
Carne e leite têm redução 
de preços no mercado

Ações de combate ao vírus são 
intensificadas no município

Delivery 
de almoço
é aposta
para data

Poupatempo digital permite 
emitir documentos online
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Haoc abre novos leitos clínicos 
para atendimento de Covid-19

A Prefeitura de In-
daiatuba e o Haoc reali-
zaram, nesta quinta-feira 
(6), a abertura de 24 no-
vos leitos clínicos desti-
nados ao tratamento da 
Covid-19, localizados 
no novo prédio. A capa-
cidade total poderá ser 
ampliada para 210 leitos,  
que estão em fase final 
de implantação.

Mesmo em meio 
à pandemia do novo 
coronavírus, a or-
ganização do Tro-
féu Frutos de Indaiá 
está a todo vapor. A 
estrutura e os deta-
lhes da noite de pre-
miação estão sendo 
cuidadosamente es-
colhidos e contra-
tados para que seja 
mais uma edição de 
sucesso.
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Frutos de Indaiá premia as melhores 
empresas de Indaiatuba 

P. A3

João Gracia e Mara, proprietários da Sonhare Colchões, são 
presença confirmada na edição de 2.020



Editorial
Tempo de ajudar

Artigo

Com a proximidade do Dia das Mães, que este 
ano será celebrado de forma diferente e até original, 
somos levados a pensar na generosidade e no des-
prendimento, tão típicos delas. 

Em tempos de provas, o amor de mãe deve, mais 
do que nunca, ser resgatado. E podemos ver isso 
em muitas pessoas, mesmo em meio ao caos. Gente 
anônima, simples, que doa seu tempo ou do pouco 
que possui, para aqueles que se veem desprovidos 
do essencial.

Empresas e pessoas físicas de todos os setores 
dão verdadeiros shows (ao vivo) de solidariedade, 
colocando em ação o seu melhor lado. Certamente, 
refletindo a educação e carinhos recebidos ainda no 
colo materno.

Podemos aproveitar esse tempo e repensar nossas 
atitudes e escolhas. Talvez devamos trocar algumas 
horas vazias na internet ou diante da TV por ativida-
des que levem um pouco de alegria e afeto a outras 
pessoas. Ao menos uma horinha no dia. 

E mesmo de longe, envie um abraço virtual a 
todas mães do mundo, e estes irão reverberar na at-
mosfera, transformados em amor, paz, acolhimento 
e saúde. Parabéns a todas as mães!   

A2

Nos últimos dias, tenho recebido muitas mensagens de colegas professores pedindo ajuda para utilizar a tecnologia para o planejamento 
de suas aulas. “Como posso gravar um vídeo?”, “Qual o melhor programa ou aplicativo?”, “Como prender a atenção dos estudantes em 
uma live?”, “Como fazer uma live?”

Enfim, inúmeras dúvidas que estão chegando para que eu possa auxiliá-los de alguma maneira. Sim, esse cenário é atual, estamos 
em meados de abril e em plena quarentena nos resguardando da pandemia do coronavírus que assola nosso país e o mundo. Esses tipos 
de pedidos de ajuda esporadicamente chegavam a mim e, normalmente, surgiam na própria sala de aula, em disciplinas relacionadas ao 
uso de tecnologias ou vinham de algum colega mais próximo. Mas, e agora? Como dar aula a distância se não estou preparado para isso?

Presenciar essas mudanças aumenta minha crença na importância de formar professores para o uso das tecnologias na educação. 
Dedico minha pesquisa acadêmica a esse tema por pelo menos quatro anos e venho sustentando essa teoria de que professores precisam 
ter em sua formação inicial o contato com a educação a distância ou buscar em uma formação continuada esse conhecimento.

No entanto, nessas últimas semanas, participar dessa disrupção na educação, em que professores têm que readequar sua prática para 
dar aulas, mudar suas estratégias e metodologias, traz a certeza da importância da formação do professor para o uso das tecnologias. 
Parece tão simples ligar o celular, conectar a câmera e gravar uma aula, “Você vai conseguir se virar sozinho, é fácil, não é possível que 
não entenda”. Mas sabemos que não é fácil e nem simples, pois somos capazes de perceber que nos exige um mínimo de conhecimento 
e de expertise.

As escolas estão se adaptando à nova demanda, as políticas públicas estão abrindo portarias para a legislação educacional, a educação 
a distância está mais presente do que nunca. Professores estão gravando aulas e ensinando de suas casas, os alunos aprendendo de suas 
casas. O MEC driblou a LDB e autorizou as escolas de educação infantil e ensino fundamental a substituir aulas presenciais por aulas 
a distância. Grupos de professores e especialistas estão se unindo para disseminar conhecimento, com dicas, lives e encontros de como 
dar aula em vídeo.

Vemos que medidas estão sendo tomadas, há uma transformação na educação que está mexendo com todos e percebemos que o 
trabalho virtual requer capacidades que não foram alcançadas para este novo contexto.

Formar professores oriundos de outra geração para atuação no contexto atual evidencia-se como uma das problemáticas para a equipe 
gestora. Este cenário ainda é repleto das tendências educacionais, que se configuram com a incorporação de novas roupagens para as 
temáticas de necessidade constante de inovação nas práticas pedagógicas, com discursos de ambientes enriquecidos com tecnologias.

Talvez os professores não tenham tido a oportunidade de realizar uma formação específica para atuar na EAD. Quando são con-
vidados para ministrar disciplinas na EAD, percebemos que apresentam uma certa resistência com a atuação nessa modalidade e com 
a utilização das tecnologias educacionais. São profissionais que possuem uma vasta experiência no ensino presencial, mas que nunca 
atuaram nesse campo.

São docentes formados em licenciaturas, mas que não cursaram uma disciplina da grade curricular de seu curso de formação inicial, 
que visasse a utilização das tecnologias educacionais como base a utilização de ambientes virtuais ou como recurso para o ensino de 
diversas disciplinas a distância. Consequentemente, deparam-se com esse conhecimento em uma formação continuada, fator este gerador 
de preconceitos com esta modalidade.

Diante desses fatos, concluímos que são novos tempos e precisamos nos reinventar. Depois que tudo passar, será o momento para 
dar mais valor à EAD e buscar por formações complementares para auxiliar com a tecnologia, com a inovação e estar preparado para 
essas transformações.

Mariane Regina Kraviski é mestre em Educação e Novas Tecnologias

Aula à distância: e agora?

O Museu iniciou suas atividades em 1983, quando o Casarão Pau Preto foi declarado de utilidade pública. Desde então, 
recolhe objetos significativos à história de Indaiatuba e possui um acervo eclético que representa várias histórias do 
século XX, como objetos dos universos doméstico, urbano, rural, artístico e outros. 

LAÍS FERNANDES/PMI

Imagem da Cidade
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Haoc abre 24 leitos clínicos destinados 
ao tratamento de covi-19 no município
A ala no novo prédio recebe pacientes confirmados ou suspeitos, sem síndrome respiratória

Uma visita técnica 
foi realizada no 
Hospital Augus-

to de Oliveira Camargo 
(Haoc), na última quarta-
-feira (6), para apresentar os 
24 novos leitos já prontos, 
localizados no prédio novo 
e destinados ao tratamento 
de pacientes com covid-19. 
Os novos leitos foram libe-
rados ontem (7), dos 120 
que estão sendo entregues. 
No futuro, o hospital con-
tará com um total de 240 
vagas.

 “Trata-se de uma am-
pliação do hospital”, iniciou 
a fala o diretor geral do 
Haoc, Edmir Deberaldini. 
“Este prédio irá receber 
os pacientes intermediá-
rios, diagnosticados com 
covid-19 ou suspeitos da 
doença, porém, que não 
apresentam sintomas de 
síndrome respiratória”, des-

tacou.
A visita técnica também 

foi transmitida ao vivo, na 
página da Prefeitura no 
Facebook. “Poucos lugares 
no país têm uma estrutura 
como temos em Indaiatu-
ba”, disse o prefeito, Nilson 
Gaspar (MDB), abrindo 
seu discurso. Ele ressaltou 
ainda que a ala hospitalar 
não foi uma inauguração. 
“É uma entrega técnica de 
leitos clínicos, que podem 
ser ampliados, conforme 
a demanda, em até 210 
leitos”, apontou. 

Deberaldini também 
reforçou que leitos de UTI 
estão em outra ala especial 
do Haoc. “Temos a UTI 
(Unidade de Terapia In-
tensiva) e os respiradores 
no Pronto Socorro, que 
recebem pacientes com 
síndrome respiratória”, ex-
plicou.

O diretor financeiro do 
Haoc, Ronaldo José Garcia, 
lembrou do apoio recebido. 

“Gastamos R$ 30 milhões 
no prédio, e destes, R$ 8,5 
mi foram da Prefeitura; R$ 
770 mil de empresários e 
pessoas físicas (doações); 
R$ 1 milhão do deputado 
estadual, Rogério Noguei-
ra; e a Fundação entrou 
com R$ 19,7 milhões.”

 
Referência
O novo prédio se cha-

mará Padre Marcelo Do-
nizetti Previatelli, home-
nagem conferida por lei 

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

L. Lepinski (Pepo-MDB).
Até o fechamento desta 

edição, havia no Haoc 8 pa-
cientes internados em UTI 
e 9 em ventilação espontâ-
nea, todos com síndrome 
respiratóriae 4 confirmados 
com coronavírus. Entre 
quarta (6) e ontem (7), 
houve 4 novas internações. 
Também ontem ocorreram 
duas mortes. A primeira, 
de um paciente de 30 anos, 
internado em 18 de abril, 
confirmado para covid-19; 
o segundo óbito foi o de 
um homem de 55 anos, 
internado desde o dia 3 de 
maio – seu exame foi envia-
do ao Instituto Adolfo Lutz 
(IAL), e aguarda resultado.

O município tem hoje 
71 casos confirmados de 
covid-19, entre eles, 59 
estão curados, e 375 foram 
descartados para a doença. 
Outros 71 aguardam re-
sultados de exames; oito 
óbitos confirmados e 19 
descartados. 

municipal. 
“É fundamental a en-

trega desses leitos que irão 
servir de retaguarda para os 
casos que não têm necessi-
dade de ocuparem UTI ou 
respiradores. Vale destacar 
a qualidade do hospital e 
a estrutura da obra, que 
colocam Indaiatuba como 
referência na questão da 
saúde. Na pós-pandemia, 
também teremos um hos-
pital totalmente revitalizado 
à serviço da população”, 

argumentou o vereador 
e presidente da Câmara, 
Hélio Ribeiro.

 “A nova ala é um mar-
co de grande importância, 
principalmente, no momen-
to em que as pessoas devem 
ser bem acolhidas e bem 
tratadas”, declarou Luís A. 
Pereira (Cebolinha-MDB).

“Essa obra foi de grande 
avanço pra a cidade, e a 
princípio, tenho certeza de 
que os leitos irão atender à 
demanda” analisou Jorge  

DIVULGAÇÃO

Os leitos foram liberados já nesta quinta-feira (7), e nofuturo haverá 240 vagas no hospital 
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A Prefeitura de 
Indaiatuba di-
vulgou que irá 

restringir as visitas aos 
cemitérios Parque dos 
Indaiás e da Candelária 
(Pedras e Taipas), no 
próximo domingo, Dia 
das Mães. Os horários 
de funcionamento serão 
reduzidos, e as visitas 
serão permitidas apenas 
das 8h às 13h.

A entrada das pessoas 
será controlada e o uso 
de máscaras, obrigatório. 
As medidas fazem parte 
das ações desenvolvi-
das pelo município no 
período de quarentena, 
para conter o avanço de 
contaminação do coro-
navírus. Mesmo assim, 
a orientação é para que 
as pessoas não saiam de 
casa e evitem visitar os 
cemitérios neste dia 10. 

Prefeitura irá restringir as visitas a 
cemitérios neste final de semana
Horários serão reduzidos e visitantes deverão usar máscaras
DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Depois do feriado 
de Finados, o Dia das 
Mães e Dia dos Pais 
são as datas de maior 
movimento de visitan-
tes nos cemitérios. Com 
a necessidade de iso-
lamento social para o 
combate à covid-19, este 
ano a Prefeitura decidiu 
restringir o horário de 
abertura e também con-
trolar o fluxo de pessoas 
que circulam pelo local. 

Em anos anteriores, no 
mesmo período, o nú-
mero de visitantes nos 
cemitérios da Candelá-
ria e dos Indaiás foi de 
aproximadamente 4,5 
mil pessoas. Por isso, 
a decisão de ampliar os 
cuidados na data.

O secretário de Ser-
viços e Urbanos e Meio 
Ambiente, Leandro Dias 
de Souza, informou que 
as ações serão toma-

A entrada das pessoas será controlada, e as visitas  
permitidas apenas no período entre as 8h e 13h

das em parceria com a 
equipe de Vigilância 
Epidemiológica da Se-
cretaria Municipal de 
Saúde. “Nossa equipe e 
a de fiscais da Vigilân-
cia farão o controle nas 
portarias para exigir o 
uso de máscaras, medir 
a temperatura dos visi-
tantes e orientar sobre 
a necessidade da higie-
nização das mãos e da 
etiqueta respiratória, 
que é fundamental para 
evitar a propagação de 
doenças infecciosas”, 
explicou.

Agentes do Depar-
tamento Municipal de 
Trânsito também estarão 
nas ruas próximas aos 
cemitérios para acompa-
nhar o comportamento 
do trânsito, mas diante 
das orientações de iso-
lamento social, a pre-
visão é de que não seja 
necessária a interdição 
de ruas. 

ORIENTAÇÃO
AB Colina atendeu 7 
mil caminhoneiros

A AB Colinas já atendeu 
7 mil caminhoneiros durante 
a pandemia do coronavírus. 
Esses atendimentos ocorrem 
desde o dia 27 de março, 
quando a concessionária das 
rodovias iniciou as ações 
junto aos profissionais em 
dois postos de atendimen-
to, sendo um na cidade de 
Itu, no km 26 da Rodo-
via Deputado Archimedes 
Lammoglia (SP-075), pista 
sentido Sorocaba; e o outro 
em Boituva, no km 121 da 
Rodovia Castello Branco 
(SP-280), pista sentido Ca-
pital, onde os atendimentos 
seguem ocorrendo.

Durante as ações, equi-
pes da concessionária orien-
tam os usuários sobre os 
riscos da doença, formas de 
contaminação e maneiras de 
prevenção, além de aferirem 
a temperatura corporal.

Nos postos, já foram 
entregues 7 mil kits de ali-
mentação/higiene, o que 
representa uma forma de 
auxílio oferecido pela AB 
Colinas aos trabalhadores 
desde o início da quarentena, 

no dia 24 de março, quando 
alguns restaurantes e lancho-
netes das rodovias deixaram 
de oferecer alimentação.

Além disso, em parce-
ria com as empresas Sem 
Parar, Veloe e Conectcar, a 
concessionária já distribuiu 
mais de mil tags de cobran-
ça automática, medida que 
contribui para a diminuição 
do contato, e possibilita que 
os motoristas paguem a ta-
rifa sem utilizar o dinheiro 
em espécie. As empresas 
estão entregando os tags sem 
cobrança de adesão e men-
salidade por períodos que 
variam entre as operadoras. 
A distribuição é feita nos 
pedágios: do km 60 da SP-
075, em Indaiatuba; km 111 
da SP-280, em Boituva; e km 
76 da Rodovia Dom Gabriel 
Paulino Bueno Couto (SP-
300), em Itupeva.

Outra ação da conces-
sionária é a instalação de 
dispensers com álcool em 
gel nas cabines manuais de 
cobrança do pedágio. Até o 
momento já foram consumi-
dos mais de 620 litros.
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Município amplia ações de combate à Covid-19
A conscientização da população é feita no Parque Ecológico e nas agências bancárias
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Com o aumento dos 
números de casos 
do coronavírus em 

Indaiatuba, a Prefeitura 
intensificou as ações de 
combate e conscientiza-
ção sobre o vírus. Entre 
as ações estão aferição de 
temperatura, distribuição 
de máscaras no Parque 
Ecológico, orientações 
em frente as agências ban-
cárias para recebimento 
do Auxílio Emergencial 
e entrega de álcool gel 
e máscaras em bairros 
com maior vulnerabilida-
de social, além da fixação 
de cartazes no comércio 
recomendando o uso de 
máscaras em qualquer 
ambiente.

Desde o dia 7 de maio, 
passou a ser obrigatório 
o uso de máscara nos es-
paços de acesso aberto ao 
público, incluindo os bens 
de uso comum da popu-
lação, interior de estabe-
lecimentos que executem 
atividades essenciais, e em 
repartições públicas esta-
duais e municipais, pela 
população, por agentes 
públicos, prestadores de 
serviço e particulares. 

Em Indaiatuba, a as-
sessoria de comunicação 
da Prefeitura disse que, 
nesse primeiro momento, 
os agentes de fiscaliza-
ção farão a orientação das 
pessoas que estiverem 
descumprindo a determi-
nação.

Reabertura
 econômica
O isolamento social é 

defendido como uma das 
formas de combater a dis-
seminação do coronavírus. 
Com isso, há uma redução 
importante na velocidade 
de propagação da doença, 
segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

E essa ação é um dos 
pontos observado pelo 
Centro de Contingencia-
mento de Emergências 
para o coronavírus em São 
Paulo para a reabertura 
econômica das cidades 
paulistas. As regras de fle-
xibilização da quarentena 
e a relação das cidades que 
poderão retomar parte dos 
negócios serão divulgados 
hoje (8), pelo governador 
João Dória.

Porém, segundo Dória, 
as cidades com menor ín-
dice de isolamento serão 
excluídas da possibilidade 

da abertura gradual do co-
mércio, a partir da próxima 
semana, no dia 11, quando 
se encerra a quarentena no 
estado. 

Em Indaiatuba, o ín-
dice de isolamento social 
registrado nesta semana 
(de 4 a 7 de maio) não tem 
atingido a taxa de 50% a 
60%, índice considerado 
ideal para diminuir a con-
taminação da covid-19. 
Segundo o Sistema de Mo-
nitoramento de celulares, 

do governo de São Paulo 
(SIMI-SP), nesta semana 
a taxa de isolamento social 
em Indaiatuba foi de 47%.

Porém, é importante 
ressaltar que também serão 
avaliados indicadores de 
saúde como número de 
casos de covid-19 confir-
mados, mortes, capacidade 
de leitos de enfermaria e 

UTI do município.

Situação
epidemiológica
Indaiatuba registrou, 

até ontem (7), 71 infectados 
pelo coronavírus, sendo 59 
já curados e quatro con-
firmados estão em leitos 
clínicos. São oito óbitos 
confirmados, 19 descarta-

dos e seis em investigação. 
Outros 71 casos suspeitos 
aguardam resultado e 375 
foram descartados.

A Prefeitura pede a 
colaboração da população 
com as medidas de preven-
ção como o distanciamento 
social, e a higienização 
constante das mãos e dos 
ambientes. 

Indaiatuba está entre as cidades com taxa de isolamento entre 40% e 50%
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Dia das Mães: cardápio Dia das Mães: cardápio 
delivery é aposta certadelivery é aposta certa

O Dia das Mães, cele-
brado no próximo 
domingo, dia 10, 

representa uma das datas 
mais simbólicas do calendá-
rio, já que promove a união 
familiar em um momento 
especial, que reúne o ca-
rinho e o afeto inerentes à 
figura materna.

Entretanto, por conta do 
isolamento social, as come-
morações este ano deverão 
ganhar um novo tom. Por 
isso, alguns restaurantes 
resolveram garantir a cele-
bração da data, oferecendo 
opções em seus delive-
ries, como forma de manter 
mães, filhos e familiares 
unidos, mesmo que de um 
jeito diferente.

Para aqueles que estão 
longe das mães e da família 
durante a quarentena, ou 
mesmo os que irão passar 
a data juntos, o restaurante 
Caipirão oferece uma va-
riedade de cardápios que, 
com certeza, irão agradar a 
todos. “Estamos trabalhan-
do com nossos pratos tradi-

cionais, com o objetivo de 
atender aos mais variados 
gostos”, revela a proprie-
tária, Francinete Teixeira.

Entre os pratos quen-
tes servidos pelo Caipirão 
estão o filé Pizzaiolo, pre-
parado com espaguete na 
manteiga e cheiro verde. O 
filé à Vaticano é grelhado e 
servido com catupiry, pre-
sunto, e palmito, e acom-
panhado de risoto branco 
e batata.

 Há também os peixes 
especiais, que incluem ca-
marão e pintado. O cardá-
pio com aves oferece pratos 
com frango alho e óleo, 
desossado e à passarinho. 
Já os pratos típicos são re-
presentados pelo Tutu à Mi-
neira, que traz bistequinha, 
arroz, linguiça, ovo, couve 
e banana; e pelo Joelho 
de Porco, preparado com 
linguiça branca, chucrute, 
ervilha, batata cozida, e 
arroz como acompa-
nhamento. “Temos 
também opções 
variadas de 
saladas e 
porções, 

além dos espaguetes”, com-
pleta Francinete.

Pedidos
Francinete informa ain-

da que o restaurante está 
aceitando pedidos tanto 
para delivery quanto para 
retirada. “Recomendamos 
que peçam antecipadamen-
te. No domingo, mesmo 
com o alto fluxo, mantere-
mos o cardápio completo”, 
ressalta.

Os clientes que forem 
retirar, serão atendidos em 
fila separada. “Aceitare-
mos pedidos até amanhã à 
noite, e no domingo, até às 
14h30”, salienta.

Os pedidos podem ser 
feitos pelo Disk Caipirão: 
(19) 3885-5434 / 3801-
4048. O endereço para 
retirada é Rua Marta Ca-
margo Ifanger, nº 18, Vila 
Homero, Indaiatuba.

Para ajudar os fi-
lhos a presentearem 
suas mães, e os lojis-
tas a realizar as vendas 
remotas, o Polo Sho-
pping implantou um 
sistema Drive Thru no 
estacionamento, para 
que os clientes pos-
sam receber mercado-
rias das lojas sem sair 
do veículo. A transa-
ção comercial, com 
escolha de produtos 
e pagamento, será no 
formato virtual, por 
meio do Whatsapp, e 
a entrega é realizada 
no estacionamento, 
das 12h às 18h, in-
dividualmente e sem 
aglomeração. A ação 

ADRIANA B. LOURENCINI
redacao@maisexpressao.com.br

Restaurante Caipirão oferece pratos variados 
para atrair e agradar a todas as famílias

VAREJO
Polo Shopping cria Drive Thru 
na área do estacionamento

ocorre até domingo, 
dia 10.

As vagas do Drive 
Thru estarão disponí-
veis e numeradas na 
área de embarque e 
desembarque entre as 
lojas Petz e Tenda. As 
entregas serão reali-
zadas nos carros, pe-
los próprios lojistas, 
com horário marcado 

entre 12h e 18h. Um 
funcionário da loja, 
utilizando máscara, 
levará os produtos 
já higienizados até 
o cliente e também 
disponibilizará álcool 
em gel. O cliente po-
derá aguardar na vaga 
por 20 minutos e não 
haverá cobrança de 
estacionamento.

DIVULGAÇÃO

As vendas serão realizadas por meio do WhatsApp

DIVULGAÇÃO
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“Lembro que a cer-
ta altura da minha 
jornada profissio-

nal, eu comecei a ouvir 
de meus amigos empre-
sários que merecíamos 
um representante na 
Câmara, e que eu deve-
ria ser o cara. Eles me 
incentivaram e acaba-
ram por me convencer 
que na política eu teria 
a chance de fazer a 
diferença para muitas 
pessoas. Assim como 
meus amigos, conjec-
turei que eu seria um 
vereador cheio de pro-
jetos realizáveis como o 
homem que eu sempre 
fui à frente de minha 
empresa”, abre dizen-
do nessa entrevista, o 
pré-candidato a prefeito 
de Indaiatuba, Edvaldo 
Bertipaglia. 

O tempo passou, Ed-
valdo se candidatou, 
ganhou as eleições e 
três anos se foram sem 
que ele pudesse fazer 
mais do que dobrar o 
seu salário na câmara, 
com seu próprio dinhei-

Só indicações não bastam para um vereador
ro, e passar a ajudar 
mais pessoas com re-
médios, aluguéis, ces-
tas básicas, empregos... 
Já que não houve espa-
ço para nenhum de seus 
projetos na prefeitura.

“E eu já apresentei 
indicações muito boas. 
Só para a Educação me 
lembro de quatro delas 
que poderiam ter muda-
do universo de muitos 
jovens: A Indicação 
5/2017, por exemplo, 
era para implantar no 
Ensino Fundamental o 
projeto Maria da Penha 
vai às Escolas. Hoje, 
observando o cresci-
mento da violência 
contra a mulher em 
Indaiatuba, talvez o 
projeto tivesse salvado 
algumas vidas e evitado 
o comprometimento de 
outras, mas na época, 
o prefeito sequer leu”, 
conta o vereador.

Outra indicação que 
envolve a Educação foi 
a 116/2018 que visava a 
implantação da educa-
ção financeira na rede 

municipal de ensino se-
guida da 844/2018 que 
sugeria aulas sobre em-
preendedorismo. Ainda 
na mesma linha, a FIEC 
ganhou de Edvaldo a 
Indicação 605/2019 
para implantação de 
curso de comissária (o) 
de bordo e outras car-
reiras ligadas à aviação, 
aproveitando a proxi-
midade de Indaiatuba 
com Viracopos e ge-
rando oportunidade de 
emprego para os jovens 
da cidade.

“Fico me perguntan-
do por que uma cidade 
tão próspera, que busca 
novos moradores com 
propagandas de TV em 
rede nacional, não tem 
seus sistemas e proces-
sos totalmente infor-
matizados, por exem-
plo? O que se esconde 
quando se evita admi-
nistrar com mais trans-
parência?”, e emenda... 
“Penso que os recursos 
podem e devem ser uti-
lizados com mais foco. 
Que as negociações 

entre fornecedores e 
prefeitura podem ser 
mais precisas e baratas 
preservando a mesma 
qualidade, a começar 
pela busca de produtos 
em fornecedores locais. 
Ou seja, maior fisca-
lização e transparên-
cia sobre os processos, 
atendendo aos anseios 
da população em geral 
e dos empresários”.

Foi pensando des-
sa forma que Edvaldo 
apresentou a Indica-
ção 1158/2019 para 
implantação de um 
sistema informatizado 
para agilizar a libe-
ração de alvarás, no 
caso de determinadas 
atividades que não ne-
cessitam de vistorias, 
integrando todos os se-
tores competentes para 
a liberação online da 
documentação. Além 
dela, na administração, 
também apresentou a 
Indicação 1304/2017 
para implantação do 
IPTU Zero que, além 
de gerar descontos, for-

talece o comercio local 
e fomenta as vendas, 
fixando o consumidor 
na cidade.

“Essas são só algu-
mas das minhas ideias 
para as quais o prefeito 
Nilson Gaspar nunca 
deu atenção. Por essas 
e por outras é que uma 
candidatura a prefeito 
ou uma boa aliança 
onde eu possa utilizar 
a minha experiência 
gestora e política ser-
viria muito a cidade 
de Indaiatuba de uma 
forma mais honesta 
e transparen-
te. Assim, 
num fu-
t u r o 
breve 
com 

união e consenso, nós 
pré-candidatos pode-
mos viabilizar uma 
eleição 2020 menos po-
larizada que é o que eu 
espero para brigar pela 
cadeira no executivo”, 
conclui o atual verea-
dor. (Por Assessoria de 
imprensa do vereador 
Edvaldo Bertipaglia)
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Poupatempo permite emitir documentos online
Mais de 60 serviços gratuitos são feitos pelo celular, sem a necessidade de ir ao posto

O Governo do Es-
tado lançou na 
quarta-feira (06) 

o aplicativo Poupatem-
po Digital onde mais de 
60 serviços são feitos, 
integralmente, de forma 
rápida e gratuita pelo ce-
lular, sem necessidade de 
deslocamento a um posto 
físico.

Segundo o governador 
João Doria, o aplicativo 
visa facilitar daqueles que 
precisam emitir algum do-
cumento. “No momento 
do distanciamento social 
e das dificuldades que as 
pessoas encontram por 
conta da orientação de 
ficar em casa, a utilização 
do serviço digital facilita e 
poupa tempo”, disse.

O Poupatempo Di-
gital garante acesso a 
mais de 40 serviços on-
line disponíveis no portal 
do Poupatempo (www.
poupatempo.sp.gov.br), 
como Atestado de Ante-
cedentes Criminais, Se-
gunda via da CNH, Re-
novação da CNH, CNH 
Definitiva, Certidão de 
Prontuário, Consulta de 

Pontos, Consulta de Mul-
tas, Pesquisa de Débitos 
de Veículos de Terceiros, 
Multas de veículos, Situ-
ação do Licenciamento, 
Licenciamento (CRLV), 
Indicação de Condutor, 
Consulta de Centro de 
Formação de Condutor 
(CFC), Consulta de Em-
presa Credenciada de Vis-
toria (ECV), Consulta de 
Peças Usadas, Auten-
ticidade de Certidões e 
o acompanhamento da 
emissão de segunda via 

de CNH, entre outros. 
Além disso, o app ainda 
permite acesso ao Seguro 
Desemprego e Carteira de 

Trabalho. 

Aplicativo
O aplicativo foi desen-

volvido para dispositivos 
dos sistemas Android e 
iOS. Para baixar o app 
bastar entrar na loja de 
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aplicativos de seu celular 
(Google Play ou App 
Store) e busque por ‘Pou-
patempo Digital’. Baixe o 
app gratuitamente e faça 
seu cadastro. Aqueles 
que já utilizam o site do 
Poupatempo poderão usar 
o mesmo login e senha. 

A versão digital do 
Poupatempo permite rea-
lizar atendimentos através 
de um único aplicativo, 
sem precisar buscar outros 
canais, e com a garantia 
de que se trata de um 
app oficial do Governo 
de São Paulo. O uso é 
bastante fácil e intuitivo, 
possibilitando, inclusi-
ve, editar a tela principal 
com os serviços que mais 
interessam aos usuários”, 
destaca o superintendente 
da Prodesp, Ernesto Mas-
cellani Neto.

Procon divulga novo horário de 
funcionamento a partir de segunda

A partir de segun-
da-feira (11) o Procon 
Indaiatuba passa a fazer 
o atendimento ao público 
em novo horário, das 8h 
às 15h. Desde o agra-

vamento da pandemia 
do novo coronavírus no 
Brasil o órgão de defesa 
do consumidor na cidade 
estava funcionando das 
10h às 15h. O horário de 
atendimento foi expandi-
do para evitar a aglome-
ração de pessoas.

O presidente do Pro-
con local, Wilson José 
dos Santos, enfatiza 

que muitas orientações 
e atendimentos podem 
ser realizados por meios 
eletrônicos. “O ideal é 
que a pessoa nos acione 
primeiro por telefone 
ou email. Desta forma 
vamos orientá-la ade-
quadamente, até porque 
muitas questões podem 
ser resolvidas sem a ne-
cessidade de ir até o ór-

gão, especialmente nesse 
momento de pandemia 
pelo coronavírus”, ex-
plicou.

O Procon Indaiatuba está 
situado na Av. Francisco de 
Paula Leite, 2263 - Jardim 
Kioto II. Mais informações 
podem ser obtidas pelo email 
juridico.procon@indaiatuba.
sp.gov.br ou telefones: 3835-
6200 ou 3834-7601.

O app foi desenvolvido para os sistemas Android e iOS, e está disponível nas lojas do Google Store e Apple Store



Clubes decidiram retomar juntos, e data será definida após a liberação das autoridades de Saúde

Federação Paulista segue sem divulgar 
prazo para retorno de treinos das equipes

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

A Federação Pau-
lista de Futebol 
(FPF) realizou 

uma reunião por vide-
oconferência na tarde 
desta segunda (4). Após 
o encontro, a entidade 
anunciou que o retorno 
dos treinos das equipes 
de São Paulo permanecem 
sem uma data definida.

“Em comum acordo, 
todos os clubes decidiram 
voltar aos treinamentos 
em conjunto, na mesma 
data, que será acordada 
assim que houver a au-
torização por parte das 
autoridades de saúde”, 
diz a nota divulgada após Entidade ressaltou que está em contato frequente com governo paulista, e que o campeonato será finalizado em campo

RESILIÊNCIA

O atleta paralímpico, es-
critor e palestrante João Saci 
é um especialista em recome-
ços. Ele acredita que quando 
planos se frustram na nossa 
vida, na verdade são oportu-
nidades para tomar novos e 
melhores caminhos. “Minha 
vida é feita de recomeços”, 
lembra. “Me tornei um atleta 
paralímpico e ganhei mais de 
40 medalhas no esporte por-
que me vi em um determinado 
momento da vida desafiado a 
me reconstruir e retomar as 
rédeas do meu próprio des-
tino, ao precisar lutar contra 
o câncer. Encontrei forças 
na minha aparente fraqueza 
e venci cinco vezes seguidas 
o câncer e a cada vitória um 
recomeço, um aprendizado, 

Atleta paralímpico destaca a importância de semprer recomeçar

um novo horizonte.”
O atleta aponta que, na 

verdade, embora nós nem 
sempre sejamos capazes de 
perceber, a vida é por si só de-
finida por recomeços. “Muitas 

pessoas tiveram seus planos 
e metas frustrados devido à 
covid-19. Eu mesmo ia escalar 
o Everest em abril deste ano, 
e não o pude fazer por causa 
disto; mas, isso não significa 

desistir, pois, recomeçar é 
inerente a estar vivo. Quando 
a vida nos golpeia, abalando 
nossas estruturas, é que per-
cebemos que temos que nos 
reerguer”, afirma João.

Segundo ele, a emergência 
mundial do novo coronavírus 
também representa uma opor-
tunidade. “A crise e o caos 
não são apenas momentos 
ruins, mas também grandes 
professores. O caos não é só 
caótico, ele pode ser genera-
lizado, porque a partir de um 
novo rearranjo dos fatores se 
instaura uma nova mentalida-
de que pode fazer a vida ser 
melhor. Agora, mais do que 
nunca, temos diante de nós os 
motivos para trilhar caminhos 
mais certos, fazer melhores 

escolhas e refletir sobre tudo 
o que passamos. A maioria 
de nós irá sobreviver a esta 
pandemia, felizmente; além 
de sair fortalecidos, uma nova 
consciência e consideração 
com o próximo irá surgir. 
Novos hábitos, novas escolhas 
e um novo mindset”, acredita.

Para João, nem o mundo 
dos esportes e nem tampouco 
a sociedade será a mesma 
após a covid-19. “Tanto no 
meio atlético quanto na nossa 
vida cotidiana estão ocorrendo 
transformações profundas. 
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o fim da reunião.
Além disso, a Federa-

ção Paulista informou que 
está em “contato cons-
tante com o governo do 
Estado de São Paulo, e 
que enviou o Protocolo 
de Retomada do Futebol, 
produzido pela Comissão 
Médica da FPF”.

Mas mesmo sem o 
retorno das atividades, 
por conta do novo co-
ronavírus (covid-19), a 
entidade voltou a afirmar 
que “o Campeonato Pau-
lista será finalizado, sim, 
em campo”. Mas sempre 
seguindo só “os prazos 
e protocolos de saúde 
estabelecidos pelas auto-
ridades”. (Fonte: Agência 
Brasil)

Ganhador de mais de 40 medalhas, o atleta é especialista em recomeços

DIVULGAÇÃO
Há rotinas de trabalho que 
necessitarão ser substituídas 
ou abandonadas; produtos do 
mix das companhias precisa-
rão ser retirados de linha. Há 
ainda empresas que deverão 
ser fechadas. Nada mais será 
igual e tudo será transformado, 
visando uma melhoria. Por 
isso, quando você se mantém 
preparado para as mudanças 
que certamente ocorrerão em 
sua vida, o desprendimento 
torna-se mais fácil e é possível 
não apenas aprender as lições 
da crise mas evoluir”, conclui.



Criança de 3 anos morre após queda de muro
Morte ocorreu na Estrada do Fogueteiro, e caso é considerado suspeito pela Polícia Civil
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Uma criança de 
3 anos mor-
reu após ser 

atingida pela queda 
de um muro, na Es-
trada do Fogueteiro. 
O caso ocorreu no 
último dia 30, e foi 
registrado pela Polí-
cia Civil como morte 
suspeita. 

De  acordo  com 
a Polícia, a vítima 
chegou a ser levada 

DIVULGAÇÃO
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com vida ao Haoc 
(Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo), 
mas não resistiu aos 
ferimentos. 

Por se tratar  de 
morte suspeita (sem 
causa natural), é pro-
tocolo que seja feito 
um BO (boletim de 
ocorrência).  Dessa 
forma, os familiares 
da criança foram até 
à delegacia, onde de-
ram ciência dos fa-
tos. A Polícia Militar 

também participou da 
ocorrência, preser-
vando o local. 

Como o fato ocor-
reu no trecho da es-
trada já pertencente 
a Campinas, o caso 
será investigado pelas 
autoridades daquele 
município. Os laudos 
da perícia, realizados 
pela Polícia Científi-
ca no local, poderão 
ajudar a desvendar o 
que, de fato, levou a 
criança à morte.

Dois são presos por 
furtos em 24 horas

Receita Federal encontra cocaína em carga para exportação

DENÚNCIAS

APREENSÃO

A Guarda Civil deteve 
dois indivíduos envolvi-
dos com furtos em menos 
de 24 horas. O primeiro 
caso aconteceu na noite 
de domingo (03), centro 
da cidade. Uma liga-
ção ao 153 relatava um 
indivíduo andando em 
cima do telhado de uma 
residência na Rua Can-
delária. As viaturas 111, 
114 e o GAP 094 foram 
enviadas ao local e logra-
ram êxito na localização 
do suspeito, que estava 
dentro do quintal de uma 
residência. Com ele os 
guardas localizaram vá-
rios objetos e ferramen-
tas, que ele confessou ter 
furtado de um local na 

Em ação realizada 
no último dia 30 de 
abril, equipes da Al-
fândega da Receita 
Federal localizaram 
370 kg de cocaína es-
condidos no porto de 
Santos. A carga regu-
lar, caixas contendo 
folhas de papel, tinha 
como destino final o 
Porto de Valência, na 
Espanha. 

As caixas destina-
das à exportação fo-
ram selecionadas para 
conferência através 
de critérios objetivos 
de análise de risco, 
incluindo a inspe-
ção não intrusiva por 
escâner e utilização 

A investigação será realizada por autoridades da Polícia de Campinas

Agentes contaram com o auxílio de cão farejador durante a operação, realizada no dia 30 de abril

Rua 24 de Maio.
O segundo caso acon-

teceu no Jardim Nely, na 
Rua Luiz Resende, onde 
após denúncias ao 153 a 
equipe do GAP 038 junto 
com a equipe da viatura 
114 logrou êxito na de-
tenção de um indivíduo 
dentro da casa que ele 
estava furtando. Com ele 
os guardas localizaram 
um saco, com vários pro-
dutos da residência. Os 
casos foram apresentados 
na delegacia para a au-
toridade de plantão, que 
determinou a devolução 
dos itens recuperados aos 
proprietários e tomou as 
medidas cabíveis à polí-
cia judiciária.

dos cães de faro da 
Unidade. 

Nos quatro primei-
ros meses deste ano, 
a Alfândega de San-
tos já evitou o envio 
de mais oito tonela-
das de cocaína para 
portos na Alemanha, 
Bélgica, Holanda e 
Espanha. 

A droga intercep-
tada pela Alfândega 
foi entregue à Polícia 
Federal, que acom-
panhou a operação a 
partir de sua locali-
zação e prosseguirá 
com as investigações 
a partir das informa-
ções fornecidas pela 
Receita Federal. 
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Devido a pandemia 
do novo coronaví-
rus, muitas famí-

lias estão com dificuldades 
no período de distancia-
mento social e mudanças na 
rotina. Por isso, a Secretaria 
de Educação está disponibi-
lizando atendimento psico-
lógico para as famílias dos 
alunos da rede municipal de 
ensino de Indaiatuba. 

O atendimento remoto 
respeita as orientações do 

Educação oferece auxílio psicológico para alunos 
Atendimento para as famílias dos estudantes da rede será remoto e por agendamento

ARQUIVO ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

Ação visa o acolhimento às famílias com dificuldade no período de afastamento social
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Ministério da Saúde, e será 
realizado pelas psicólogas 
escolares que fazem parte 
da equipe técnica do Niape 
(Núcleo Integrado de Apoio 
Pedagógico Especializado). 
A ação visa o acolhimento 
com orientações para a 
equipe escolar, famílias e 
alunos desde a creche até 
o 5º ano do Ensino Funda-
mental de todas unidades 
escolares municipais. O 
Niape também irá retornar 
os acompanhamentos dos 
alunos e suas famílias que 

já eram atendidos anterior-
mente.

Além do apoio psicoló-
gico, as famílias podem bai-
xar o livro infantil “Esse tal 
de coronavírus” e a cartilha 
“Enfrentamento do estresse 
em tempos de pandemia”.

Os interessados devem 
acessar o Portal da Educa-
ção: https://www.educmu-
nicipal.indaiatuba.sp.gov.
br/noticias.php?id=3146), 
solicitar o apoio e aguardar 
a ligação para agendamento 
do atendimento. 

Colégio Candelária: Educação em tempos de pandemia
Vivemos hoje uma 

situação sem prece-
dentes na história da 
educação. Nunca antes 
tivemos uma necessida-
de tão grande de nos (re)
inventarmos enquanto 
instituições, profissio-
nais e, para além disso, 

como seres humanos.
O homem é, em sua 

essência, um ser social. 
Fomos constituídos en-
quanto seres humanos 
a partir dos primeiros 
agrupamentos ,  que 
fizeram com que pu-
déssemos desenvolver 

a solidariedade como 
forma de coesão social, 
conforme já dizia o so-
ciólogo francês Émile 
Durkheim (1858-1917). 
Toda a Sociologia e 
parte da Psicologia se 
consolidam a partir des-
sa ideia: vivemos em 

sociedade e são nossas 
relações no meio so-
cial que nos classificam 
como humanos.

O desenvolvimento 
tecnológico, em espe-
cial aquele observado 
nas últimas décadas, 
proporcionou significa-
tivas mudanças nas for-
mas de relacionamento 
entre os seres humanos. 
O “boom” das redes 
sociais criou novas for-
mas de comunicação 
e interação, transfor-
mando profundamente 
as relações humanas. 
Ultrapassamos a tênue 
linha entre o real e o 
virtual no que diz res-
peito ao contato entre as 
pessoas. Nunca tivemos 
tanta facilidade em nos 
comunicar como agora 
e, contraditoriamente, 
há uma forte tendên-
cia ao isolamento, em 
especial entre os mais 
jovens.

A pandemia de co-
vid-19, entretanto, im-
pulsionou o uso da tec-
nologia como forma de 
aproximação entre em 
as pessoas. O distancia-
mento social, quaren-
tena, isolamento, ou o 
nome que se dê à atual 
situação, levou a uma 
desconstrução de di-
ferentes paradigmas e, 
nas escolas, isso é muito 
claro. Por mais que já se 
fale sobre a necessidade 

de desenvolvimento das 
competências tecnológi-
cas no ambiente escolar, 
ou sobre a urgência de 
se adotarem as novas 
tecnologias de informa-
ção e comunicação em 
sala de aula, a maior 
parte das instituições de 
ensino quase sempre se 
esquivou desse papel, 
seja por falta de recur-
sos, seja pela resistência 
de seus profissionais em 
relação ao tema.

Hoje, no entanto, es-
ses novos modelos de 
comunicação têm se 
colocado como princi-
pal, talvez único, meio 
que possibilita a con-
tinuidade do processo 
educativo. Nunca se 
falou tanto em educação 
a distância, ensino re-
moto, videoaulas, como 
se tem falado hoje. Re-
cursos tecnológicos que 
existem há anos foram 
redescobertos, e têm 
sido usados ostensiva-
mente por escolas e pro-
fissionais da educação, 
não sem seus impactos. 
Professores tensos, pais 
angustiados, crianças e 
adolescentes entediados 
são exemplos das conse-
quências de uma trans-
formação tão brusca no 
modelo de educação ao 
qual estávamos acostu-
mados.

De toda essa mu-
dança, pelo menos duas 

conclusões são cla-
ras: a primeira é que a 
tecnologia é algo que 
faz parte da educação 
contemporânea, sendo 
impossível não levá-la 
em consideração nos 
processos educativos. A 
segunda, que os profis-
sionais da educação têm 
que estar, efetivamente, 
prontos para respon-
der às mudanças, sejam 
quais forem, e isso im-
plica em um verdadeiro 
processo de formação 
continuada.

Parte da proposta 
pedagógica do Colégio 
Candelária, as tecnologias 
estão inseridas como fer-
ramentas de trabalho pro-
porcionado aos alunos, 
desde cedo o contato com 
diferentes mídias. Aliado 
a isso, oferecemos ao 
corpo docente formação 
continuada, individual e 
em grupo, para que este-
jam mais seguros quanto 
ao uso dessas ferramentas 
em sala de aula.

Com o retorno às ati-
vidades, desde o dia 4 
de maio, os alunos estão 
usando, além das ferra-
mentas às quais já estão 
habituados, plataforma de 
comunicação que propor-
ciona a realização de au-
las síncronas (“on line”), 
permitindo a interação em 
tempo real entre docentes 
e discentes, bem como o 
contato com o grupo.  



SAZONAL
Queda nas vendas é estimada em -47,5% em relação a 2019

O principal motivo para a redução nos custos está no volume menor das exportações durante a crise

Preços da carne e do leite têm queda no mercado 

A pesquisa de pre-
ço da Associação 
Paulista de Super-

mercado (APAS) - calcula-
do pela APAS/FIPE - apon-
ta que alguns associados já 
notaram uma deflação na 
tabela do leite em abril. De-
pois de uma alta em março, 
os dados apontam que o 
custo para o varejo já caiu.

Outra boa notícia está 
no preço das proteínas. O 
principal motivo para a 

A avaliação realiza-
da pela Acic (Associação 
Comercial e Industrial de 
Campinas), a partir de da-
dos do Serviço Central de 
Proteção do Crédito (Boa 
Vista SCPC), de Campinas e 
Região, aponta uma redução 
de (-47,5%) nas vendas do 
Dia das Mães de 2020, em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo em 2019. O recuo foi 
motivado pelo fechamento 
do comércio da região, de-

redução está na queda de 
exportações devido à crise 
mundial da covid-19. O 
impacto já pode ser visto 
também para o consumidor 
final nas aves e suínos.

Em março, o setor de 
FLV (Frutas, Legumes e 
Verduras) foram os grandes 
campeões de deflação – o 
maracujá, por exemplo, teve 
queda de -21,52% no preço, 
sendo que no acumulado 
do ano o produto já soma 
-32,18%. Ainda no mês pas-
sado, a lista do top 10 é com-

pleta com chuchu (-17,33%), 
pera (-11,02%),repolho 
(-6,52%), salsa/cebolinha 
(-5,89%), maçã (-4,57%), 
couve (-4,01%) e batata 
(-3,48%).

Desde o início da pan-
demia do COVID-19, a 
Associação Paulista de Su-
permercado (APAS) orienta 
seus associados a não au-
mentarem a margem de lu-
cro praticada anteriormente 
à crise e apenas repassar os 
aumentos impostos pela 
indústria.

APAS

Os consumidores também já percebem impacto em relação a aves e suínos
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terminado pela pandemia 
da covid-19. 

De acordo com o eco-
nomista da Acic, Laerte 
Martins, a costumeira con-
tratação de mão de obra 
temporária é inexistente 
nesse momento e, com o 
poder de compra em queda, 
a perspectiva de presentear 
as mães fica condicionada a 
um ticket médio menor. “O 
destaque positivo é para as 
vendas online, que refletem 

uma boa contribuição na 
quarentena para o comércio 
eletrônico. Acreditamos 
que o Dia das Mães deverá 
subsistir suplantando, com 
certeza, essa pandemia, re-
tornando com mais objetivi-
dade nas próximas tempora-
das”, afirma Martins.

Vai comprar online? 
Especialistas em segu-

rança digital alertam para 
que, ao entrar na loja virtual, 

observar o cadeado na barra 
de endereço. Ele garante a 
criptografia dos dados infor-
mados, ou seja, ninguém terá 
acesso a eles, nem mesmo o 
vendedor ou a loja; verificar 
se a página apresenta (ge-
ralmente no final) o número 

do CNPJ da empresa, o 
endereço físico, e o telefone, 
e se o endereço começa com 
“https”; atentar ao compor-
tamento da empresa quanto 
à entrega e o pós-vendas; 
ler os comentários de ou-
tros compradores, olhar o 

ranking de reclamações dos 
Procons, e até mesmo o site 
www.consumidor.gov.br, 
administrado pela Secretaria 
Nacional do Consumidor, 
(Ministério da Justiça). Vale 
ainda consultar a lista “Evite 
Estes Sites”, dos Procons.
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entrega foi uma satis-
fação. Este é mais um 
exemplo de ação solidá-
ria por parte da iniciativa 
privada, como muitas 
outras que estão ocor-
rendo, tanto de empresas 
como de pessoas co-
muns. Isso nos dá forças 
para continuar e superar 
tudo o que estamos pas-
sando. É o momento de 

A supermercearia 
Lopes, na Vila 
Brizola, entre-

gou à Prefeitura 200 
cestas básicas e 200 kits 
de limpeza. Os itens fo-
ram doados pela General 
Motors do Brasil (GM), 
e a entrega foi feita no 
dia 28 de abril.

A empresa adquiriu 
os produtos no Lopes, 
e a Prefeitura irá dis-
tribui-los às famílias 
carentes de Indaiatuba. 
“Parabenizamos a GM 
pela iniciativa, e agrade-
cemos à administração 
pública pelo trabalho 
que vem fazendo pela 
nossa cidade”, comenta 
o proprietário do su-
permercado, Adriano 
Teixeira Lopes.

“Para nós, fazer esta 

Supermercearia Lopes entrega doações à Prefeitura
Cestas básicas e kits de higiene serão destinados a famílias carentes do município

 DIVULGAÇÃO

A compra e a doação dos gêneros foi feita pela General Motors do Brasil (GM)

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

nos unirmos e fazermos 
a diferença”, acrescenta 
o comerciante.

Desde o início das 
medidas de isolamento 
social, a supermercearia 
Lopes já vem adotan-
do práticas preventivas 
frente ao coronavírus. 
Todos os funcionários 
utilizam máscaras e lu-
vas, e o espaço da loja 

foi readequado para me-
lhor atender aos clientes.

Além dessas ações, 
em sua página no Face-
book, a supermercearia 
Lopes orienta os con-
sumidores nas práticas 
de saúde. “Quando ne-
cessário sair de casa, 
medidas simples ao re-
tornar ajudam a evitar a 
contaminação. Também 

o hábito da higiene é 
muito importante diante 
da possibilidade de con-
tágio, e deve fazer parte 
da nossa rotina”, destaca 
Adriano.

Supermercearia Lopes
Fundada em 28 de de-
zembro de 1988, pelo 
casal Antônio Carlos 
Lopes e Ivete Aparecida 
Lopes, a Supermercea-
ria Lopes se desenvol-
veu, e atualmente con-
ta com infraestrutura 
completa, oferecendo 
aos seus clientes açou-
gue, padaria, confeita-
ria, hortifrúti, brinque-
dos, papelaria, além de 
produtos enlatados, de 
higiene e limpeza, entre 
outros.
A loja fica na Rua Cristi-
na Von Zuben Amstal-
den, 272, Vila Brizola, 
Indaiatuba. Os horários 

de atendimento são de 
segunda a sábado, das 
6h às 20h, e aos domin-
gos e feriados, das 6h às 
13h. Informações e de-
livery: (19) 3894-6512. 

• Não toque em nada antes 
de se higienizar;

• Retire os sapatos antes 
de entrar;

• Coloque suas roupas 
para lavar;

• Limpe as embalagens 
dos produtos antes de 

guarda-las;
• Deixe a bolsa e a carteira 
em uma caixa na entrada;

• Higienize celulares e 
óculos;

• Tome um banho;
• Se não puder tomar 

banho, lave mãos, braços 
e partes expostas do 

corpo;
• Se saiu com o pet, 
desinfete também as 

patinhas dele.

Confira os cuidados 
ao chegar em casa:
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Centro UniAnchieta promove ações 
extracurriculares junto à comunidade
Objetivo é ajudar as pessoas no enfretamento à pandemia e medidas de isolamento social

Alunos e profes-
sores dos cursos 
de Publicidade e 

Propaganda, Design Grá-
fico e Gestão de Negócios 
e Inovação do Centro Uni-
versitário Padre Anchieta 
(UniAnchieta), em Jun-
diaí, estão desenvolvendo 
uma série de atividades 
direcionadas à comu-
nidade, como forma de 
auxiliar no enfrentamen-
to da pandemia causada 
pelo novo coronavírus. 
As iniciativas envolvem 
conhecimentos relativos 
às áreas de formação, 
integrando informação 
e entretenimento, sob a 
coordenação da Agência 
Experimental Buzz. 

As ações estão sendo 
desenvolvidas indepen-
dentemente das atividades 
das disciplinas, que con-
tinuam sendo oferecidas 

regularmente, de forma 
remota, possibilitando, 
assim, que os alunos 
apliquem o aprendizado. 
“Nosso objetivo é con-
tribuir com a sociedade, 
indo além dos conteúdos 
trabalhados em sala de 
aula. Tivemos o cuidado 
de desenvolver atividades 
que não fossem atreladas 
à nota ou à aprovação, 
para incentivar a solida-
riedade e o engajamento 
espontâneos”, explica o 
coordenador dos cursos, 
Antônio Vallini.  

Coordenado pelos pro-
fessores Helena Navarette 
e Duílio Fabbri Júnior, o 
projeto “Ouvindo Histó-
rias” consiste na produção 
de podcasts com narrativas 
infantis, elaboradas por 
alunos e por pessoas da 
comunidade. Os textos de-
vem ser inéditos e envia-
dos para o e-mail ouvindo.
historias20@gmail.com. 

Depois de avaliados, são 
transformados em lingua-
gem radiofônica, gravados 
e compartilhados com a 
comunidade pelas redes 
sociais.

Já o projeto “Falatório 
do Bem”, sob a coordena-
ção da professora Verena 
Carla Pereira e participa-
ção da professora Cláudia 
Hespanha, tem como ob-
jetivo reunir, em um ví-
deo divertido, no formato 
que lembra um telejornal, 
apenas notícias positivas 
diante do caos provocado 
pela pandemia e pelo iso-
lamento social. Os vídeos 
são produzidos semanal-
mente e disponibilizados 
nas páginas do curso nas 
redes sociais, como o 
Facebook (https://www.
facebook.com/Comuni-
caInovaUniAnchieta/) e 
o Instagram (https://www.
instagram.com/comuni-
cainova_unianchieta/). 

Com o “Fotografia At 
Home”, coordenado pelo 
professor Roberto Pole-
zi, a proposta é produzir 
imagens sobre como as 
pessoas estão vivencian-
do e se adaptando durante 
o isolamento social. As 
imagens são postadas 
nas redes sociais com a 
hashtag #unianchietaa-
thome e a participação é 
aberta à comunidade. O 
intuito é que, com o com-
partilhamento, possam 
surgir novas inspirações, 
sentimento de pertenci-
mento e a minimização 
da sensação de solidão, 
principalmente, diante 
de imagens que retratem 
saídas criativas e inova-
doras para as necessárias 
adaptações do dia a dia. 

Além dessas ações, 
professores e estudantes 
estão envolvidos na di-
vulgação de campanhas 
de arrecadação de alimen-

tos, materiais de limpeza 
e artigos de uso pessoal 
para pessoas em estado de 
vulnerabilidade.  “Nossas 
atividades fazem a rela-
ção indissociável entre 
ensino, pesquisa e 
extensão, que é 
base do Ensi-
no Superior no 
Brasil. Além 
disso, contri-
buímos com a 
formação dos 

DA REDAÇÃO
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alunos e, principalmente, 
com a sociedade nesse di-
fícil momento”, comenta 
a professora Gabriela Ri-
gotti, gestora da Agência 

Buzz ao lado do pro-
fessor Roberto. 
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REPRODUÇÃO/YOUTUBE

Em novembro, o Troféu Frutos de Indaiá irá 
premiar as melhores empresas da cidade
O resultado da pesquisa foi concluído, e a campanha do evento segue até a data de sua realização 

Mesmo em meio 
a pandemia do 
novo coronaví-

rus, a organização do Troféu 
Frutos de Indaiá está a todo 
vapor. Toda a estrutura e 
detalhes da noite de premia-
ção estão sendo escolhidos 
e contratados para que seja 
mais uma edição de sucesso.

Em seus 15 anos de exis-
tência, o Troféu Frutos de 
Indaiá já premiou milhares 
de empresas de Indaiatuba 
que foram apontadas e es-
colhidas, através de votos da 
população, como a melhor 
da cidade em seu segmen-
to. “Todas as empresas e 
empresários que oferecem 
serviços de qualidade me-
recem ser reconhecidos. 
É uma forma de valorizar 
a empresa que ajuda na 
economia da cidade”, disse 
o presidente do grupo, Ad-
milson Redecopa.

O maior e melhor evento 

de premiação de Indaiatuba 
está marcado para acontecer 
no dia 28 de novembro, 
no salão social do Clube 
9 de Julho. E na edição de 
comemoração dos 15 anos 
do Troféu Frutos de Indaiá 
a dupla Maiara & Maraisa 
promete agitar e animar os 

premiados e convidados 
cantando seus maiores su-
cessos.

As irmãs são uma das 
principais duplas do cená-
rio da música sertaneja. Na 
internet não poderia ser di-
ferente. Elas já alcançaram 
marcas expressivas como 

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

Premiados
O resultado da pesquisa 

já está concluído e os pri-
meiros colocados já estão 

sendo procurados pelo Gru-
po Mais Expressão para que 
participem da edição 2020. 
“Diferente de outros anos, 
a campanha publicitária do 
Troféu Frutos de Indaiá teve 
início em março e segue 
até o dia do evento”, revela 
Redecopa.

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

As empresas premiadas 
podem ser conferidas nas 
edições do Jornal Mais Ex-
pressão. 

Reconhecimento
E o sucesso do Troféu 

Frutos de Indaiá também 
foi reconhecido através do 
projeto de lei 7.200/2019, de 
autoria do vereador Massao 
Kanesaki (DEM), que inse-
re no calendário oficial de 
eventos da cidade o Dia de 
Homenagem aos Empresá-
rios de Sucesso. 

A será celebrada em 9 de 
novembro, com o intuito de 
promover o reconhecimento 
aos empresários que se des-
tacaram durante o ano nos 
seus respectivos segmentos 
de atuação. “A premiação 
já é realizada anualmente 
pelo Grupo Mais Expres-
são, e, graças à nova lei, a 
homenagem passa integrar 
oficialmente a agenda de 
eventos da cidade”, desta-
cou Massao.

A 15a edição da festa será no dia 9 de novembro, e a animação ficará por conta da dupla sertaneja Maiara & Maraísa
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Maria Eduarda, desejamos um aniversár io 
cheio de fel ic idades! De seus pais Adi lson 

e Marcia,  e de sua i rmã Emanuel le

A Pinacoteca de São 
Paulo realiza a sua 
primeira exposi-

ção online chamada “Dis-
tância” que compõe vídeos 
e filmes para ser apreciada 
durante o período de isola-
mento social. Para conferir 
basta acessar o site www.
pinacoteca.org.br.

A ação inédita reúne 
cinco trabalhos do acer-
vo que poderão ser vis-
tos a partir da próxima 
terça-feira , dia 12, até o 
dia 3 de agosto, no site 
www.pinacoteca.org.br. A 
curadoria é de Ana Maria 
Maia. “Apesar de distintos 
em tantos aspectos, esses 
filmes e vídeos têm em 
comum o ponto de vista de 
sujeitos por alguma razão 
apartados de uma sociabi-
lidade imediata. Longe o 

Pinacoteca abre a sua primeira exposição online 
Trabalhos que compõem o acervo poderão ser vistos a partir da próxima terça-feira

ARQUIVO ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

Ação inédita reúne cinco trabalhos, que poderão ser 
vistos no site do museu no período de afastamento social

DA REDAÇÃO
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PALESTRAS

suficiente para não terem 
acesso, mas minimamente 
perto para observarem e co-
mentarem essa condição”, 
explica Maia. 

Os selecionados são: 
Da janela do meu quarto 
(2004) de Cao Guimarães; 
O batedor de bolsa (2011) 
de Dalton Paula; Tarefa I 
(1982) de Leticia Parente; 

9493 (2011) de Marcellvs 
L.; e A banda dos sete 
(2010) de Sara Ramo. 

Trabalhos
9493 do artista Mar-

cellvs L mostra um garo-
to dentro de uma barraca 
de camping centrado no 
videogame e totalmente 
indiferente ao vento forte 

Canção Nova transmite Lives 
Marianas durante o mês

O Santuário do Pai 
das Misericórdias, na 
Canção Nova, no mu-
nicípio de Cachoeira 
Paulista, preparou três 
lives marianas para este 
mês, que a Igreja Ca-
tólica dedica à Nossa 
Senhora.

A primeira será nes-
te sábado, dia 9, às 10h, 
em que a missionária 
Cristiane Henrique da 
Silva irá falar sobre 
“Como Maria enfren-
tou as dificuldades do 
seu tempo?” 

Já em 13 de maio, 
às 17h, dia de Nossa 
Senhora, a segunda live 
irá abordar “A Espiri-
tualidade de Fátima”, 
com a missionária Áu-
rea Maria Santos. 

Por fim, a última 
transmissão online em 
homenagem à Virgem 
Maria será às 8h30 de 
24 de maio, data em 
que é celebrado o Dia 
de Nossa Senhora Au-

xiliadora. A live será 
apresentada pelo vi-
ce-reitor do Santuário, 
padre Marcio Prado, 
e a missionária Maria 
Marta Teixeira.

Os fiéis poderão 
acompanhar as lives 
pelas redes sociais do 
Santuário, no Face-
book: /santuariodopai-
dasmisericordias. 

que atinge a barraca, sem 
nem ligar para a natureza 
imponente. As imagens 
foram feitas na Islândia de 
um ponto de vista fixo. Em 
Da janela do meu quarto 
(2004) de Cao Guimarães, 
o autor retrata duas crianças 
na chuva por vezes brigan-
do e também brincando. 

Essas duas obras serão 
as primeiras da mostra, 
caracterizadas por situações 
de voyeurismo, na qual 
os movimentos de uma 
outra pessoa são admira-
dos discretamente. Com as 
perspectivas dos artistas, é 
possível distinguir briga e 
comunhão na brincadeira 
das crianças e até mesmo 
a conexão tecnológica na 
solidão do menino. 

Nos vídeos Tarefa I, 
de Letícia Aparente, e O 
batedor de bolsa, de Dalton 
Paula, o sentido de distân-

cia extrapola os limites 
físicos e entra no campo 
social. No primeiro, uma 
empregada doméstica ne-
gra passa roupa da artista 
sem tirá-la do corpo. O mo-
vimento causa estranheza e 
propõe uma reflexão sobre 
o legado da servidão. Já 
Dalton Paula problematiza 
outro estereótipo, enquanto 
artista negro se coloca no 
vídeo e persegue uma bolsa 
feminina com o cassetete 
na mão e os olhos venda-
dos, como num jogo de 
cabra cega. A performance 
faz referência, assim como 
o título da obra, àqueles que 
cometem pequenos furtos 
sem que sejam percebidos. 
O artista expõe a associa-
ção preconceituosa de que 
jovens, negros e do sexo 
masculino é que cometem 
essa criminalidade.  

Por último em A banda 

dos sete de Sara Ramo, 
uma fanfarra de sete mú-
sicos toca realizando um 
movimento repetitivo e 
contínuo. No entanto a cada 
volta, o arranjo musical se 
modifica. Diante da distân-
cia imposta em relação à 
cena, Ramo aguça o senso 
crítico e investigativo do 
público que passa a sus-
peitar de todo o discurso, o 
que possibilita até mesmo a 
criação de histórias. 

Live
Ainda sobre a mostra, 

no sábado (16), às 11h, a 
conta da Pina no Instagram 
(@pinacotecasp) realiza 
uma live com Ana Maria 
Maia. Todas as ações estão 
alinhadas com a inciativa 
#culturaemcasa da Secreta-
ria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São 
Paulo.

Aniversário

Lives marianas
Dia 9 de maio – 10h – Cristiane 
H. da Silva
Como Maria enfrentou as 
dificuldades de seu tempo?

•13 de maio – 17h – Áurea M. 
Santos
A espiritualidade de Fátima

•24 de maio – 8h30 – Pe. 
Márcio Prado e Maria M. 
Teixeira
Dia de Nossa Senhora 
Auxiliadora

Link das transmissões: 
/santuariodopaidasmisericordias

SERVIÇO
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CA08777 - JARDIM RESIDENCIAL VENEZA - AT 
75m² AC 100m² 02 dormitórios com sacadas (sen-
do uma suíte) sala, cozinha, lavabo, churrasquei-
ra, lavanderia coberta, ótimo acabamento, janelas 
em vidros e alumínio branco, portão eletrônico, 
excelente localização, sol da manha. R$ 1.500,00 
incluso IPTU

CA05788 - VILLA ROMANA - AT.300m² AC.300m² 
04 suítes sendo 01 master, WC social, sala 03 am-
bientes, cozinha, despensa, dormitório de empre-
gada, churrasqueira, piscina, área de luz garagem 
para 04 autos. R$ 4.000,00 + IPTU + condomínio.

VENDA

TE05981 - RESIDENCIAL SANTA CLARA - AT 450m²  
terreno em ótima localização, portaria 24 horas, 
área de lazer com salão de festas, academia, play-
ground, quadra poliesportiva, mini campo de fu-
tebol, quadra de tênis.R$ 450.000,00

CA08705 - JARDIM MORYAMA -AT 150 m² AC 
59,25 m² - 02 dormitórios, 01 sala, WC social, 
lavanderia, garagem para 02 autos, a poucos mi-
nutos do parque ecológico supermercados, R$ 
280.000,00

CA08785 - JARDIM VENEZA - AT.150 m² AC.60 m² 
- 02 dormitórios, sala, cozinha ampla estilo ameri-
cana, wc todo acabado com revestimento  na área 
molhada, nicho  em mármore preto, lavanderia,  
garagem para 02 autos,  tem um espaço  no fundo   
livre  de 3 por 7, 50 m². R$ 285.000,00

CA08698 - EXCELENTE CASA - JARDIM BRÉSCIA 
RESIDENCIAL - AT 200 m² AC 136 m² - 03 dormi-
tórios sendo (01 suíte com closet), sala 02 am-
bientes, cozinha planejada, área gourmet com 
pia e churrasqueira, garagem para 02 autos, ex-
celente localização, condomínio com infraestru-
tura em área de lazer completa. R$ 562.000,00

CA08707 - RESIDENCIAL VIENA - INDAIATUBA 
- 3 dormitórios (sendo 1 suíte planejada), cozi-
nha planejada com cook-top e coifa,  lavanderia, 
batentes em Angelim, com borracha de veda-
ção, esquadrias em alumínio, preparação para 
Ar-condicionado na sala, na área gourmet e nos 
dormitórios, aquecimento solar instalado, louças 
Incepa e metais Deca, piscina com Spa revesti-
da em pastilha, área de churrasco com planeja-
do, banheiros com Box e espelhos, condomínio 
com área de lazer e portaria 24 horas. Venda R$ 
820.000,00.

CA08786 - Linda e nova casa, pronta pra morar! 
Casa térrea e foco em acessibilidade - 04 quar-
tos, 03 suítes com armários e varanda em todos 
eles, sendo a master com closet e banheiro gran-
de, (duas duchas e duas cubas). Ar condicionado 
já instalado em todos os quartos. Acabamento 
em porcelanato Portobello, portas laqueadas, 
iluminação natural, pé direito alto, telhado tér-
mico, corrimão em blindex, pinças de inox e to-
dos os banheiros com blindex. Ampla sala de 
estar e jantar com pé direito alto. Área gourmet 
com sauna, ducha e churrasqueira! Piscina com 
deck e pergolado de madeira. Deck de madeira e 
bangalô na área externa. Condomínio com área 
de lazer completa. R$ 1.230.000,00

LOCAÇÃO

CH0883 - TERRAS DE ITAICI - AT 1.000 m², AC 160 
m²  - 02 dormt, sendo 01 ste , sala 02 ambts., 
copa, coz., lavanderia coberta , pomar c/ várias 
frutas. R$ 700.000,00/Locação: R$ 2.500,00 + 
IPTU.

CH01777 - CHÁCARA - RECREIO INTERNACIO-
NAL DE VIRACOPOS - AT 1.000m², AC 260m², 
03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), WC Social, Sala 
de Estar, Sala de Jantar, Cozinha Planejada, Área 
de Serviço, Edícula com Churrasqueira, Banheiro 
e Quarto de despejo, Pomar, Jardim, Casa Toda 
Varandada e Garagem P/ 03 Autos Cobertos e Vá-
rios Descobertos. Ar condicionado em 02 Quar-
tos e na sala. R$ 3.000,00 + IPTU

AP04732 - AU 103m² - EXCELENTE APARTAMEN-
TO COM ESPLENDIDA VISTA PARA CIDADE EM 
CONDOMÍNIO ALTO PADRÃO EM BEIRA AO PAR-
QUE ECOLÓGICO - WINDS - INDAIATUBA - SP - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, lavabo, sala ampla 02 
ambientes, varanda gourmet, cozinha planejada, 
lavanderia, espera para gas e ar condicionado, 
garagem para 02 autos. Condomínio conta com 
infraestrutura de lazer completa. R$ 2.400,00 + 
COND. + IPTU

CA08790 - VILA MARIA HELENA - 3 dormitórios 
(1 suíte), sala ampla, WC social, cozinha, lavande-
ria, churrasqueira com lavabo e garagem coberta 
para 2 autos. R$ 1.850,00 + IPTU

CA08763 - CASA TÉRREA - JARDIM ADRIANA – INDAIATUBA - AT 126,50m² AC 
100,55m²  02 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia, piso laminado, 
garagem cobertas  para 02 autos, em excelente localização, próximo ao par-
que ecológico, a poucos minutos do centro. R$ 270.000,00

CA08782 - AT. 300 m² AC. 240 m² - JARDIM ESPLANADA - Casa com 2 suítes, cozi-
nha planejada, sala ampla, lavabo, lavanderia, quintal com churrasqueira, piscina 
e quarto de despejo, canil e garagem para 4 autos sendo 2 cobertas. R$ 3.200,00 
(IPTU INCLUSO).

CH01550 AT:1710m² AC:310m² CHÁCARA sobrado em três pavimentos, 3 dor-
mitórios planejados, sendo 1 suíte c/ closet e hidro e varanda,  ampla sala em 
dois ambientes c/pé direito duplo, mezanino c/ escritório, banheiro e sótão, 
cozinha e área de serviço planejada, quarto de despejo, banheiro de serviço e 
garagem para 2 carros. Área externa c/espaço gourmet, armários planejados, 
fogão de indução,  ambiente integrado Home Theater, amplo quintal c/ pomar 
e piscina. Sistema de segurança com 4 câmeras (acesso via internet). Aluguel 
R$ 6.000,00 + cond. + IPTU

CA08749 - JARDIM CALIFÓRNIA - AT.125m² AC.161,50m² - 03 dormitórios 
(01 suíte), sala, cozinha, lavabo, lavanderia, churrasqueira, dormitório ex-
terno, vaga para 02 autos. R$ 2.200,00 + IPTU.

CA08765- JARDIM DOS COLIBRIS - AT.150m²AC123m²- 03 Dormitórios, sendo 01 suí-
te, wc social, sala, cozinha americana, lavanderia, churrasqueira, 02 vagas de garagem 
cobertas, box e gabinetes vão ser instalados. R$ 341.000,00.

CA08776 - JARDIM VENEZA - CASA TÉRREA - AT 100m², AC 60m², 02 Dor-
mitórios, WC Social, Sala, Cozinha, Área de Serviço e Vaga P/ 02 Autos Des-
coberta. R$ 230.000,00.



B2 Imóveis

CIDADE NOVA – CA03169
03 DORMITÓTIOS,SALA, COPA, COZINHA, 02 

WC,QUINTAL, EDÍCULA, GARAGEM.
AREA DO TERRENO 420M²

R$ 980.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE ITAICI – CC00070
04 DORMITÓRIOS (02 SUITES) SENDO UMA 
COM CLOSET GRANDE E AR CONDICIONA-
DO, WC SOCIAL, SALA DE TV, SALA DE ES-
TAR COM DOIS AMBIENTES, PÉ DIREITO DE 
6M DE ALTURA, JARDIM EMBAIXO DA ES-

CADA. SALA DE JANTAR, COZINHA AMPLA, 
ILHA GRANDE NO CENTRO E COOKTOP E 
ARMÁRIOS EMBUTIDOS, QUINTAL AMPLO, 
AREA GOURMET COM CHURRASQUEIRA, 

FORNO PIZZA, FOGÃO DE LENHA, VARANDA 
NAS PORTAS DOS QUARTOS E NA FRENTE 
DA COZINHA. GARAGEM COBERTA PARA 02 
CARROS E DESCOBERTA PARA 04 CARROS.

R$ 1.100.000,00

CIDADE NOVA I – CA00000
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, 

WC , QUINTAL, EDÍCULA, GARAGEM
AREA DO TERRENO 450M°

R$ 1.250.000,00

COND.PARK AVENIDA-CC00093
4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, SALA EM 3 

AMBIENTES, COZINHA, WC, ÁREA DE SERVI-
ÇO,3 VAGAS R$ 1.500.000,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 SUITES, 10 
BANHEIROS, SALA DE ESTAR, SALA DE 

JANTAR AMPLA, COZINHA, LAVANDERIA, 
ÁREA GOURMET, JACUZZI, ACADEMIA, SA-
LÃO DE JOGOS, SAUNA, ADEGA, ESCRITÓ-
RIO, E DOIS HOME THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES ORNAMENTAIS, 
GARAGEM PARA 06 CARROS. TODOS OS 
AMBIENTES CLIMATIZADOS E COM SOM.

R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – CH00334
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 02 SA-
LAS, COZINHA, 03 WC, LAVANDERIA, AREA 

GOURMET COM CHURRASQUEIRA.
R$ 750.000,00 ( ACEITA PERMUTA ) 

LOCAÇÃO R$ 3.500,00 + R$ 105,00 DE IPTU

SÍTIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRESA

 AREA TOTAL 34.717,37 M²
R$ 650.000,00

BAIRRO ALDROVANDIA – CH00336
CHACARA - TERRENO 18.150M² AREA 

RURAL , CONTEM 05 CASAS.
CASA 01: CASA PRINCIPAL:  03 DORMITÓ-

RIOS, SENDO 01 SUITE COM CLOSET, SALA, 
DE ESTAR, SALA DE JANTAR, COZINHA, 02 

WC, LAVANDERIA.
CASA 02: CASA DO CASEIRO: 03 DORMI-
TÓRIOS, SALA  GRANDE, COZINHA, WC, 

LAVANDERIA, VARANDA, 01 QUARTO 
EXTERNO COM BANHEIRO.

CASA 03: 01 DORMITÓRIO, COPA PEQUENA , 
WC, ESCRITÓRIO EXTERNO.

CASA 04: 01 SUITE, HALL DE ENTRADA , CO-
ZINHA, 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

VENDA TERRENOS 

LANÇAMENTO – TERRENOS 
EM INDAIATUBA

TERRENOS DE 150M² COM ENTRADA DE R$ 
14.000,00 E SALDO EM ATÉ 144 PARCELAS

CENTRO  -MONTE MOR – TE00018
TERRENO 250 M²  R$ 117.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS LOTES

R$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL – TE00015
TERRENO 184 M² R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M² R$ 170.000,00

RESIDENCIAL VIENA – TE00021
TERRENO DE 250M² COM LINDA VISTA PARA 

O BOSQUE. SEGURANÇA E PORTEIRO 24 
HORAS, INFRAESTRUTURA  COMPLETA 

COM PISCINA , QUADRA, PLAYGROUND, SA-
LÃO DE FESTAS,ACADEMIA. R$ 180.000,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇAMENTOS 
TERRENOS EVIDÊNCIAS  
333,95 M²  R$ 200.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

LANÇAMENTO – TE1111 – DIN - DISTRITO 
EMPRESARIAL TERRENOS A PARTIR DE 

488,87 M²
VALORES A PARTIR DE R$ 215.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRACOPOS TR 
000009

TERRENO 999 M² R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011 TERRENO 1.058 M²
R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-TR00778
TERRENO 999 M² R$ 280.000,00 +R$ 280,00 

(CONDOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-TR 00754
TERRENO 400 M² R$ 339.000,00

CENTRO- INDAIATUBA- TE00022
TERRENO COMERCIAL LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA ÁREA TOTAL 674,45M°

R$ 2.023.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

JARDIM POMPEIA – SA00008
SALA COMERCIAL 39,99M², ESCRITORIO 

E WC.
R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA CONS-

TRUÍDA R$ 2.000.000,00  

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 02 

SALA, COZINHA, COPA,  ÁREA DE SERVIÇO,  
03 WC, 05 VAGAS, PISCINA, CHURRAS-

QUEIRA.
R$ 450.000,00

JARDIM MONTE VERDE – CA03158
SOBRADO COM 02 CASAS:  CASA PISO 

SUPERIOR, 02 SUITES, SALA, COZINHA,A-
REA DE SERVIÇO, WC. CASA PISO INFERIOR 

: 02 SUITES, SALA, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO,WC,02 VAGAS DE GARAGEM. 

ÁGUA E LUZ INDIVIDUAL. CASA PROXIMO 
AO PARQUE ECOLOGICO ACEITA PERMUTA 

POR TERRENO.
R$ 450.000,00

JARDIM OLINDA – CA03028
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 

02 AMBIENTES, COZINHAPLANEJADA, 
QUINTAL, GARAGEM PARA 02 CARROS. 
DORMITÓRIOS, COZINHA, E BANHEIRO 

PLANEJADOS.
R$ 450.000,00

JARDIM MORADA DO SOL – CA03177
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC , 

QUINTAL. R$ 450.000,00  ( ACEITA PERMUTA 
IMÓVEL DE MENOR VALOR )

VILA MERCEDES – CA03189
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, 

WC, EDÍCULA COM 01 QUARTO, 01 WC, 
CHURRASQUEIRA, QUINTAL, GARAGEM 
PARA 04 CARROS. AREA DO TERRENO 

360M².
R$ 450.000,00

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 03 BANHEI-
ROS, SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, 

COPA, COZINHA, CHURRASQUEIRA, FOGÃO 
Á LENHA, LAVANDERIA, GARAGEM PARA 
05 CARROS, POMAR, JARDIM. NÃO TEM 

PISCINA.
R$ 477.000,00

CASA COND.VILA AVAÍ – CC 00094
03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, AMPLA 

SALA, LAVABO, COZINHA, BANHEIRO, 
GARAGEM PARA 02 CARROS, ÁREA DE 

SERVIÇO.
R$ 540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 SUITE, 02 SALA, 
02 COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO,  03 WC, 04 

VAGAS R$ 550.000,00

PARQUE INDAIÁ – CC03192
03 DORMITORIOS, SENDO 02 SUITES,SALA 

AMPLA, COZINHA PLANEJADA, 05 WC,
CHURRASQUEIRA, QUINTAL, 02 VAGAS DE 
GARAGEM COBERTA , AR CONDICIONADO,
ARMÁRIOS, PORTARIA 24 HORAS, AREA DE 
LAZER COMPLETA. R$ 580.000,00 + CONDO-

MÍNIO R$ 250,00 + IPTU R$ 160,00

BELA VISTA – CA03165
 CASA SOBRADO,  04 DORMITÓRIOS, SEN-

DO 01 SUITE, SALA, COZINHA , 04 WC,
GARAGEM PARA 04 CARROS. EDÍCULA 

COM 01 DORMITÓRIO, COZINHA, WC. AREA 
TERRENO 300M²R$ 580.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, CASA 
COM 02 DORMITÓRIOS, 01 AMPLA SUITE 

COM BANHEIRA, COPA, COZINHA, AMPLA 
SALA, BANHEIRO SOCIAL E QUINTAL. 

GARAGEM PARA 02 CARROSCOBERTOS E 
02 DESCOBERTOS.R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDOMÍNIO COM: 
SALA, LAVABO, COZINHA, LAVANDERIA, 

03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, CHUR-
RASQUEIRA COM MAIS 01 QUARTO E 01 

BANHEIRO, GARAGEM COBERTA PARA 02 
CARROS E 02 VAGAS DESCOBERTAS.

R$ 600.000,00

VILA  TELLER – CA03159
CASA MAIS SALÃO: CASA DE 02 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, WC, AREA DE SERVI-

ÇO. GARAGEM. AREA DO SALÃO 90M².
R$ 600.000,00  

JARDIM BELA VISTA – CA03165
04 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, TODOS 

COM ARMÁRIOS E SACADA, 02 SALAS, 
COZINHA PLANEJADA, COM FORNO E FO-

GÃO, 04 WC, LAVANDERIA, EDÍCULA COM 01 
QUARTO, COZINHA E WC, AREA GOURMET 

COM CHURRASQUEIRA. R$ 650.000,00 
( ACEITA PERMUTA EM TERRENO NO PAR-
QUE REAL OU IMÓVEL DE MENOR VALOR )

JARDIM SÃO PAULO – CA03155
03 SUITES ( SENDO 01 MASTER PREPARADA 
PARA AR CONDICIONADO E COM BANHEIRA 
, OUTRA  MENOR COM VARANDA), SALA DE 
TV COM LAREIRA ELETRICA , COZINHA PLA-

NEJADA EM AMBIENTE INTEGRADO COM 
SALA DE JANTAR, INCLUI FORNO ELETRICO  

EMBUTIDO, 02 LAVABOS, LAVANDERIA, 
AREA DE CHURRASCO,QUINTAL, DEPOSITO 
( QUE PODE SER  ESCRITORIO  OU ATELIÊ 
), GARAGEM PARA 05 CARROS. 300M² DE 
TERRENO 180 M² DE CONSTRUÇÃO. R$ 

665.000,00

CASA COND.VISTA VERDE – CC00096
02 SUITES AMPLAS, SALA 02 AMBIENTES, 

LAVABO, COZINHA E GARAGEM
R$ 680.000,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DORMITÓRIOS, 

SENDO 01 SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA, LAVANDERIA, CHURRASQUEI-
RA, FORNO DE PEZZA, AREA GOURMET, 
EDICULA ABERTA, 04 WC, 04 VAGAS DE 

GARAGEM.
R$ 680.000,00

JARDIM TROPICAL – CA0004- CASA + 
SALÃO COMERCIAL + KITNET  03 DORMITÓ-
RIOS, SENDO 01 SUITE, 02 SALAS, COZINHA, 
DESPENSA, AREA DE SERVIÇO, GARAGEM 
PARA 02 CARROS. SALÃO DE 90M² NO PISO 

SUPERIOR.
KITNET COM 01 DORMITÓRIO,SALA, 

COZINHA,  ESTRUTURA PARA PISCINA.R$ 
900.000,00 – ( ACEITA  PERMUTA ATÉ 50% 

DO VALOR)

CASA COND. PORTAL DE ITAICI – CC00097
 03 DORMITÓRIOS SENDO 02 SUITES, SALA 
02 AMBIENTES, LAVABO, COZINHA, GARA-

GEM ÁREA DE LAZER COM PISCINA.
R$ 980.000,00

JARDIM COLIBRI – CA03202
01 DORMITORIO, SALA, COZINHA, GARA-

GEM, AREA DO TERRENO 150M²,
AREA CONSTRUIDA 50 M².

R$ 196.000,00

VILA BRIZOLA – CA03193
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC E 

GARAGEM.
R$ 200.000,00

CARDEAL – CA03174
CASA NOVA COM 03 DORMITÓRIOS, SENDO 

01 SUITE, SALA, COZINHA, 02 WC, GARA-
GEM PARA 02 CARROS.   R$ 240.000,00 - ( 

ACEITA PERMUTA POR IMÓVEL DE MENOR 
VALOR EM INDAIATUBA  E VEÍCULO ATÉ R$ 

20.000,00 )

JARDIM ELDORADO – CA0003
02 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 

COZINHA, 02 WC.  GARAGEM PARA 02 
CARROS. R$ 250.000,00

  
JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –CA03146

 CASA 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, LAVANDERIA, QUINTAL, E 01 
VAGA DE GARAGEM COBERTA. ACEITA 
FINANCIAMENTO. DOCUMENTAÇÃO OK.

R$ 250.000,00

MORADA DO SOL – CA03139
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEI-

RO, ÁREA DE SERVIÇO.
EDÍCULA COM  01 DORMITÓRIO, SALA. 

GARAGEM PARA 02 CARROS
R$ 260.000,00

SANTA RITA – CIDADE TATUI – CA03149
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 
COZINHA, 02 WC, LAVANDERIA, EDICULA 
COM 01 DORMITORIO, SALA, COZINHA, 

GARAGEM PARA 02 CARROS. ACEITA PER-
MUTA  NA CIDADE DE INDAIATUBA.

R$ 265.000,00

OPORTUNIDADE 

JARDIM SANTA RITA – CA03187
SOBRADO COM 216 M² DE 

AREA CONSTRUIDA.
03 DORMITÓRIOS, SENDO 02 SUITES, SALA 

DE ESTAR E JANTAR, 
COZINHA, LAVANDERIA, 

CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 02 CAR-
ROS, COM AMPLA AREA DE JARDIM .

R$ 279.000,00

MORADA DO SOL – CA03160
 04 DORMITÓRIOS,SALA, COZINHA, 02 WC.

R$ 280.000,00

JARDIM ELDORADO – CA03157
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA , 02 WC, 

GARAGEM PARA 02 CARROS, EDÍCULA NOS 
FUNDOS ( SEMI MOBILIADA).

R$ 280.000,00

JD. MONTE CARLO – CA03141
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, SALA 

AMPLA, COZINHA TIPO AMERICANA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, GARAGEM 

COBERTA
R$ 285.000,00

JARDIM ADRIANA – CA03185
02 DORMITÓRIOS, SALA , COZINHA, 02 
BANHEIROS, 02 VAGAS PARA CARRO.

R$ 290.000,00 ( ACEITA PERMUTA, ACEITA 
CARRO NO VALOR DE R$ 30.000,00 )

JARDIM ITAMARACA – CA2891
03 DORMITÓRIOS, SALA , COZINHA, 02 WC, 
AREA DE SERVIÇO, QUARTO DE DESPEJO, 

GARAGEM PARA 02 CARROS.
R$ 320.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – CC 00074
 02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA GOURMET, ÁREA DE SERVIÇO, 01 

VAGA
R$ 340.000,000

JARDIM COLONIAL – CA0000
02 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 
COZINHA, 02 WC, 03 VAGAS DE GARAGEM
CHURRASQUEIRA. ( ACEITA PERMUTA EM 

APARTAMENTO )  R$ 360.000,00

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 

COZINHA AMERICANA, 02 WC, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 02 

CARROS. R$ 370.000,00

COND. FLAMBOYANT – CC 00052
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 SUITE, 02 

SALAS, COZINHA, WC, ÁREA GOURMET
R$ 385.000,000

JD. BELO HORIZONTE—CA03140
03 DORMITORIOS SENDO 01 SUÍTE, SALA, 
COZINHA PLANEJADA, SALA DE JANTAR, 

SALA DE ESTAR AMPLA, BANHEIRO, ÁREA 
DE SERVIÇO, CHURRASQUEIRA, CERCA 

ELETRICA, AQUECEDOR SOLAR, GARAGEM
R$ 350.000,00

COND.PARQUE REAL – CC 00053
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 SUITE, SALA, 

COZINHA, WC, CHURRASQUEIRA
R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL -CA03111
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, SALA, 

COZINHA, WC, ÁREA GOURMET. 2 VAGAS
R$ 435.000,00 

SOLAR DOS ITAMARACAS – CA03163
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA,02 WC, 
EDÍCULA ABERTA, GARAGEM E QUINTAL.

AREA DO TERRENO 318M² AREA CONSTRUI-
DA 180M². R$ 435.000,00

JARDIM PEDROSO – CASA DA FRENTE, 02 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, GARA-
GEM. CASA DE FUNDOS, 01 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, QUINTAL. TERRENO 352M²
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, PRÓXIMO AO 

HAOC.R$ 430.000,00

CASA JD. ESPLANADA PARQUE REAL – 
CC00099  03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, 

COZINHA, ÁREA GOURMET, GARAGEM 
COBERTA, AR CONDICIONADO E ENERGIA 

SOLAR. R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA VERDE – CC00098
 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, SALA 

02 AMBIENTES, LAVABO, COZINHA, GA-
RAGEM.

R$ 450.000,00

JARDIM DOS COLIBRIS – AP00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 01 

VAGA DE GARAGEM.
R$ 159.600,00 + CONDOMINIO DE R$ 200,00

CENTRO – EDIFICIO VERONA - AP00964
KITNET MOBILIADO R$ 170.000,00

LOCAÇÃO -  R$ 1.300,00 – INCLUSO CONDO-
MÍNIO E IPTU

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM SALA COZINHA E 

BANHEIRO R$ 180.000,00

MIRIM I – INDAIATUBA – AP00948
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC E 

GARAGEM R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZINHA E BANHEI-

RO, 01 VAGA R$ 175.000,000 + R$ 313,00 
(CONDOMINIO) + R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA E BANHEI-

RO (MOBILIADA) ,02 VAGAS
R$ 190.000,000

BOSQUE DOS INDAIAS – AP0000
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM. R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 PLANEJADO, 
SALA, COZINHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO,01 
VAGA COBERTA.R$ 200.000,000 + R$ 250,00 

(CONDOMINIO) + R$ 50,00 (IPTU)

CECAP – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 01 

VAGA DE GARAGEM. R$ 200.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, COZI-

NHA, AREA DE SERVIÇO SEPARADA DA CO-
ZINHA, 01 WC, E UMA VAGA DE GARAGEM. 

R$ 210.000,00

JD. SANTIAGO – AP 00835
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000 

CENTRO – AP00951
01 DORMITÓRIO, SACADA, SALA, COZINHA, 
WC, GARAGEM. TODOS OS COMODOS COM 

ARMÁRIOS PLANEJADOS.
R$ 240.000,00 

PARQUE   SÃO  LOURENÇO – AP00946
APARTAMENTO TODO PLANEJADO  , 02 

DORMITORIOS, SALA 02 AMBIENTES,CO-
ZINHA, AREA DE SERVIÇO,WC GARAGEM  

APARTAMETO TERREO. IDEAL PARA 
SOLTEIRO, IDOSO,  E QUEM ESTÁ COME-

ÇANDO A VIDA.
R$ 250.000,00

JARDIM ALICE – AP00952
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM COBERTA.
R$ 250.000,00

JD. MONTE VERDE – AP 00870
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, SALA 2 

AMBIENTES, COZINHA, WC,01 VAGA
R$ 280.000,000 + R$ 200,00 (CONDOMINIO)

JARDIM TROPICAL – AP00962
LINDO APARTAMENTO, ÓTIMA LOCA-
LIZAÇÃO, CONDOMÍNIO FECHADO. 03 

DORMITÓRIOS, SENDO O PRINCIPAL COM 
ARMÁRIOS PLANEJADOS E OUTRO COM 
ARMÁRIO E MESA DE ESCRITÓRIO, COZI-

NHA PLANEJADA COM FOGÃO EMBUTIDO, 
PORTA DE VIDRO SEPARANDO COZINHA DA 

LAVANDERIA, WC
COM BOX E GABINETE, 01 VAGA DE GARA-

GEM. APARTAMENTO DE FRENTE.
R$ 285.000,00

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIENTES, CO-

ZINHA, ÁREA DE SERVIÇO WC,01 VAGA
R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – AP 00867
02 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIENTES, 

COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO WC,01 VAGA 
GARAGEM. R$ 290.000,000

CIDADE NOVA – AP00957
03 DORMITÓRIOS COM ARMÁRIOS PLANE-

JADOS, SENDO 01 SUITE, SALA AMPLA, 
COZINHA PLANEJADA, AREA DE SERVIÇO, 

O1 VAGA DE GARAGEM DE 155M². APE-
NAS 02 APARTAMENTOS POR ANDAR.  R$ 

350.000,00 + CONDOMÍNIO R$ 1.000,00 ( 
ACEITA CARRO COMO PARTE 

DE PAGAMENTO )

CIDADE NOVA - AP 00963
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE , ( 

ARMÁRIO EMBUTIDO 
EM UM DOS DORMITÓRIOS),

SALA, 02 AMBIENTES, COZINHA PLANEJA-
DA, WC SOCIAL, AREA DE SERVIÇO, SACA-
DA, 02 VAGAS DE GARAGEM, PORTARIA 24 
HORAS, AREA DE LAZER COMPLETA, COM 
PISCINA, ACADEMIA, CINEMA, CHURRAS-

QUEIRA, QUADRA, PLAYGROUND, 
SALÃO DE FESTAS.

VALOR PAR VENDA R$ 480.000,00
VALOR PARA LOCAÇÃO R$ 2.200,00 (  

INCLUSO  CONDOMÍNIO E IPTU)

CIDADE NOVA – AP00961
03 DORMITÓRIOS, COM ARMÁRIOS, SENDO 

01 SUITE,SALA, DOIS AMBIENTES COM 
SACADA, COZINHA COM ARMÁRIOS, 03 WC, 
AREA DE SERVIÇO, 01 VAGA DE GARAGEM.

R$ 550.000,00 

VENDA CASAS 

TREVO DE CAPIVARI – CA03175
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA,02 WC, 

AREA DE LAZER. AREA DO TERRENO 250M²
R$ 100.000,00 -  ( ACEITA VEÍCULO COMO 

PARTE DE PAGAMENTO ATÉ R$ 20.000,00 )
BAIRRO CAMINHO DA LUZ – CA03162

02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 
GARAGEM, QUINTAL, AREA DE SRVIÇO.

R$ 140.000,00

ITANHAÉM – CA0000
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 
CHURRASQUEIRA , GARAGEM PARA 02 

CARROS. R$ 160.000,00

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR
 OU SEGURO FIANÇA 

LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SALAS COMER-
CIAIS NO DISTRITO SALAS DE  29,43 M² ATÉ 
368,26 M² VALORES A PARTIR DE R$ 2.000,00

CENTRO – SA0001
SALA COMERCIAL COM 40M°

R$ 800,00 + IPTU R$55,00

JARDIM CALIFORNIA – SL00376
SALÃO DE 50M², COM 02 WC.

R$ 900,00 + IPTU

VILA BRIZOLA – SL00375
SALÃO COMERCIAL DE 50 M², COM 01 WC.

R$ 900,00 + IPTU

CIDADE NOVA – SA00009
SALA COMERCIAL DE 30M², 01WC.

R$ 1.100,00

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

CENTRO – SL00358
EXCELENTE SALÃO COMERCIAL COM 04 

SALAS. R$ 1.800,00

CAMPO BONITO – SL00363
SALÃO COMERCIAL COM 147M² , 02 BA-

NHEIROS, MEZANINO DE 45M².
PORTA AUTOMÁTICA E LUZ DE LED.

R$ 1.800,00 + IPTU R$ 140,00

 BAIRRO COLIBRIS – SL00371
SALÃO COMERCIAL,  280 M² COM 04 BA-

NHEIROS R$ 3.500,00 ( INCLUSO IPTU)

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIARIOS, COZINHA, 
ESCRITÓRIO E VAGA PARA 10 CARROS
R$ 6.000,00 + R$ 240,00 (CONDOMINIO)

DISTRITO INDUSTRIAL-  VITÓRIA MARTINI
GALPÃO COM MEZANINO, REFEITÓRIO, 

COZINHA, ESCRITÓRIOS, WC, AREA FABRIL 
368M².

R$ 6.200,00

LOCAÇÕES CASAS

CENTRO – CA0000
CASA INDEPENDENTE, NO CENTRO , 01 

QUARTO , COZINHA, BANHEIRO , AREA DE 
SERVIÇO

E GARAGEM. R$ 550,00 ( INCLUSO IPTU )

MORADA DO SOL – CA03188
CASA  DE FUNDO, 01 DORMITÓRIO, COZI-
NHA, WC, GARAGEM. R$ 570,00 ( INCLUSO 

IPTU)

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM SALA, COZI-
NHA, 01 SUITE, LAVANDERIA E 01 VAGA.

INCLUSO ÁGUA E IPTU R$ 850,00

CENTRO – CA03203
01 DORMITÓRIO, SLA, COZINHA, WC,  MAIS 
01 CÔMODO   GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 1.100,00

JARDIM ALICE – CASA SOBRE LOJA – 
CA03204

03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 
COZINHA, AREA DE SERVIÇO,
GARAGEM PARA  01 CARRO.
R$ 1.300,00 ( IPTU INCLUSO )

BELA VISTA – CC00103
03 DORMITORIOS.SENDO 01 SUITE, SALA, 
COZINHA, 02 WC, 02 VAGAS DE GARAGEM, 
LAZER COMPLETO. R$ 1.800,00 + COND. R$ 

388,00 + IPTU R$ 111,70

JARDIM REGENTE – CA02818
03 DORMITORIOS , SENDO 01 SUITE COM 

ARMÁRIO, WC, SALA 02 AMBIENTE, 
COZINHA, AREA DE SERVIÇO, QUINTAL , 
GARAGEM PARA 02 VEÍCULOS, ALARME

E PORTÃO ELETRONICO.
R$ 1.800,00 + IPTU R$ 100,25

JARDIM VALENÇA – CONDOMINIO FECHADO 
– CC00104 SOBRADO COM 03 DORMITÓ-
RIOS, SENDO 02 SUITES COM ARMÁRIOS 

EMBUTIDOS, SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, 
AREA GOURMET COM CHURRASQUEIRA,
LAVANDERIA, GARAGEM PAR 02 CARROS, 

COZINHA PLANEJADA, PORTARIA
24 HORAS, AREA DE LAZER. R$ 2.500,00 + 

CONDOMÍNIO R$ 525,00 + IPTU R$ 55,00

PARQUE INDAIÁ – CONDOMINIO FECHADO 
– CC03192 03 DORMITORIOS, SENDO 02 

SUITES,SALA AMPLA, COZINHA PLANEJA-
DA, 05 WC,

CHURRASQUEIRA, QUINTAL, 02 VAGAS DE 
GARAGEM COBERTA , AR CONDICIONADO,
ARMÁRIOS, PORTARIA 24 HORAS, AREA DE 
LAZER COMPLETA. R$ 2.650,00 + CONDOMÍ-

NIO R$ 250,00 + IPTU R$ 160,00

JARDIM PAU PRETO – CA03195
PISO SUPERIOR : SACADA, 04 DORMITÓ-
RIOS, SENDO 03 SUITES, COM ARMÁRIOS

E AR CONDICIONADO. PISO INFERIOR: 
LAVBO, COZINHA PLANEJADA, FOGÃO 

EMBUTIDO,
SALA DE ESTAR, HALL DE ENTRADA, SALA 

DE JANTAR, ÁREA GOURMET COBERTA 
COM CHURRASQUEIRA, PIA E ARMÁRIOS. 
ÁREA DE SERVIÇO. GARAGEM COBERTA 
PARA 02 CARROS, PORTÃO ELETRONICO.

R$ 2.700,00 + IPTU R$ 136,00

CONDOMÍNIO MONTREAL – CC0000
03 SUITES,  SALA 02 AMBIENTES, COZINHA 

PLANEJADA, WC SOCIAL,
 AREA DE SERVIÇO,

02 VAGAS DE GARAGEM.
R$ 2.800,00 + COND. R$ 168,00 + IPTU R$ 

113,00

JARDIM PAU PRETO – CA0000
SOBRADO COM 04 DORMITÓRIOS, SENDO 

03 SUITES,02 SALAS, COZINHA PLANEJADA,
02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.800,00 + IPTU 

VILA NOVA – CA03088
CASA PARA FINALIDADE COMERCIAL, COM 

05 QUARTOS, 04 BANHEIROS, 03 SUITES, 
SALA, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, GARA-

GEM PARA 02 CARROS. R$ 4.500,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 SUITES, 10 
BANHEIROS, SALA DE ESTAR, SALA DE 

JANTAR AMPLA, COZINHA, LAVANDERIA, 
ÁREA GOURMET, JACUZZI, ACADEMIA, SA-
LÃO DE JOGOS, SAUNA, ADEGA, ESCRITÓ-
RIO, E DOIS HOME THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES ORNAMENTAIS, 
GARAGEM PARA 06 CARROS. TODOS OS 
AMBIENTES CLIMATIZADOS E COM SOM.

R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

ITAICI-AP00839
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEI-

RO, ÁREA DE SERVIÇO, 01 VAGA.
R$ 900,00  + CONDOMÍNIO + IPTU

PARQUE SÃO LOURENÇO- AP00959
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM, AREA DE  LAZER COMPLETA, 
PORTARIA 24 HORAS.R$ 900,00 + CONDOMI-

NIO R$ 280,00 + IPTU R$ 60,00

CECAP – AP00953
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

AREA DE SERVIÇO, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 1000,00 ( INCLUSO COND. E IPTU).

VILA MARIA HELENA – AP00539
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE COM 

ARMÁRIO, SALA, WC, VARANDA GOURMET,
COZINHA COM ARMÁRIO, AREA DE SERVI-

ÇO, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 1.100,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

ITAICI – AP00965
APARTAMENTO MOBILIADO

03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 
AREA DE SERVIÇO, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 1.100,00 -  CONDOMÍNIO R$ 250,00 – IPTU 

R$ 56,28

JARDIM SANTIAGO – AP00955
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 

02 WC, COZINHA, AREA DE SERVIÇO,
AREA GOURMET, COM  CHURRASQUEIRA, 

GARAGEM PAR 02 CARROS.
R$ 1.100,00 + COND. R$ 348,00 + IPTU R$ 

106, 53.

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA AMERI-

CANA, VARANDA, WC, 02 VAGAS, .
R$ 1.300,00 ( INCLUSO COND. E IPTU).

JARDIM  MARINA – AP0000 – EDIFICIO 
VANDO

02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 
01 VAGA DE GARAGEM. R$ 1.300,00 COM 

CONDOMÍNIO E IPTU INCLUSO

CENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 DORMITÓRIO, 

COZINHA, WC, GARAGEM.
R$ 1.400,00 ( INCLUSO CONDOMÍNIO E IPTU).

ED. PLAZA – AP 00926
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, SALA, 

COZINHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 
VAGAS

R$ 1.400,00

VILA VITÓRIA – AP00520
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 

02 AMBIENTES, COZINHA, WC, LAVANDERIA, 
02 VAGAS  NA GARAGEM. R$ 1800,00 + CON-

DOMÍNIO R$ 520,00 + IPTU R$ 113,00

JARDIM POMPEIA – EDIFICIO FELICITÁ – 
AP0000 03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 
TODOS OS DORMITORIOS COM ARMARIOS,
SALA, COZINHA COM ARMARIOS, 02 WC, 02 

VAGAS DE GARAGEM COBERTAS.
R$ 2.000,00 + CONDOMINIO R$ 550,00 + IPTU 

R$ 112,00

CENTRO – EDIFICIO PIAZZA  DI  FIORE – 
AP0000 03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 

02 WC, 02 VAGAS DE GARAGEM
R$ 2.100,00 ( INCLUSO COND. E IPTU)

CIDADE NOVA - ANDALUZ – AP 00925
03 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, SALA 
02 AMBIENTES, COZINHA, WC, VARANDA, 

ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 2.200,00 ( INCLUSO COND. E IPTU )

JARDIM POMPÉIA – AP0000 – EDIFÍCIO 
PREMIUM RESIDENCIAL 03 DORMITÓRIOS, 
SENDO 02 SUITES, SALA 02 AMBIENTES, 

WC SOCIAL, COZINHA PLANEJADA, AREA 
DE SERVIÇO, 02 VAGAS DE GARAGEM. R$ 

2.300,00  + IPTU R$ 146,00 + COND. R$ 382,00 

CIDADE NOVA – AP00961
03 DORMITÓRIOS, COM ARMÁRIOS EMBUTI-

DOS , SENDO 01 SUITE, SALA,
DOIS AMBIENTES COM SACADA, COZINHA 

COM ARMÁRIOS, 03 WC, AREA DE SERVIÇO,
01 VAGA DE GARAGEM.

R$ 2.600,00  ( CONDOMÍNIO E IPTU INCLU-
SO )

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE

03 DORMITÓRIOS , SENDO 02 SUITES COM 
CLOSET, 02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.990,00 + CONDOMÍNIO R$ 382,00 + IPTU 
R$ 146,00 ( APARTAMENTO MOBILIADO )

VENDA APARTAMENTOS  

JARDIM MORUMBI – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC , 01 

VAGA DE GARAGEM. R$132.000,00 .

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, WC, ÁREA 

DE SERVIÇO,01 VAGA. R$ 150.000,000 + R$ 
40,00 (CONDOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEIRO, 

COZINHA. SEM GARAGEM
R$ 150.000,00 + CONDOMÍNIO R$ 355,00 + 

IPTU R$ 55,00

CENTRO – AP00956
02 DORMITÓRIOS, COM GUARDA ROUPA 

EMBUTIDOS, SALA, COZINHA ,WC, AREA DE 
SERVIÇO. SEM  GARAGEM.

R$ 150.000,00

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO R$ 160.000,000 

JARDIM MORUMBI – AP00949 
02 DORMITORIOS SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM. R$ 165.000,00



VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churras-
queira e portão eletrônico.
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms, sala, coz, wc, salão comercial na frente, garagem desco-
berta para 4 carros.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem coberta.
CA101 – JD. REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem 
coberta para 3 carros, toda em piso frio. Possui edícula com 1 dormitório, cozinha e banheiro.
CA251 – JD. MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitórios com suíte, sala, cozinha, dispensa, banheiro 
e lavanderia.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 
banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 
carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$195 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, 
lavanderia, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$245 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, 
sala, cozinha americana com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churrasqueira 
e portão eletrônico.
CA208 – JD. NOVA VENEZA – R$250 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem para 2 carros, quintal e portão eletrônico.  
CA211 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIA – R$340 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha 
e garagem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e 
banheiro
CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$305 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sendo 1 suí-
te, sala, cozinha, dispensa e garagem coberta para 2 carros. Possui aquecedor solar, ar condicionado 
nos quartos e porão para ferramentas.

  CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem 
para 2 carros.
CS328 – JD. REGENTE – R$335 MIL- 3 dorms (1st), sala 2 ambientes, coz americana, lavanderia, 
wc social, churrasqueira, garagem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar 
e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 
carros
CA345 – CIDADE NOVA – R$600 MIL – 3 dorms (1st com armários), sala, coz com armários, wc, 
lavanderia, dispensa, quintal, garagem
CA367 – JD. SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3 dorms (1st), sala, coz, wc, lavanderia
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira 
e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, 
lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio 
ou apartamento. 
CA309 – JD. MORADA DOS SOL – R$325 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte 2 com ar condicionado 
e 1 com armários, sala de estar com sanca, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros 1 com aque-
cedor solar, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros.  
CA310 – CENTRO – R$350 MIL – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros e 
garagem coberta para 1 carro. Aceita Proposta 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar con-
dicionado, sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 
2 carros e edícula. Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e 
câmera de segurança. Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento 
até 200 mil
CA404 – JD. ESPLANADA – R$750 MIL – 4 dormitórios, sendo 2 suítes, sala te TV, sala de jantar, 
cozinha americana planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem descoberta para 2 carros, e edícula. 
Possui quintal, área gourmet e portão eletrônico.
CA328 – NOVA VENEZA – R$361 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira 
e portão eletrônico.

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, gara-
gem. 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 es-
tar  com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, 
área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, 
lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 
2 carros e descoberta para 2 carros.

CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, sala, 2 banheiros, chur-
rasqueira, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e 
sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos 
os dormitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com chur-
rasqueira e pia, cobertura com vidros temperado, e garagem para 2 carros.
CA403 – VILLA ROMANA – R$1.200.000,00 – Sobrado com 4 dormitórios. Sendo os 4 suítes e 1 suíte 
com closed, 1 banheiro, roupeiro e sacada. Sala de jantar, sala de TV, sala de estar, lavabo, hall de entra-
da, varanda, cozinha planejada, lavanderia, dispensa e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado, 
quintal, edícula, zelador, piscina, churrasqueira, campo de futebol, sauna e aquecedor solar.
CA311 – DONA LUCILLA – R$920 MIL – 3 dormitórios, sendo os 3 suítes e 1 suíte com closed. Roupei-
ro, 2 banheiros, ar condicionado e aquecedor solar. Sala de estar, sala de TV, sala de jantar, 2 lavabos, 
cozinha americana, lavanderia, garagem para 4 carros e edícula. Possui piscina, churrasqueira, campo 
de futebol e quintal. Estuda-se financiamento e terreno como parte de pagamento.
CA313 – CONDOMINIO MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, banhei-
ro, sala de TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 2 carros. Possui quintal e churrasquei-
ra. Estuda-se Permuta e Propostas.
CA314 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$550 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de TV, 
sala de jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, ar condicionado, 
aquecimento solar e coifa.  Área de lazer com piscina, churrasqueira, campo de futebol, sala de ginás-
tica, salão de festas e playground.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, 
cozinha planejada, lavanderia, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal e churras-
queira com área gourmet.
CA318 – CONDOMINIO MONTREAL – R$520 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem para 1 carro, churrasqueira e edícula.                                                                                                      
CA322 – CONDOMINIO MONTREAL – R$630 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 
banheiro, sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e quintal.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$525 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 1 ba-
nheiro, sala de TV, sala de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. 
Possui ar condicionado, aquecedor solar e churrasqueira.                                                           
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com box 
e armários, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, lavanderia, 
garagem para 2 carros. Possui quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$390 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala de 
estar, sala de TV, cozinha, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. Obs: Casa com móveis planeja-
dos. Área de Lazer com playground, brinquedoteca, academia, churrasqueira, piscina e salão de festas.

 APARTAMENTOS

AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall de entrada, lavanderia, 
garagem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 
wc, todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP563 – JD. ALICE – R$200 MIL – 2dorms, (1 planejado), sala, coz planejada, wc, garagem
AP515 – CIDADE NOVA – R$300 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$230 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem co-
berta 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, lavan-
deria e garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, 
sala de jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e 
salão de jogos. Possui portão eletrônico e elevador. Aceita permuta com terreno, casa ou apartamento 
em Indaiatuba.                                                                                                                             
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 
ambientes e garagem coberta para 1 carro. 
 AP519 – CENTRO – R$330 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros 
social, lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 

 TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL
Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes a partir de 300 m² R$240 mil financiado 
em até 36x

TE45 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$380 MIL – 490 m²
TE02 – JD. PIEMONTE – R$190 MIL – 302m²
TE35 – JD. BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE80 – JD. ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE18 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta com chácara.
TE23 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$267 MIL – 295m²
TE20 – JD. PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda Fit a partir do ano 2018.
TE44 – CONDOMINIO TERRAS DE SANTA – SALTO – R$190 MIL – 1020m².
Aceita permuta com casa ou apartamento de maior valor. Paga a diferença.
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.

 CHACARAS E SITIOS
 
SI909 – JD. TROPICAL – R$650 MIL – 2 dorms, sala, coz, dispensa, casa de caseiro, churrasqueira, 
sauna, mina d’água, lago com peixe, pomar, caixa d’água com 20000 L, aprisco para ovelhas, estufas, 
captação água da chuva.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, wc social, piscina 3,5 
x 7, fogão e forno a lenha, pomar, gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, 
coz planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, 
chalé com 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, 
varanda, piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado 
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$750 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de estar, 
sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e garagem 
coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com pia, piscina, campo de futebol 
pequeno, sala de musculação e sauna a vapor.

 LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
CIDADE NOVA – R$850,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$ 900,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 1 carro. 
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro e garagem para 1 carro. 
VILA TODOS OS SANTOS – R$850 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem. 
CENTRO – R$1200,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, sem garagem. 

APARTAMENTOS

VILA FURLAN – R$ 1300,00 – 2 dormitórios (1 c/armário), sala, cozinha planejada com fogão, wc, 
lavanderia planejada e garagem. 
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha, banheiro social, 
banheiro de empregada e garagem.
CECAP – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, 
sacada e garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$1200,00 – 2 dormitórios (1 c/armários), sala, cozinha planejada com fogão, 
banheiro, lavanderia planejada e garagem.
PQ. SÃO LOURENÇO – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.

SALÃO

CENTRO – R$1400,00 – 30 m², 1 wc, sala menor com 15 m² porta de vidro e grade.

SALAS

CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.

TERRENOS

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

B3Imóveis



B4 Imóveis

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6. ref. site 333902 - Jardim Santa Rita  - Salão com 34 m² e 1 
banheiro R$1.000,00 + IPTU

3. ref. site 717611 -  Jardim Hubert – 2 dormt / sala / coz  / WC 
/ lavand / gar R$1.300,00 + IPTU

7. ref. site 903902 - Jardim Vista Verde - 03 dormt/ 01 suí-
te/ 01 wc social/ coz/ sala 02 amb/ lavand/ churrasq/ garag/ 
R$470.000,00

8. ref. site 998591 - Jardim Hubert - duas casas – superior 
com 2 dormt/ sala de jantar e de TV/ coz/ WC / lavand / inferior 
1 dormt/ coz/ WC / lavand / garagem coberta R$ 300.000,00

4. ref. site 32891 - Jardim Umuarama – 2 Dormt / sala /WC/  
coz / lavand / gar R$1.100,00 + IPTU

5. ref. site 213902 - Vila Costa e Silva -  Salão Térreo, bem 
localizado, espaço amplo com copa e banheiro R$650.00 + 
IPTU

2. ref. site 543902 - Jardim do Valle II - 3 dormt/ 1 suíte/ sala/ 
coz/ WC social / lavand / churrasq/ gar R$1.800,00 + IPTU

10. ref. site 164402 - Jardim Regente - 3 dormt/ 1 suite/  sala/ 
coz/ WC / lavand / escritório/ 2 garagens / churrasqueira/ edi-
cula c/ banheiro.  R$530.000,00

11. ref. site 384071 - Jardim Bom Princípio - 3 dorm.(suite) / 2 
salas / coz. / wc / as / gar. 2 vagas / chur. / R$ 340.000,00

12. ref. site 628802 - Jardim Portal do Sol - 3 dormt/ 01 suíte/ 
closet/ sala/ coz/ area de luz / churrasq/ lavand/ alarme/ ga-
ragem/ portão eletrônico R$460.000,00

9. ref. site 522902 -  Vila Rica - 3 dormt/ 1 suíte/ sala 2 amb/ 
coz estilo americana/ WC social / lavad / quintal e garagem 
sem cobertura para 02 carros. R$390.000,00

1. ref. site 93668 - Edifício Recanto do Bosque – 2 dormt / sala 
/ coz / WC / lavad/ gar R$700.00



B5Serviços / Utilidades

DESTAQUES

AP0761 - Apartamento com 3 dor-
mitórios para alugar, 107 m² por R$ 
3.500,00/mês - Parque São Tomaz 
de Aquino - Indaiatuba/SP  

SA01369 - Sala para alugar, 50 m² 
por R$ 1.600,00/mês - Jardim Pom-
péia - Indaiatuba/SP  

TE0730 - Terreno à venda, 300 m² 
por R$ 235.000 - Vila Residencial 
Green Park - Indaiatuba/SP

AP 0780 – Apartamento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), Locação, Jardim 
Sevilha, Indaiatuba-SP R$ 1.600,00 
+ condomínio + IPTU

CA1283 - Casa térrea com 3 suítes 
à venda e locação, 174 m² por R$ 
600.000,00 ou R$ 2.500,00 + IPTU - 
Vila Sfeir - Indaiatuba/SP

CA1282 - Casa com 3 quartos à 
venda e locação, 105 m² por R$ 
350.000,00 ou R$ 1.800,00 + IPTU
Jardim Alice - Indaiatuba/SP  

AP0759 - Apartamento com 4 dor-
mitórios para alugar, 350 m² por R$ 
10.000,00/mês - Centro - Indaiatuba/
SP

AP0761 - Apartamento com 3 dor-
mitórios para alugar, 107 m² por R$ 
3.500,00/mês - Parque São Tomaz 
de Aquino - Indaiatuba/SP  

SA01369 - Sala para alugar, 50 m² 
por R$ 1.600,00/mês - Jardim Pom-
péia - Indaiatuba/SP  

SO0438 - Sobrado com 5 dormitórios 
para alugar, 455 m² por R$ 13.800,00/
mês - Vila Suíça - Indaiatuba/SP  

VENDA

CA 1219 – Oportunidade Sobrado, 
sendo 2 suítes, Vila Rubens, Indaia-
tuba-SP De R$ 440.000,00 por R$ 
380.000,00

CA 1290 – Casa térrea, 2 dormitórios 
à venda, Jardim Muryiama, Indaiatu-
ba-SP R$ 280.000,00

TE 0728 – Terreno plano, 420 metros 
à venda, Centro, Indaiatuba-SP R$ 
1.200.000,00

TE 0729 – Terreno com ótima to-
pografia, 130 metros à venda, Jar-
dim Primavera, Indaiatuba-SP R$ 
135.000,00

TE 0719 – Terreno em condomínio 
fechado, 300 metros, Residencial Mi-
lano, Indaiatuba-SP R$ 170.000,00

TE0730 - Terreno à venda, 300 m² 
por R$ 235.000 - Vila Residencial 
Green Park - Indaiatuba/SP

AP0774 - Apartamento com 3 dormi-
tórios à venda e locação, 180 m² por 
R$ 1.800.000,00 ou R$ 5.000,00 + 
encargos - Vila Sfeir - Indaiatuba/SP  
AP0778 - Apartamento com 3 quar-
tos à venda e locação, 172 m² por R$ 

950.000,00 ou R$ 4.000,00 + encar-
gos, Vila Sfeir - Indaiatuba/SP 

CA1284 - Lindo sobrado, 3 dormitó-
rios sendo 1 suíte à venda e locação, 
106,74 m² por R$ 350.000,00 ou R$ 
2.000,00 + encargos, Residencial 
Belle Ville Itaycy, Indaiatuba-SP 

AP0779 - Lindo apartamento, 3 dor-
mitórios à venda e locação, por R$ 
235.000,00 ou R$ 1.200,00 + encar-
gos, Spazio Illuminare, Indaiatuba-SP

CA1281 - Casa com 3 dormitórios à 
venda, 170 m² por R$ 540.000 - Jar-
dim Bréscia - Indaiatuba/SP

SO0427 - Sobrado com 4 dormitórios 
à venda, 240 m² por R$ 1.400.000,00 
- Jardim Residencial Dona Lucilla - In-
daiatuba/SP  

LOCAÇÃO

KN0014 – Kitnet com 40 metros, Lo-
cação, Jardim Morada do Sol, Indaia-
tuba-SP R$ 650,00

AP0752 – Apartamento com 2 dormi-
tórios, Locação, Parque São Louren-
ço, Indaiatuba-SP R$ 1.630,00 + con-
domínio + IPTU



B6 Serviços / Utilidades

         

VENDA
CASAS

CA00239-JD NOVO HORIZONTE 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ..R$ 550.000,00
CA00229-JD. EUROPA-3 dorms c/ suíte +dep 2 vagas. .............R$ 348.000,00
CA00245-JD. VILLA SORIANO-2 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. R$ 320.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ..........R$ 276.000,00
CA00170-ESPLANADA 1- 3 suítes +dep 2 vagas  .....................R$ 590.000,00
CA00224-JD REGINA- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ...........R$ 650.000,00
CA00067-JD AMÉRICA- 03 dorms + dep  2 vagas .....................R$ 380.000,00
CA00237-JD REGENTE- 03 dorms c/ suíter + dep 4 vagas ........R$550.000,00
CA00002-CIDADE NOVA 1-Prédio c/ salão e casa comercial ....R$ 950.000,00
CA00150-JD. REGENTE- 3 dorms c/ suíte +dep 2 vagas ...........R$ 424.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00242-JD. DOS IMPÉRIOS-03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .R$ 440.000,00
CA00227-VILAGE CARIBE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ....R$ 480.000,00
CA00027-VILAGIO DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ..R$ 480.000,00
CA00243-BRESCIA- 4 suítes + dep 2 vags ............................... .R$ 595.000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ....R$ 740.000,00
CA00201-DONA LUCILA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ........R$ 890.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas .........R$ 950.000,00
CA00148-BEIRA MATA- 3 suítes + dep + 2 vagas. ..................R$ 1.200.000,00
CA 00031- DUAS MARIA – 3 suítes + dep + 2 vagas. .............R$ 2.300.000,00

APARTAMENTO

AP00078-JD. MORUMBI-02 dorms c/ suíte + dep 1 vaga  .........R$ 154.500,00
AP00077- SÃO VICENTE-01 dorms +dep 1 vaga. ......................R$ 197.000,00
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga .................R$ 235.000,00
AP00063-VISTA PARQUE- 2 dorms + dep 1 vaga ......................R$ 240.000,00
AP00061- ESPAZIO ILUMINARI- 3 dorms + dep 1 vaga. ...........R$ 250.000,00
AP00081-EDIFÍCIO MAROC-2 dorms + dep 1 vaga. ..................R$ 320.000,00
AP00082-EDIFÍFIO MATHILDE-2 dorms +dep 1 vaga. ...............R$ 380,000,00
AP00058- SKY TOWER- 1 dorm c/ suite + dep 1 vaga  ..............R$ 420.000,00
AP00057-THE PARK VIEW- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .....R$ 605.000,00
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + de. 2 vagas R$ 860.000,00

CHÁCARAS

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep . c/ piscina  ..R$  980.000,00
CH00046-MONTE MOR- 02 dorms +dep c/ piscina. Aceita Permuta ..... R$ 650.000,00                                               
CH00040-TERRAS DE ITAICI-02 dorms c/ suíte + dep 05 vagas.R$ 700.000,00  
CH00029-ITUPEVA- 2000m c/ 03 dorms c/ suíte +dep. c/ piscina ...R$  670.000,00
CH00036-ELIAS FAUSTO-03 dorms + dep c/ piscina  ............... .R$ 680.000,00
CH00038-LAGOS DE SHANADÚ-4 dorms c/ 2 suítes+ dep c/ piscina ............... 
.....................................................................................................R$  950.000,00 
CH00011-RECANTO DAS FLORES 5000m c/ só área de lazer R$  750.000,00
CH00048-VALE DAS LARANJEIRAS- 2 dorms c/ suíte + dep e lazer. R$ 700.000,00

TERRENOS

TE000197-RESIDENCIAL VIENA 250M..................................R$ 190.000,00
TE000146-JARDINS DI ROMA-404M. ....................................R$ 280.000,00
TE000163-JARDIM BRASIL 250M ...........................................R$150.000,00
TE00194-PARADISO 420M .....................................................R$ 425.000,00
TE00170-VILA SUÍÇA 370m. ..................................................R$ 296.000,00
TE00082-JARDIM EUROPA 250M ..........................................R$ 200.000,00
TE0099-VILA MARTINS- SALTO 200M ...................................R$101.000,00
TE00196- PIEMONTE-305M ....................................................R$ 180.000,00
TE00171-LAGUNA- 300M aceita permuta ..............................R$ 180.000,00
TE00172-HELVETIA PARK- 490M . ........................................R$ 430.000,00
TE00177-VILA AVAI- 360M......................................................R$ 324.000,00
TE00191-PARK COMERCIAL-458,82 .....................................R$ 270.000,00
TE00184-SANTA CLARA-450M ..............................................R$ 440.000,00
TE00186-CENTRAL PARQUE-SALT0-300M. .........................R$ 140.000,00
TE00187-ALTOS DE ITAICI-430M ..........................................R$ 250.000,00
TE00190-ESPLANADA 1- 300M. ............................................R$ 265.000,00
TE00189-ITAICI-Comercial 302M. ..........................................R$ 300.000,00
TE00200- CAMPO BONITO- Comercial 150M ........................R$ 150,000,00

SÍTIOS

ST00010-RIO NEGRO 27.800M . .........................................R$ 1.390.000,00
ST00003-CARDEAL 20.000M C/ CASA  270M  ...................R$ 1.500.000,00
ST00012-VALE DO SOL- 55.000M C/ CASA DE 1000M .....R$ 5.100.000,00

ÁREAS

AR00003-ITAICI 11.000M  ..................................................R$ 18.000.000,00 
AR00008-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-25.000M............R$ 10.000.000,00

SALA COMERCIAL

SL0010- OFFICE PREMIUM – 77M..........................................R$220.000,00

LOCAÇÃO

CASA

CA00202-JD NOVO HORIZONTE-03 dorms c/ 1 suíte + dep 04 vagas ........  
.............................................................................................R$ 2.500,00+iptu
CA00199-JD MORADA DO SOL-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 vagas. .......  
.............................................................................................R$ 1.800,00+iptu
CA00206-PARQUE DAS NAÇÕES- 03 dorms c/ suíte+ dep 02 vagas .........  
............................................................................................ .R$ 1.800,00+iptu
CA00203-JD BOM PRINCIPIO-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 vagas. ..........  
.............................................................................................R$ 2.500,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00117-MARIA DULCE-03 suítes 01 master +dep 04 vagas ......................... 
.....................................................................................R$ 6.000,00+cond+iptu
CA00015-AMISTALDEN-03 suítes c/ closet+dep 04 vags R$ 6.000,00+cond+iptu
CA00196-MARIA DULCE-03 suítes +dep 04 vagas ...R$ 4.800,00+cond+iptu
CA00207-PANORAMA- 4 suítes + dep+02 vagas ......R$ 4.000,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. ....R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00076-VILLAGIO D’AMORE-02 dorms +dep 1 vaga R$ 1.450,00 cond+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas .....R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00021-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador.  ....................................  
................................................................................................ R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00074-RESIDENCIAL DAS FLORES- 03 dorms+dep 02 gagas ....................  
..........................................................................................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga. .....................  
..........................................................................................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas .......................  
..........................................................................................R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + de. 2 vagas. .......................  
..........................................................................................R$ 3.000,00 cond+iptu
AP00084-JARDIM ALICE-03 dorms c/suíte+dep 01 vaga. ....................R$ 1.300,00 incluso

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

TE00134-CIDADE NOVA-402m ............................................ R$ 2.000,00+iptu
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

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS................................. R$ 5.000,00+ iptu
SL00005-ARIO BARNABÉ-234MTS ................................... R$ 2.000,00+ iptu
SL00023-CENTRO-50MTS ................................................... R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS...................................... R$ 1.400,00+iptu
SL00024-JD. MORADA DO SOL. 250MTSR$ ................... R$ 2.8000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS.R$ ............................................... R$ 900,00+ iptu
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR.R$ ............. R$ 950,00+ iptu
SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M ........................R$ 1.200,00+ iptu+cond

GALPÕES

GL00030-CENTRO EMPRESARIAL- A/T 440m-A/C 392m ....R$ 5.500,00+iptu
GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 585m .R$  6.000,00+iptu
GL00028-VITORIA MARTINI - A/T 1000m A/C 795m ........ R$ 10.000,00+iptu
GL00022-VITÓRIA MARTINI- A/T 1000M A/C 750m ......... R$ 10.000,00+iptu 

DESTAQUE

Casa a Venda no Jardim  dos impérios ,vila de ytu
3 dormitórios, sendo 1 suíte garagem pra 3 carros, cozinha,w-
c,lavanderia, quintal,aquecedor solar, piso porcelanato, jane-
las e porta esquadrilha de alumínio, terreno 150 mts constru-
ção 105 mts - R$410mil (aceita financiamento bancário.)
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados Barzinho

Eletricista Lava Rápido

DecoraçãoCaçamba Cartuchos

Jóias

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

PousadaMecânica

Comunicação Visual

Pizzaria Produtos Naturais
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica

Restaurantes

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Tecnologia digital e internet
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classificados

Vende - se Casa e + meio 
lote de terreno,  Bairro 
Jardim Carlos Aldrovandi, 
casa com 3 Dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala, banhei-
ro, cozinha com armário 
embutido, área de serviço, 
garagem para  4 carros, F 
(19) 3834-6859
Lindo Sobrado Condomí-
nio Brescia - 200 m²  de área 
construída. R$ 740.000,00 
Três amplas suítes com 
sacadas, sala de jantar, 
sala de estar, lavabo, cozi-
nha planejada, lavanderia e 
espaço gourmet planejado. 
Aquecimento solar instalado 
e pontos para ar condiciona-
do nos quartos e salas. Fino 
acabamento. Condomínio 
com portaria 24h, piscina, 
salão de festas, churras-
queira e quadra (R$ 230,46). 
IPTU R$ 174,37. Aceito 
apartamento ou terreno de 
menor valor, como parte do 
pagamento. F. 19-992170168 
ou 19-992357764.
Casa Vendo/Troco por Edi-
cula ou chácara - Chácara va-
lor até R$300.000,00. Casa Par-
que São Lourenço, 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, 
cozinha, quintal, churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros, portão 
eletrônico. Valor R$450.000,00 
F.: (19) 3816-8112

Sobrado à Venda Jardim 
América - 3 dorm. sendo 1 
suíte, sala, cozinha, área de 
serviço, armários embutido 
g a r a g e m  3  c a r r o s  R $ 
560.000,00 F.: (19) 98346-
2299
Casas á venda no con-
domínio Império Vila Itu 
e Vila Rica - 3 dorm com 
suíte, ótimo acabamento R$ 
435.000,00 F.: (19) 98346-
2299
Casa á venda no Jardim 
Veneza - Terreno 100 m2 , 
a construção 60 M2 ótimo 
acabamento R$ 280.000,00 
F.: (19) 98346-2299
Comercial no Centro - 300 
metros de terreno 218 área 
construída F.: (19) 4105-
7479
Vendo uma propriedade 
em São Paulo. Região de 
Santo Amaro -  Avenida 
mais movimentada em São 
Paulo. Com 8 linhas de ôni-
bus, 4 agências bancárias, 
todos os tipos de comércio. 
Terreno com 500m², 10 para 
Avenida, 50 para fundo, viela 
sem saída, sendo 2 salão 
comercial, 2 residencias 
na parte superior. No fun-
do terreno de 220m² para 
construir 2 sobrados. Preço 
R$ 2.500.000,00. Aceito 
propriedade em Indaiatuba 
valor até R$ 1.000.000,00 
F.: (19) 3318-0378
Vendo Casa Lauro Bueno 
- 2 quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 wc, garagem p/ 2 car-
ros. Doc ok. De 250.000,00 

por R$190.000,00 F.: (19) 
3016-1685 / (19) 98772-5790
Vende-se casa em Carde-
al - dois quartos, sala, co-
zinha americana, garagem 
coberta e área de serviços 
A.T. 125m² A.C. 99m². Valor 
R$210.000,00. Aceita carro 
e Financiamento. F.: (19) 
99124-2964

 
Casa Comercial - 08 salas, 
recepção, cozinha. 04 vagas 
na frente F.: (19) 99764-1424

 
Edifício Mathilde Oportunidade 
- 2 dormitórios c/ suíte, 1 vaga, 
R$ 380.000,00 imóvel alugado 
F.: (19) 4105-7479
Edifício Maroc - 2 dormitórios c/ 
suíte com planejados 1 vaga R$ 
320.000,00 F.: (19) 99668-2866

 
Villagio D’ Amore - 02 dormitó-
rios c/planejado, 01 vaga coberta. 
F.: (19) 99794-1424

 
Chácara à venda Vale do 
Sol - AT 1000 Metros AC.   
100 3 dormitório sendo 1 suí-
te, Cozinha, área de serviço, 
piscina R$ 790.000,00 F.: (19)  
98346-2299
Elias Fausto - 20.000 metros 
R$ 300.000,00 F.: (19) 99166-
8272
Elias Fausto - 7 alqueires, óti-
ma topografia, porteira fechada 
F.: (19) 99166-8272
Vendo Chácara no Fogue-
teiro - Sala, cozinha, banhei-
ro e duas suítes, toda mu-
rada R$310.000,00 sendo 
R$200.000,00 de entrada e 
o resto a combinar F.: (19) 
99482-6697

 
Terreno Comercial - Av Con-
ceição, 700 metros F.: (19) 
99166-8272
Europark Industrial - c/ 1000 
metros R$ 400.000,00 ACEITA 
PERMUTA c/ terreno em Con-
domínio ou comercial. F.: (19) 
97423-3079
Vende-se Terreno 1000m² - 
R$210.000,00 Bairro: R.C.I.V. 
Glema 3 - Indaiatuba-SP. Rua: 
Lobo guará F.: (19) 98109-8669 
/ (19) 3875-3201

 
Jardim Morada do Sol - Salão 
comercial, ideal para oficina F.: 
(19) 99794-1424

 
Vendo Montana LS - ano 
2012/2013. Tratar (19) 9 9765-
0818

ASSISTENTE DE LICI-
TAÇÃO – Superior com-
pleto ou Cursando em 
Contabilidade, Direito 
ou Administração. Dese-
jável conhecimento em 
licitação pública. CNH 
categoria B. Irá dirigir os 
carros da empresa na 
Região de Campinas. 
Pacote Office.

ASSISTENTE TÉC-
NICO DE MANUTEN-
ÇÃO – Experiência em 
manutenção mecânica 
e assistência técnica 
de máquinas de alta 
pressão no segmento 
de lavadoras. Desejável 
Técnico em Mecânica.

AUXILIAR DE LABO-
RATÓRIO – Técnico 
em Química completo ou 
cursando. Experiência 
em laboratório industrial. 

Residir em Indaiatuba ou 
Salto.
ASSISTENTE DE DEPAR-
TAMENTO PESSOAL – 
Experiência em toda rotina 
do departamento e aponta-
mento de cartão de ponto 
manual. Residir em Indaia-
tuba. CNH categoria B.

CASEIRO – Para traba-
lhar e residir em chácara 
na cidade de Indaiatuba. 
Para realizar trabalhos do-
mésticos e de jardinagem. 
Disponibilidade para morar 
no local.

CONSULTOR (A) CO-
MERCIAL – Ensino médio 
completo. Pacote Office. 
Experiência em prospec-
ção de clientes e negocia-
ção comercial. Desejável 
experiência em agência de 
empregos ou terceirização 
de serviços. CNH categoria 

B. Irá dirigir os carros da 
empresa em Indaiatuba 
e região. 
DOMÉSTICA – Experiên-
cia na função com regis-
tro em carteira. Desejável 
possuir carta de referência 
dos empregos anteriores. 
Residir em Indaiatuba. Para 
trabalhar de segunda a 
sexta das 8H as 18H.

GERENTE OPERACIO-
NAL – Experiência em 
liderança de equipe. Co-
nhecimentos em Informáti-
ca (Excel). CNH categoria 
B. Experiência em elétrica, 
hidráulica, limpeza de pis-
cinas e jardinagem. Residir 
em Indaiatuba. Disponibili-
dade de horário.

INSPETOR OPERACIO-
NAL – Para trabalhar lide-
rando equipe de Porteiros. 
Ensino médio completo. 

Conhecimentos em In-
formática (Pacote Office). 
Experiência em tarefas 
administrativas. Dispo-
nibilidade para trabalhar 
em escalas e turnos. 
CNH categoria B. Para 
dirigir os carros da em-
presa em Indaiatuba e 
região.

INSPETOR DE QUALI-
DADE – Experiência nos 
instrumentos de medição: 
Paquímetro, Micrômetro, 
Súbito e Rugosímetro. 
Experiência em Operar 
máquina de medir tridi-
mensional.

MOTORISTA – CNH ca-
tegoria B ou C. Ensino 
médio completo. Para 
realizar entregas com 
veículos utilitários. Curso 
MOPP atualizado cons-
tando na CNH. Conhe-
cimentos em São Paulo. 

OPERADOR DE DO-
BRADEIRA CNC – Expe-
riência na função. Ensino 
médio completo. Leitura e 
Interpretação de desenho 
e metrologia. Experiên-
cia em ajustagem das 
máquinas. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR DE LASER 
– Experiência em operar 
máquina a Laser 2D. 
Ensino médio completo. 
Leitura e Interpretação 
de desenho e metrologia. 
Experiência na função e 
em ajustagem das máqui-
nas. Residir em Indaiatu-
ba ou Salto.
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