2020. 

8.ANTONIO DA SILVA 
com 59 anos , Casa-
do (a) com ISABEL 
DE ALMEIDA DA SIL-
VA sendo filho(a) de 
LUIZ REINALDO DE 
CASTRO e MARIA 
ROSARIA DA SILVA. 
deixa filho(s): ESTE-
LA ( 28 )., Falecido 
em: 08/10/2020, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
09/10/2020. 

9.RUTH VIEIRA SAN-
TOS com 62 anos , 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de FRANCIS-
CO VIEIRA SANTOS 
e MARIA MINERVI-
NA SANTOS. deixa 
filho(s): VALDINÉIA , 
VALDIRENE, VALDE-
MIR, VALMIR ( TO-
DOS MAIORES), Fale-
cido em: 09/10/2020, e 
sepultado(a)  no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 09/10/2020. 

10.CLEONICE ANA-
NIAS DE ARAUJO 
com 74 anos , Casado 
(a) com ORIOSVALDO 
JOSÉ DE ARAUJO 
sendo filho(a) de SE-
BASTIÃO ANANIAS 
DO NASCIMENTO e 
MERCEDES MARIN 
DO NASCIMENTO. 
deixa filho(s): ANDER-
SON, AILTON, CESAR 
E HAROLDO, Faleci-
do em: 09/10/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 10/10/2020. 

11.VICTOR ANTONIO 
com 82 anos , Casado 
(a) com MARIA INÁ-
CIA MARTINS ANTO-
NIO sendo filho(a) de 
ANTONIO HONORIO 
e MARIA GOMES. 
deixa filho(s):  ELIA-

NA,  RITA DE CASSIA 
(MAIORES) ERITON 
(FAL), Falecido em: 
09/10/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
10/10/2020. 

12.EDMUNDO BISPO 
DO NASCIMENTO 
com 61 anos , Casado 
(a) com FATIMA APA-
RECIDA BUENO DO 
NASCIMENTO sendo 
filho(a) de NORBER-
TO BISPO DO NAS-
CIMENTO e LEOLIN-
DA SANTOS. deixa 
filho(s): SUSANA, 
FABIANA, ERICA, MI-
CHELE, CESAR, FE-
LIPE, MICHEL, Fale-
cido em: 10/10/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 10/10/2020. 

13.JOSÉ AMADO FI-
LHO com 83 anos , Ca-
sado (a) com IVANIR 
BENEDITA MUNHOZ 
AMADO sendo filho(a) 
de JOSÉ AMADO e 
MARIA CAMPANA 
AMADO. deixa filho(s): 
MARCELO, SILVIA , 
WAGNER , PATRICIA 
(MAIORES), Falecido 
em: 10/10/2020, e se-
pultado(a) no DA LAPA 
- SÃO PAULO SP aos 
10/10/2020. 

14.ANGELO RAI-
MUNDO DOS SAN-
TOS com 93 anos , 
Casado (a) com MA-
RIA SOARES DOS 
SANTOS sendo fi-
lho(a) de MANOEL 
RAIMUNDO DO  SAN-
TOS e JOANA MARIA 
DE JESUS. deixa fi-
lho(s): CELIA, SELMA, 
JOSÉ, EDINALDO, 
EDILSON, EDSON, 
ROBERTO, EDINA ( 

MAIORES ), Faleci-
do em: 10/10/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 11/10/2020. 

15.INAH DE ARAUJO 
CAVALCANTI com 89 
anos , Era Viúvo(a) de 
FERNANDO PEREIRA 
CAVALCANTI sendo 
filho(a) de EUCLYDES 
LOPES DE ARAUJO 
e EUNICE ARANTES 
DE ARAUJO. deixa 
filho(s): FERNANDO, 
INAH, MARINICE, 
FABIO ( MAIORES ), 
MARCELO ( FAL ), Fa-
lecido em: 10/10/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 11/10/2020.
 
16.DELAZIL RODRI-
GUES DA SILVA com 
65 anos , Casado (a) 
com BENEDITO TEI-
XEIRA DA SILVA sendo 
filho(a) de ANTONIO 
RODRIGUES e ROSA 
RECIO RODRIGUES. 
deixa filho(s): VANES-
SA, CLAUDIA, Faleci-
do em: 10/10/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
11/10/2020. 

17.VALDINEIA SA-
BATINI CARELLI 
com 55 anos , Era Di-
vorciado(a) de JOEL 
DE OLIVEIRA sen-
do filho(a) de DUL-
CINEU CARELLI e 
VIRGINIA SABATINI 
CARELLI. deixa fi-
lho(s): CAMILA ( 34 ), 
LUCAS ( 30 ). Faleci-
do em: 11/10/2020,e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
11/10/2020. 

18.MARIA LUCIA 
VIEIRA com 53 anos 
, Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de GERAL-
DO VIEIRA e MA-
RIA APARECIDA DE 
LIMA VIEIRA. deixa 
filho(s): WELINGTON 
( 29 ), WELLYN (24), 
WILLIAN (F), Faleci-
do em: 11/10/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 12/10/2020. 

19.ADILSON JOA-
QUIM QUERIQUELLI 
com 56 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de ORFEU QUERI-
QUELLI e ZENAIDE 
RODRIGUES QUERI-
QUELLI. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido 
em: 12/10/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
12/10/2020. 

20.MARIA PASSONI 
PINEZZI com 90 anos 
, Era Viúvo(a) de LUIZ 
PINEZZI sendo filho(a) 
de BERNARDINO 
PASSONI e BENE-
DICTA CONDE. deixa 
filho(s): BERNARDI-
NO, DIRCE, FATIMA 
(MAIORES), Falecido 
em: 12/10/2020, e se-
pultado(a) no CANDE-
LARIA aos 13/10/2020. 

21.JOSE FRANCIS-
CO DOS SANTOS 
com 86 anos , Casado 
(a) com ELOIDA RO-
DRIGUES DOS SAN-
TOS sendo filho(a) de 
FRANCISCO JOA-
QUIM DOS SANTOS 
e ANTONIA MARIA DE 
JESUS. deixa filho(s): 
AURELINO, AURICIO, 
IRENIR, AUDENOR 
(MAIORES)), Faleci-
do em: 12/10/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 13/10/2020. 

22.JOSE CARLOS 
SILVA com 65 anos , 
Casado (a) com GI-
SELI TRENTIM DA 
SILVA sendo filho(a) 
de RENATO SILVA 
e ELVIRA ZANON 
SILVA. deixa filho(s): 

RENAN, ROBSON 
(MAIORES ), Faleci-
do em: 12/10/2020, 
e sepultado(a) no 
CEMITERIO QUAR-
TA PARADA SP aos 
13/10/2020. 

23.JOSE MAURI-
CIO BARBOSA com 
62 anos , Casado 
(a) com MARLENE 
NUNES BARBOSA 
sendo filho(a) de SE-
BASTIÃO BARBOSA 
FILHO e ESTHEL 
MARIA BARBOSA. 
deixa filho(s): CAR-
LOS, EDGAR, REGI-
NALDO, CRISTINA 
(MAIORES), Faleci-
do em: 12/10/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 13/10/2020. 

24.JOSE BENEDIC-
TO DE ALMEIDA 
com 87 anos , Era 
Solteiro(a) sendo 
filho(a) de ANICI-
TO CARNEIRO DE 
ALMEIDA e MARIA 
MARGARIDA DE AL-
MEIDA. Falecido em: 
13/10/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
13/10/2020.

A J U D A N T E  D E 
PEDREIRO – Expe-
r iência 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 
Metrologia.  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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