
Seis pessoas são multadas 
por uso de linha cortante

Confira o que abre e fecha no 
feriado de Corpus Christi

Auxílio Emergencial é 
prorrogado até setembro

E
S

C
A

N
E

IE
 P

A
R

A
 

M
A

IS
 C

O
N

T
E

Ú
D

O

P. A4

P. A7

P. A9

P. A5

Arquidiocese de Campinas anuncia 
retorno das celebrações públicas

As igrejas católicas 
abrangidas pela Ar-
quidiocese de Cam-
pinas irão retomar as 
celebrações públicas a 
partir do próximo dia 
20, de acordo com o 
protocolo divulgado 
pelo arcebispo d. João 
Inácio Müller. Contu-
do, as instituições reli-
giosas já estão abertas 
para que os fiéis façam 
suas orações. A par-
tir de 20 de junho, as 
missas serão realizadas, 
com acesso limitado 
dos fiéis, seguindo re-
gras de cada município.

O governo federal prorrogou, até 30 de setembro, o prazo para o 
alistamento militar obrigatório de 2020, em razão das medidas de en-
frentamento à pandemia de covid-19. Normalmente, a apresentação 
obrigatória é feita dentro dos primeiros seis meses do ano em que o 
brasileiro completar 18 anos de idade. 

O Troféu Frutos de Indaiá criado 
pelo Grupo Mais Expressão foi reco-
nhecido por meio do projeto de lei 
7.200/2019, que insere no calendário 
oficial de eventos da cidade o Dia de 
Homenagem aos Empresários de Su-
cesso. 

E em 2020 o evento comemora 15 
anos e já premiou centenas de em-
presas e empresários de Indaia-
tuba. Um 
dos pre-
miados da 
15ª edição 
do Troféu 
Frutos de Indaiá é o 
cirurgião 
plást ico, 
Dr. Yong 
Bai Cho.
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PLANTÃO FRUTOS DE INDAIÁ

Lei reconhece premiação e 
empresários municipais
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Prazo para o Alistamento Militar é 
prorrogado para 30 de setembro 
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Editorial
O desafio de amar

Artigo

Dia dos namorados em meio à pandemia e (ainda) quarente-
na! Quem algum dia imaginou uma situação assim? Talvez, o úni-
co seja o autor colombiano Gabriel Garcia Marques, que escreveu 
o livro O amor nos tempos do cólera.

Em sua obra, ele descreve a própria história, vivida pelo perso-
nagem Florentino Ariza, e sua paixão por Fermina Daza, durante 
50 anos. Podemos dizer que vivemos hoje um cenário similar, re-
cheado de dúvidas, incertezas e medos. E o distanciamento físi-
co fez crescer substancialmente os romances virtuais em todo o 
mundo.

Exilados entre as paredes de suas casas, homens e mulheres de 
diversas faixas etárias tentam driblar a solidão, buscando na rede 
virtual um novo romance, mesmo à distância, e sem beijo, abraço 
ou contato mais íntimo.

E aqueles que já têm um par, muitas vezes, têm de lidar com a 
distância, ou ainda, lidar com o isolamento ao lado do(a) parcei-
ro(a). É pra surtar? Alguns garantem que sim!

O momento é de desafio, e pede bom senso e equilíbrio para 
tentar manter o relacionamento estável. Contudo, a experiência 
pode ser positiva, já que é nos períodos de crise que conhecemos 
quem está ao nosso lado. 

Como o ser humano é dotado de criatividade, certamente, este 
dia dos namorados será a ocasião para se reinventar e redescobrir. 
A palavra certa, o gesto de ternura, a compreensão e a atitude de 
se colocar no lugar do outro, posem se configurar “presentes” que 
irão manter acesa a chama do amor para além de uma pandemia. 
O que vale é viver o amor sem medo!

A2

As atividades da Administração Pública Municipal têm sido constantemente exercidas de forma a limitar a liberdade, a atividade e a propriedade particulares, 
principalmente em razão de que as condutas devem se adequar ao interesse maior da coletividade. 

Esses princípios fundamentais consistem, respectivamente, em uma limitação à atuação administrativa ao mesmo tempo em que estabelecem a obrigato-
riedade de intervenção municipal. Com base na Constituição da República (CR), as leis (geralmente municipais) vão estabelecer a obrigatoriedade de respeito 
ao interesse da coletividade pelo cidadão e o dever legal de limitação de condutas, pela Administração.

A pandemia do novo “coronavírus” virou o mundo de cabeça para baixo!! Repentinamente, a velocidade de contaminação do vírus e seu efeito letal em 
alguns casos provocaram perplexidade em praticamente todos os países. Foi um fato surpreendente e imprevisível para o qual não estavam preparados. O certo 
é que foram criadas inúmeras medidas de prevenção e de combate à doença, inclusive o fechamento de fronteiras.

As notícias têm sido divulgadas em grande escala. A final, fadadas ao isolamento, uma das medidas preventivas recomendadas por médicos e órgãos 
governamentais, as pessoas se postam diante dos aparelhos de TV durante muito tempo e assimilam a enxurrada de notícias sobre a doença. Em síntese, é uma 
verdadeira guerra, em muitos aspectos semelhante à Segunda Guerra Mundial, como proclamam vários líderes estatais de todos os continentes.

O fato, então, fez ressurgir antiga controvérsia na relação Estado-indivíduo: pode o Estado impor ao cidadão uma obrigação de fazer (facere), ainda que 
contra sua vontade? Não seria essa imposição uma ofensa à liberdade das pessoas assegurada constitucionalmente?

A questão diz respeito ao poder de polícia, quero passar para o leitor como profissional atuante na área jurídica desde 1999 (muito antes de ser formada 
em Direito em 2001) posso deixar, claro que a “prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o gozo 
da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade.  Esse poder representa uma das formas pelas quais o Estado exerce sua soberania e suas 
prerrogativas administrativas.

Como se trata de interferência do Poder Público na esfera de interesses do indivíduo, o poder de polícia não pode extrapolar os limites da legalidade. E, de 
outro lado, não pode jamais ser concretizado por ações que afastem o escopo principal da prerrogativa, qual seja, o interesse público e o bem da coletividade. 
Assim, as restrições e os condicionamentos devem servir ao interesse público e ao coletivo visando o bem comum.

Ao Estado é lícito determinar que o indivíduo não construa sem licença, ou não dirija sem habilitação, ou ainda não venda medicamentos sem o consentimento 
do órgão regulador. Pode também estabelecer que o administrado suporte o fechamento de sua rua ao trânsito para implantar área de lazer só para pedestres. 

Em outras situações, no entanto, o Estado impõe uma conduta positiva. Normalmente, a imposição restringe direitos do administrado, como ocorre, por 
exemplo, quando o Poder Público, exercendo a polícia das construções, determina que o construtor proceda à demolição da obra por causar risco de desabamento. 
Aqui a ordem é de fazer alguma coisa.

De volta ao cenário da pandemia do novo “coronavírus”, algumas medidas determinadas pelo governo – e não só daqui, mas também de outros países – 
revelam com nitidez a natureza da imposição administrativa de conduta positiva visando a proteção do coletivo em vez de prevalecer o interesse individual.

Uma das medidas mais rigorosas e pertinentes adotadas é a determinação à população em geral para que não circule pelas ruas desnecessariamente, evitan-
do-se aglomerações de pessoas que facilitem o contágio da doença. Semelhante imposição de não fazer pode refletir, em outro campo de visão, uma ordem de 
permanecer em casa, fato que representaria obrigação de fazer ou de suportar. Todavia, o primado da imposição é a conduta negativa de não transitar pelas ruas.

Diante dos riscos a que se sujeita a humanidade em virtude do novo coronavírus: COM CERTEZA AS EXIGÊNCIAS para que os Empresários possam 
REABRIR SEUS ESTABELECIMENTOS SERÃO mais rigorosas, principalmente na área da saúde pública ou privada e nos comércios que trabalhem com 
setor de alimentação para terceiros; maiores serão ás restrições em relação á direitos e liberdades individuais.

Essas restrições podem consistir em determinações de fazer, não fazer ou suportar, desde que, obviamente, tenham como pano de fundo a proteção ao 
interesse público e bem estar da coletividade (NUNCA DEVE ATENDER EXCLUSIVAMENTE INTERESSES PESSOAIS E POLITÍCOS).

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

A conduta dos Estados e Prefeituras do País em fazer exigências para o fim de reabertura do Co-
mércio se trata de uma ofensa ao Principio da Liberdade Econômica? Não seria essa imposição 

uma ofensa à liberdade das pessoas assegurada constitucionalmente?

Respeitável público,
Já que a moda agora e revisitar o passado através de 

ações e diálogos, permitam-me fazer o mesmo.
Anos atrás, houve uma grande discussão para saber se o 

nu era arte ou não. 
Isso ocorreu por causa da presença de uma criança acom-

panhada pelos pais em uma exposição com artistas nus em 
São Paulo.

A discussão estendeu nas redes sociais, nos bares, no fu-
tebol, nas igrejas, nas reuniões de família, enfim em todo e 
qualquer lugar.

Enquanto isso pelo Brasil, outras crianças continuavam (e 
continuam) expostas a músicas, tipo: “Quando ela bate com 
a b... no chão”.

Fico pensando: qual a diferença da criança na exposição e 
a criança se sensualizando através de certos gêneros musicais 
nem um pouco infantis, seja nas festas, nas ruas ou na TV? 

Discussão contraditória essa, não?
Enquanto isso em Brasília, os nossos representantes dei-

tam e rolam nos conchavos e na politicagem pornográfica, 
envolvendo inclusive dinheiro na cueca.

Fico imaginando essa questão sendo discutida no cafezi-
nho por distintos e preocupados deputados:

- Excelência, o que você acha de nudez?
O outro responde:
- Ah deputado, é melhor nudez, 

do que no nosso!!! 

NUDEZ

Hilton Rufino é radialista formado em 
Comunicação Social, palhaço, animador de 

palco e mágico, interprete do Koringa - 
bobo da corte - que atua desde 1989, se 

apresentando nos mais diversos tipos 
de festas e eventos; seja particulares, 
públicos e corporativos. Foi apresen-
tador na TV Sol Indaiatuba, Clip FM 

e Rede Família de Televisão. Apre-
sentou-se em rede nacional em alguns 
programas de televisão. Entre eles: 
Rede Record, Programa do Ratinho, 

Programa Silvio Santos, Pânico na 
Band, entre outros. Atualmente apresen-

ta o Programa do Koringa na rádio 
Jornal FM e co-apresentador do 
Programa Expressão no Ar

Em Indaiatuba, a pandemia de Covid-19 não interferiu nas ações de controle da dengue, que permanecem sendo re-
alizadas em toda a cidade de maneira contínua. De janeiro a maio de 2020 o Centro de Operações Contra a Dengue, 
ligado à Secretaria Municipal de Saúde, realizou mais de 41 mil ações em imóveis durante a rotina de prevenção contra 
o mosquito transmissor das arboviroses urbanas dengue, chikungunya e zika vírus.

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Imagem da Cidade
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Reabertura de igrejas será a partir de 20 
de junho com acesso limitado de fiéis
As romarias, procissões, peregrinações ou festas religiosas continuam suspensas

As igrejas católi-
cas abrangidas 
pela Arquidio-

cese de Campinas irão 
retomar as celebrações 
públicas a partir do pró-
ximo dia 20, de acordo 
com o protocolo divul-
gado pelo arcebispo 
d. João Inácio Müller. 
Contudo, as institui-
ções religiosas já estão 
abertas para que os fiéis 
façam suas orações. 

A retomada de mis-
sas foi prorrogada com o 
objetivo de se conseguir 
tempo para o treinamen-
to das lideranças sobre a 
observação das regras. 
A medida contempla as 
igrejas de nove municí-
pios integrantes da Ar-

quidiocese: Campinas, 
Elias Fausto, Hortolân-
dia, Indaiatuba, Monte 
Mor, Paulínia, Sumaré, 
Valinhos e Vinhedo.

Segundo o arcebispo, 
o pároco será o primeiro 

responsável diante das 
autoridades civis das 
medidas protetivas, e 
deve estar presente para 
acompanhar os proce-
dimentos de proteção, a 
serem tomados em cada 
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da Covid-19, o mesmo 
deverá ser substituído 
pelo diácono ou ministro 
extraordinário durante a 
comunhão. O momento 
da oração do Pai Nosso 
também irá obedecer ao 
protocolo, sendo feita 
sem dar as mãos ou o 
abraço da paz. 

Sacramentos
As romarias, pro-

cissões, peregrinações, 
concentrações ou festas 
religiosas continuam 
suspensas. D. João Iná-
cio ressalta também que 
as celebrações presen-
ciais da Eucaristia são 
definidas pelo protoco-
lo. Posteriormente, se-
rão divulgadas as orien-
tações para os demais 
Sacramentos da Igreja 
Católica.

missa. 
A partir de 20 de 

junho, as missas serão 
realizadas no período 
diário de quatro horas, 
com acesso limitado dos 
fiéis, seguindo regras de 

cada município. Além 
disso, os critérios para 
controle do número de 
pessoas (dependendo 
da capacidade) será fei-
to pelas próprias paró-
quias, que farão ainda 
agendamentos por tele-
fone, redes sociais etc. 

Durante as celebra-
ções, os participantes 
deverão guardar distân-
cia mínima de 2 metros 
uns dos outros, utilizar 
máscaras, e higienizar 
mãos (com álcool gel) 
e solas de sapatos (com 
água sanitária) antes de 
adentrar à igreja. No 
momento da comunhão, 
o sacerdote irá levar as 
hóstias até os fiéis que 
desejarem comungar; 
estes, deverão ficar em 
pé. Caso o sacerdote 
esteja no grupo de risco 

 ROSANGILA R. TAKEMOTO (OLHARES DE INDAIATUBA)

As missas passam a ser realizadas no período diário de quatro horas
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DIVULGAÇÃO

ARQUIVO/PMI

A Prefeitura de 
Indaiatuba in-
forma que não 

haverá expediente em 
todas as repartições 
públicas, autarquias e 
fundações no feriado 
de Corpus Christi, cele-
brado nesta quinta-feira 
(11). O plantão dos ser-

O vereador Massao 
Kanesaki (DEM) so-
licitou ao executivo a 
criação de um Banco 
Humanitário de Arre-
cadação Centralizada 
(alimentos, produtos de 
higiene, roupas, agasa-
lhos, cobertores, eletro-
domésticos) para aten-
der população de baixa 
renda em situações de 
desastre, emergência, 
pandemia ou calamidade 
pública.

O Banco seria gerido 
pela Defesa Civil do 
município que receberia 
as doações, centralizaria 

Prefeitura mantém plantão de 
serviços durante  feriado
A equipe do Departamento Odontológico estará de plantão na UPA
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viços essenciais seguirá 
também amanhã, ponto 
facultativo. 

A UPA-24h (Unida-
de de Pronto Atendimen-
to), do Jardim Morada do 
Sol, seguirá com aten-
dimento em sistema de 
plantão, contando com o 
reforço do Haoc (Hospi-
tal Augusto de Oliveira 
Camargo). A equipe do 
Departamento Odonto-

elétrica e de trânsito, 
limpeza e coleta de lixo. 

As equipes de plan-
tão do Saae (Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto) continuam o 
atendimento emergen-
cial da população pelo 
telefone 0800-7722195. 
Não haverá mudanças 
no plantão normal dos 
serviços operacionais 
da Guarda Civil, ligada 
à Secretaria de Seguran-
ça Pública. O telefone 
da Guarda para emer-
gência é 153, da Polícia 
Militar é 190, do Corpo 
de Bombeiros, 193 e da 
Central de Ambulâncias 
192. 

As estações do Pro-
jeto Ecobike, o Parque 
do Mirim, Museu da 
Água, Parque da Crian-
ça, Bosque do Saber 
e Casarão Pau Preto 
seguem fechados, de 
acordo com Decreto nº 
13.931. 

CÂMARA
Projeto defende 
banco humanitário

A UPA-24h do Jardim Morada do Sol seguirá com atendimento em sistema de plantão

Projeto é de autoria do vereador Massao Kanesaki (DEM) 

REPRODUÇÃO/GOOGLE

lógico estará de plantão 
na UPA em todos os 
dias do feriado prolon-
gado das 7h às 16h. 

Entre os serviços de 
infraestrutura urbana 
mantidos pelas secre-
tarias de Urbanismo e 
Meio Ambiente e de 
Obras e Vias Públicas, 
os plantões do feriado 
prolongado incluirão as 
equipes de manutenção 

os cadastros de pedidos 
de ajuda por bairro/ ne-
cessidade, direcionando 
os donativos aos neces-
sitados.

“A intenção deste 
banco humanitário seria 
a de ter um espaço para 
centralizar estes atendi-
mentos, triagem e dire-
cionamento às pessoas 
que necessitarem, desde 
desastres locais: incên-
dios, desmoronamento, 
acidentes naturais (como 
o tornado de 2005), até 
pandemias como a atual, 
de coronavírus”, desta-
cou o vereador.
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Período de Alistamento Militar é 
prorrogado para 30 de setembro
Processo deve ser realizado por jovens que completam 18 anos até 31 de dezembro de 2020
DA REDAÇÃO
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O governo federal 
prorrogou, até 
30 de setembro, 

o prazo para o alistamen-
to militar obrigatório de 
2020, em razão das me-
didas de enfrentamento 
à pandemia de covid-19. 
Normalmente, a apresen-
tação obrigatória é feita 
dentro dos primeiros seis 
meses do ano em que o 
brasileiro completar 18 
anos de idade. Para se 
alistar, ele deve acessar 
o site www.alistamento.
eb.mil.br ou comparecer 
à Junta de Serviço Militar 
situada na Praça Rui Bar-
bosa, também conhecida 
como Praça dos Peixes.

Todo brasileiro do 
sexo masculino deve se 
alistar no ano em que 
completar 18 anos. Caso 
ele perca o prazo, está 
sujeito a multa e ficará 
em débito com o Servi-
ço Militar. Nesse caso, 
não poderá, por exem-
plo, obter ou renovar 
passaporte, inscrever-se 
em concurso público ou 

ingressar no serviço pú-
blico, seja eletivo ou de 
nomeação, obter carteira 
profissional, assinar con-
trato ou receber qualquer 
prêmio de governos fede-
ral, distrital, estaduais ou 
municipais.

Documentos
Os documentos exi-

gidos são: Certidão de 

Nascimento ou RG ori-
ginal, CPF, comprovante 
de endereço e e-mail 
(endereço eletrônico). 
Os jovens casados ou que 
têm filhos, além desses 
documentos, devem levar 
cópia da certidão de casa-
mento ou nascimento dos 
filhos. No caso de jovem 
com deficiência física 
ou mental, os responsá-

Alistamento foi prorrogado em razão das medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus; A inscrição deve ser feita pessoalmente na Junta Militar

veis devem comparecer 
à Junta Militar e retirar 
requerimento para laudo 
médico.

O retorno agendado 
para ciência do resultado 
também foi postergado 
de julho para outubro, 
sendo mantido o dia e 
horário par atendimento. 
Já os jovens que tiveram 
o Juramento à Bandeira 

cancelado devem com-
parecer à Junta Militar 
com o Certificado de 
Alistamento para retirar o 
Certificado de Dispensa.

O horário de atendi-
mento da Junta Militar é 
das 10h às 12h e das 13h 
às 15h, de segunda a sex-
ta-feira. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
pelo telefone 3816-6961 

ou pelo endereço ele-
trônico gabinete.jsm@
indaiatuba.sp.gov.br.

SERVIÇO
Junta Militar
Endereço: Praça Rui 
Barbosa
Telefone: 3816-6961
E-mail: gabinete.
jsm@indaiatuba.sp.
gov.br
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Presidente do PRTB fala sobre o pré-candidato Presidente do PRTB fala sobre o pré-candidato 
a prefeito de Indaiatuba, Edvaldo Bertipagliaa prefeito de Indaiatuba, Edvaldo Bertipaglia

O fundador e presi-
dente nacional do 
PRTB (Partido 

Renovador Trabalhista 
Brasileiro), Levi Fidelix, 
em entrevista, falou sobre 
o pré-candidato a prefeito 
de Indaiatuba, Edvaldo 
Bertipaglia.

Levi Fidelix disse que 
o empresário representa o 
perfil do cidadão que gera 
emprego e renda e faz a 
diferença para a história 
da cidade.

Confira 
a entrevista:
1) Conservador, limpo 

e que enaltece a pátria e a 
família, o PRTB chega à 
Indaiatuba com a propos-
ta de lançar o empresário 
e vereador Edvaldo Ber-
tipaglia como candidato 
a prefeito nas eleições 
de 2020. O senhor acha 
que Edvaldo representa 
o perfil diferenciado do 
seu partido? 

Como fundador e 
presidente nacional do 
PRTB, penso que nos 
autoproclamamos e nos 
definimos como cidadãos 
tradicionais de um novo 
tempo, com uma plata-
forma dinâmica e focada 
na livre iniciativa. Isso 
significa que mesmo con-
servadores por idealismo 
moral, temos muito em 
comum com o empresá-
rio Edvaldo Bertipaglia 
que representa bem esse 
perfil do cidadão que não 
vive de subsídio público, 
gera empregos e renda 
e faz a diferença porque 
tem uma história de voca-
ção para o sucesso. Tudo 
isso nos une e nos define 
como o melhor para In-
daiatuba.  

2) Edvaldo apoia o 
presidente Jair Bolsonaro 
e seu vice Mourão desde 

o início de seu governo 
pela sua transparência e 
lisura, o que converge 
com seus princípios. Em 
sua opinião, caminhar 
junto ao atual Governo 
Federal pode fomentar a 
campanha de Edvaldo em 
Indaiatuba e até facilitar 
sua eleição? 

Não tenha dúvida, a 
tendência é que sendo ele 
o prefeito de Indaiatuba 
e apoiador do Governo 
Federal, a aproximação 
deve proporcionar um 
alinhamento natural de 
ideias para que a cidade 
seja beneficiada. Assim, 
trabalhando em conjunto, 
verbas para o social e o 
incremento da indústria e 
do comércio devem che-
gar e atender as necessi-
dades mais essenciais dos 
indaiatubanos.  

3)  A proposta do 
PRTB segundo seu pró-
prio discurso e do vice-
-presidente e também 
integrante do partido, Ha-
milton Mourão, é contri-
buir em todas as esferas 
políticas para um Brasil 
que se desenvolva a partir 
dos setores produtivos. O 
fato de Edvaldo ser um 
empresário que produz 
e gera muitos empregos 
pode ser um diferen-
cial de campanha num 
universo de candidatos 
menos envolvidos com o 
setor empresarial? 

A princípio, sobre 
o vice-presidente Ha-
milton Mourão, ele é 
nossa maior estrela. Um 
homem probo, correto, 
que conhece de adminis-
tração e estratégia como 
poucos, além de ser culto 
e preparado - o PRTB 
sente-se muito honrado 
em tê-lo em nossas filei-
ras. Acredito que a iden-
tificação de Mourão com 
os empreendedores brasi-
leiros, e o atual vereador 
e sua experiência no se-

tor produtivo industrial, 
fará muito pelo povo de 
Indaiatuba e tornará o 
empresário Edvaldo seu 
melhor prefeito. 

4) O senhor acha que 
o eleitor faz leituras mais 
confiáveis quando per-
cebe que o candidato já 
tem sucesso em sua vida 
empresarial? 

Eu creio que sim. 
Hoje seria fácil vencer 
um picareta, um empre-
sário falido, quebrado, 
interpelado pela justiça, 
evidente que o eleitor não 
o teria como um páreo 
duro. No caso do candi-
dato a prefeito do PRTB, 
Edvaldo Bertipaglia, que 
é um homem honrado, 
ficha limpa, conhecido na 
cidade, próximo ao cida-
dão, além de socialmente 
atuante, a leitura do elei-
tor é de um candidato de 
futuro espelhado num 
passado correto. Tudo 
que o brasileiro precisa e 
exige no momento. 

5) Em sua opinião, a 
experiência de Edvaldo 
como vereador é im-
portante enquanto co-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

nhecimento da dinâmica 
política da cidade, e pode 
ser um fator positivo para 
que ele faça uma boa ges-
tão como prefeito? 

Óbvio que sim, a ex-
periência de legislar fa-
vorece porque faz com 
que o candidato conheça 
não só a dinâmica da ci-
dade, mas o caminho dos 
processos e da burocracia 
com mais propriedade. 
Quando eleito, com esse 
conhecimento fica menos 
complicado responder 
as demandas, sejam elas 
empresariais ou popula-
res. Estar atualizado com 
o dia a dia dos cidadãos 
e suas queixas, inteirado 
com a administração e 
o cotidiano da cidade e 
seus projetos, em todos 
os níveis, torna o execu-
tivo um líder eficiente e 
de raro valor.    

6) O fato de Edvaldo 
não ter compromissos 
assumidos com antigos 
apoiadores e investidores 
de campanha pode faci-
litar o seu caminho até 
a cadeira do executivo 
municipal?

Facilita muito, Edval-
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do é um homem livre, não 
está amarrado politica-
mente com ninguém. Não 
tem “rabo preso”. Essa é 
uma das maiores possi-
bilidades de um homem 
para ter desenvoltura e 
sucesso no seu mandato 
político. Um executivo 
livre para propor medi-
das que atendam desde 
saneamento de contas, 
por exemplo, até inves-
tigações é tudo que um 
político de bem precisa. 
Se ele não fica travado 
em sua gestão pode bri-
gar por suas ideias e ain-
da zelar pela imagem do 
seu partido, nesse caso, o 
nosso PRTB.

7) Pela sua experiên-
cia, um candidato da situ-
ação, cujo grupo político 
está há mais de 20 anos 
no poder, pode diminuir 
as chances de Edvaldo 
ocupar a prefeitura, mes-
mo que o cenário desse 
candidato em questão 
esteja desgastado?

Eu penso que não. É 
natural que candidatos 
de grupos políticos tanto 
tempo no poder tenham 
certa influencia sobre o 
eleitor. Mas Edvaldo é 
um sujeito diferenciado 
nessa disputa. Terá de 
tomar cuidado porque to-
dos estarão contra ele, até 
pelo seu histórico de em-
presário de sucesso. Mas 
essa diferença vai mexer 
com os “coronéis”, aque-
les que têm aversão ao 
novo. Edvaldo terá pela 
frente um osso duro de 
roer, mas chegará a bom 
tempo porque a popula-
ção clama por mudança, 
transparência e governos 
mais comprometidos e 
sem amarras viciosas. Os 
jovens, os empreendedo-
res, os microempresários 
e comerciantes estão exi-
gindo novas reformas, 
abertura de novas fron-
teiras, uma cidade como 

Indaiatuba vai precisar de 
um novo plano diretor, o 
que deverá sofrer muita 
resistência. O PRTB se-
gue confiante e apoiando 
o empresário Edvaldo 
Bertipaglia no que for 
preciso.  

8) No Brasil atual, 
experiência de legislador, 
ficha limpa, formação 
acadêmica e personali-
dade forte, características 
que Edvaldo tem, são 
requisitos essenciais para 
um bom candidato a car-
go público?  

Evidente, Edvaldo é 
um legislador. Homem 
moderno, limpo, sabe o 
que faz, tem um discurso 
firme, ficha limpa, além 
de uma representação 
acadêmica, nós temos 
muita honra em tê-lo 
em nossas fileiras, nos 
representando numa ci-
dade progressista como 
Indaiatuba. Um nome 
que agrega com inde-
pendência e liberdade a 
servir a população com 
qualidade. Aliado bom, 
fazendo um excelente 
trabalho, eu tenho certe-
za que teremos sucesso. 
Muitos candidatos a ve-
readores completam esse 
esforço de unidade em 
torno do PRTB. Por conta 
disso, desejo a Edvaldo 
muito sucesso. Nosso 
grupo político tem nele 
um amigo, um correligio-
nário, homem combativo, 
de palavra e que tem o 
perfil do nosso partido. 
O PRTB segue focado no 
liberalismo humanitário, 
no compromisso com 
o Social, a Educação e 
o treinamento técnico; 
além de Saúde prioritária 
e sensível as necessidades 
da população. Moradia, 
qualidade de vida para um 
povo cujo valor maior é o 
trabalho e que merece um 
prefeito como o empresá-
rio Edvaldo Bertipaglia.
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Seis pessoas são Seis pessoas são 
multadas por uso multadas por uso 
de linha cortantede linha cortante

xx

Ocorrências aconteceram nos bairros 
Jardim Morada do Sol e Jardim Paulista

A Guarda Civil 
em patrulha-
mento de roti-

na abordou três maiores 
e três menores utilizan-
do linha cortante. A 
ocorrência aconteceu 
na quarta-feira, 3 de 
junho, nos bairros Mo-
rada do Sol e Jardim 
Paulista. A Defesa Ci-
vil e Conselho Tutelar 
foram acionados para 
realizar o registro de 
atendimento. O depar-
tamento de Fiscalização 
recebeu as informações 
e aplicou multa pre-
vista na Lei Municipal 
nº 7306/2020 de 50 
Ufesp’s, que equiva-
lem a R$ 1.380,20. No 

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Em Indaiatuba é proibido a posse, utilização e comércio do cerol, linhas 
chilena e similares

caso dos menores é o 
responsável legal que 
responde pela infração.

Lei nº 7.306 / 10 
de março de 2020
A Lei de autoria do 

vereador Arthur Macha-
do Spíndola dispõe so-
bre a proibição da pos-
se, trânsito, utilização, 
fabricação e comércio 
de cerol, linha chilena e 
similares em todo o mu-
nicípio de Indaiatuba.

O descumprimento 
desta lei acarretará em 
multa de 50 Ufesp’s 
para pessoa física e 
300 Ufesps’s e alva-
rá de funcionamento 
cassado para pessoa 
jurídica. Em caso de 
reincidência, o valor 
da multa será dobrado 

consecutivamente até o 
valor máximo de 5 ve-
zes. Art. Caso o infrator 
seja menor de idade, a 
multa será aplicada ao 
seu responsável legal.

Operação Cerol
A Operação Cerol é 

uma ação permanente 
que a Prefeitura de In-
daiatuba realiza através 
da Guarda Civil, depar-
tamento de Fiscalização 
e Defesa Civil. Durante 
o ano são promovidas 
palestras e campanhas 
publicitárias de cons-
cientização do risco do 
uso do cerol. No perío-
do de férias a fiscaliza-
ção é intensificada nas 
regiões onde tem maior 
concentração da prática 
do lazer.
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Porta de entrada para 
grande parte das 
Universidade pú-

blicas do país, o Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (ENEM) tem como 
objetivo avaliar as com-
petências e habilidades 
necessárias aos alunos, ao 
final de Educação Básica. 
Trata-se de uma avaliação 
contextualizada, na qual 
são cobrados, além dos 
conteúdos, a capacidade 
de relacionar fatos, da-
tas e eventos, bem como 
aplicar os conhecimentos 
teóricos na resolução de 
situações problema.

Neste ano, segundo 
dados do Ministério da 
Educação, mais de 6 mi-
lhões de candidatos se 

ENEM: Colégio Candelária enfatiza 
a importância do plano de estudo

inscreveram para a prova; 
destes, apenas cerca de 
23% são concluintes do 
Ensino Médio em 2020. 
Duas situações diferentes 
marcam as provas deste 
ano. A grande novidade 
fica por conta da aplicação 
do ENEM Digital: pouco 
mais de 100 mil inscritos 
poderão fazer a prova 
neste modelo. A segunda 
mudança, decorrente da 
pandemia de COVID-19, 
foi o adiamento das pro-
vas, inicialmente previstas 
para o mês de Novem-
bro. Com o avanço da 
pandemia, e atendendo a 
solicitações de diferentes 
setores da sociedade, o 
Ministério da Educação 
decidiu adiar as provas 
por 30 ou 60 dias, confor-
me decidido em consulta 
pública entre os inscritos.

No Colégio Cande-
lária, a preparação para 
o ENEM acompanha a 
rotina escolar dos alunos 
desde cedo. O trabalho 
com foco nas habilidades 
e competências, iniciado 
já nos anos iniciais do En-
sino Fundamental, possi-
bilita o contato dos alunos 
com avaliações contextu-
alizadas, nas quais, muito 
mais do que os conteú-
dos propriamente ditos, 
exige-se a capacidade 
de solução de situações-
-problema. Da mesma 
maneira, as séries finais 
do Ensino Fundamental 
atual com projetos trans-
disciplinares, que exigem 
a integração das diferentes 
áreas de conhecimento 
como meio para analisar 
e interpretar a realidade na 
qual estão inseridos.

O Ensino Médio, por 
sua vez, aprofunda essas 
habilidades, possibilitando 
ao aluno, além de uma 
vivência mais próxima 
das áreas com as quais 
tem maior afinidade, o 
desenvolvimento de pro-
jetos fundados nos eixos 
estruturantes Investiga-
ção Científica, Processos 
Criativos, Mediação e In-

No colégio o trabalho é iniciado já nos anos iniciais do Ensino Fundamental

Colégio oferece estrutura necessária para que os alunos estejam preparados para realizar a prova

DIVULGAÇÃO/COLÉGIO CANDELÁRIA

tervenção Sociocultural e 
Empreendedorismo. Por 
meio de atividades indivi-
duais e coletivas, nossos 
alunos são levados a de-
senvolver estudos de caso, 
experimentos, pesquisas 
e seminários, que possi-
bilitam a mobilização de 
diferentes recursos.

Tudo isso, aliado aos 
recursos oferecidos pelo 

Sistema de Ensino pH, 
corpo docente qualificado 
e a perspectiva de uma 
formação voltada para os 
valores humanos funda-
mentais, permite que nos-
sos alunos estejam prepa-
rados não somente para as 
avaliações externas, como 
o ENEM, mas, também, 
para o pleno exercício de 
sua cidadania.
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Na manhã desta 
terça-feira (9), 
durante reunião 

no Palácio do Planalto, 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, anunciou 
a prorrogação do Auxílio 
Emergencial por mais dois 
meses. No dia anterior, o 
governo federal havia con-
firmado o valor das parcelas 
adicionais, que será de R$ 
300.

Inicialmente, foram 
aprovados três pagamentos 
do benefício, no valor de 
R$ 600 para trabalhadores 
informais, desempregados 
e empreendedores indivi-
duais (e de R$ 1200 para 
mães solteiras), vigentes até 
julho. Segundo Guedes, o 
período de prorrogação do 
Auxílio é necessário para 

Auxílio Emergencial será prorrogado 
por dois meses e valor será de R$ 300

que haja um “retorno segu-
ro ao trabalho”, conforme 
protocolos internacionais.

O encontro ministerial 
foi transmitido ao vivo 
pela TV Brasil. Na ocasião, 
Paulo Guedes reforçou 
que o primeiro passo do 
governo é essa “camada de 
proteção, com a extensão 
do auxílio emergencial por 
dois meses, enquanto isso 
organiza-se a volta, o retor-
no seguro ao trabalho, den-
tro dos bons protocolos”.

O ministro acredita que 
em 60 dias o país consegui-
rá se organizar e retomar as 
atividades de forma segu-
ra. “Depois, entramos em 
uma fase de decolarmos 
novamente, atravessando 
as duas ondas. Este é o 
desafio”, apontou.

Guedes também si-
nalizou que pretendem 
promover a unificação de 

programas sociais e criar 
o programa Renda Brasil. 
“Havia 38 milhões de brasi-
leiros invisíveis e que tam-
bém merecem ser incluídos 
no mercado de trabalho. 
Também vamos lançar o 
programa de trabalho ver-
de-amarelo”

Efeito colateral
A CEF já efetuou o 

pagamento de R$ 76,6 
bilhões em Auxílio Emer-
gencial, segundo anun-
ciado por Pedro Guima-
rães, presidente do banco 
(Agência Brasil). Dados 
do Portal da Transparên-
cia (CGU – Controladoria 
Geral da União) revelam 
que, em Indaiatuba, o 
total transferido foi de R$ 
4,773 milhões. Ao todo, 
58,6 milhões de pessoas 
receberam alguma parcela 
do benefício desde que o 

programa foi criado, em 
abril, para ajudar no en-
frentamento dos impactos 
da crise do coronavírus.

O presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) afir-
mou que o país vem se 
destacando na manuten-
ção de empregos, apesar 
das medidas de isolamen-
to adotadas por estados 
e municípios, as quais 
tiveram efeito colateral 

maior que a ação do pró-
prio vírus.

“Ficamos praticamente 
delegados de dispensar 
recursos para estados e 
municípios. E assim fo-
ram dispensados dezenas 
de bilhões de Reais para 
combater o coronavírus”, 
criticou Bolsonaro. Ele 
ressaltou ainda que as in-
formações da OMS sobre 
a não transmissão pelos as-

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Ao todo, 58,6 milhões de pessoas receberam alguma parcela do benefício desde abril

sintomáticos devem alterar 
políticas do fechamento.

Sobre o valor das par-
celas adicionais do Auxí-
lio, o presidente afirmou 
que a proposta dos R$ 300 
partiu dele e da equipe eco-
nômica do governo. “Tem 
parlamentar que quer R$ 
600. Se tirar dos salários 
deles, tudo bem; por mim, 
pago até R$ 1 mil”, com-
pletou Bolsonaro.

Guedes disse a prorrogação é necessário para que haja um “retorno seguro ao trabalho”
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O desafio das atividades físicas e da 
retomada dos esportes pós-quarentena
Boa parte das pessoas reduziram o ritmo ou deixaram de praticar atividades físicas

Já sabemos de longa 
data que o exercí-
cio físico melhora a 

imunidade e a saúde em 
geral. Porém, com a qua-
rentena, muitas pessoas 
que praticavam atividades 
de forma regular deixaram 
de fazer ou diminuíram (e 
muito!) sua frequência e 
intensidade.

Confinados, não ima-
ginávamos a proporção 
que o isolamento poderia 
tomar e as restrições im-
postas à prática esportiva. 
As sociedades médicas 
ligadas ao esporte refor-
çam a necessidade de fazer 
exercícios tomando todas 
as cautelas que a situação 
ainda pede.

Uma coisa está bem 
clara, após pandemia, 
nada será como antes. 
Novos hábitos irão surgir 
e vão fazer parte de nossa 
rotina. A Covid-19 fez 
que coisas mudassem no 
nosso dia a dia, como já 
vem acontecendo há mais 
dois meses. Nosso estilo 
de vida, mudou e não foi 
uma opção nossa, e tere-
mos que aprender a viver 
de uma forma diferente. 
Mas precisamos voltar a 
ter vida!

Muitos valores muda-
ram na vida pessoal de 

POR LINA AMSTALDEM cada um e com efeitos 
duradores. As pessoas 
irão valorizar ainda mais 
o bem-estar, saúde e das 
relações, o que nos deu um 
novo aprendizado causado 
pelo isolamento social. 
Ainda a nossa IMUNIDA-
DE é o que fará diferença 
então, os bons hábitos não 
poderão mudar, apenas 
o faremos de forma di-
ferente como é o caso da 
atividade física.

Mas, com o controle 
da pandemia, como será 
a retomada? Por quanto 
tempo?

São perguntas ainda 
sem resposta definida. O 
que está certo é que, em 
relação aos exercícios e 
esportes, o importante é 
não parar a atividade de 
forma abrupta. Não impor-
ta se você é atleta amador 
ou profissional, busque 
continuar se exercitando 
— mesmo em casa.

Isso porque, como ain-
da não temos medicamen-
tos ou vacinas para nos 
proteger desse novo vírus, 
combatê-lo depende ini-
cialmente da capacidade 
de resposta de cada indi-
víduo à doença, conhecida 
como covid-19.

Sendo assim, mesmo 
que não impeça ninguém 
de contrair a doença, ter 
uma imunidade em dia é 

vital para ajudar na luta 
contra a infecção. São 
quatro os pilares de uma 
“boa imunidade”: praticar 
exercícios físicos regular-
mente, reduzir o estresse, 
dormir bem e ter uma 
alimentação balanceada. 
Quando dormimos pouco 
ou nos alimentamos mal, 
isso afeta o funcionamento 
de nosso sistema imu-
nológico de diferentes 
maneiras. O mesmo ocorre 
quando deixamos de pra-
ticar atividades físicas ou 
sofremos estresse.

Esse comportamento é 
essencial porque também, 

confinados e sem treino 
constante, tendemos a so-
frer um desajuste no balan-
ço energético. Gastamos 
menos calorias e estoca-
mos mais, principalmente 
na forma de um consumo 
exagerado de alimentos 
inadequados. Equilibrar 
essa conta evita acúmulo 
de gordura e perda de 
massa muscular.

No retorno da pratica 
de atividade física, procure 
locais com menor aglome-
ração física e que esteja 
comprometido com todos 
os protocolos de segurança 
sanitária.

Academia 40+
O principal objetivo 

da 40+ Academia está 
na mudança dos hábitos. 
“Nossa missão é mudar 
para melhor a vida de 
nossos alunos e suas famí-
lias”, disse Lina. “A partir 
dos 40 anos, já sentimos 
uma mudança muito gran-
de em nosso metabolismo 
e organismo.

Por isso é fundamental 
que homens e mulhe-
res pratiquem exercícios, 
principalmente após os 
40 anos, que é quando as 
doenças começam a se 
manifestar de uma forma 

mais intensa”, orienta.
A rede de Academia 

40+ está presente em 
várias cidades do país. 
Possui acompanhamento 
personalizado nas moda-
lidades de musculação, 
pilates e treinamento ae-
róbico e atende tanto o 
público masculino e fe-
minino de todas as idades. 

A academia possui 
um método próprio com 
número limitado de alu-
nos, sem perda de tempo 
e também dispõe de um 
ambiente agradável, sem 
espelhos e músicas altas.

A 40+ Academia 
está de portas fechadas, 
em casa, preservando e 
acompanhando os alu-
nos através de atividades 
online e enviando infor-
mações sobre saúde em 
geral, através das redes 
sociais, mas também se 
readequando para o retor-
no dos alunos. A acade-
mia está sendo preparada 
e organizada para rece-
ber seus alunos de forma 
segura e respeitando as 
orientações do protocolo 
sanitário do Governo do 
Estado.

Em Indaiatuba, a Aca-
demia 40+ está localizada 
na Avenida Conceição, 
2536. Para mais informa-
ções telefone e whatsapp 
(19) 3392-4819.

Sociedades médicas ligadas ao esporte reforçam a necessidade de manter os exercícios físicos tomando todas as cautelas que a pandemia ainda exige
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O escritório MCM 
Advocacia atua 
em Indaiatuba há 

três anos e foi fundado em 
março de 2018 pelo Doutor 
Jonas Moreira formado 
pela Faculdade Max Plan-
ck, atual UniMax, e pós 
graduado em direito penal 
pela Universidade Damásio 
de Jesus. Atualmente, faz 
pós-graduação em Direito 
Penal Econômico na Fa-
culdade Makenzie em São 
Paulo. 

Dr. Moreira sempre foi 
atuante no Direito Penal, 
especialmente, nos crimes 
comuns, tributários, contra 
a ordem econômica, mili-
tares, contra o consumidor 
e outros.

Atuante em audiências, 
delegacias e defesas em 
geral, a maioria dos seus 
clientes é da capital “A 
MCM Advocacia iniciou 
seus trabalhos com o Di-
reito Penal e Cível e devido 
ao aumento da demanda 
houve a necessidade de 
ampliar o contingente de 
profissionais”, conta. “Em 
janeiro de 2019 começa-
mos a parceria com a Dou-
tora Emanuelle Cardoso, e 

MCM Advocacia: soluções e segurança jurídica
O escritório tem processos em quatro estados: São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Santa Catarina

em julho do mesmo ano, 
o Doutor Ismael Magno 
passou a integrar a equipe”.

Escritório
Com a junção de pro-

fissionais de outras áreas 
para ampliar os serviços 
prestados pelo escritório 
de advocacia, Dr. Moreira 
passou a contar com os só-
cios, o Doutor Ismael Mag-
no e a Doutora Emanuelle 
Cardoso. Com isso surgiu 
a MCM Advocacia que é 
a inicial do sobrenome dos 
sócios administrativos.

O escritório tem pro-
cessos em quatro estados: 
São Paulo, Minas Gerais, 
Bahia e Santa Catarina, 
sendo que a matriz do es-

critório está em Indaiatuba. 
“Temos parceiros espalha-
dos por todo o território 
nacional”, conta Dr. Mo-
reira. “No estado de Santa 
Catarina abrimos uma filial 
em Florianópolis, pois te-
mos uma demanda muito 
grande naquela região”, 
completa.

Áreas de atuação
Atualmente o escritó-

rio presta consultorias nas 
seguintes áreas:

Direito Penal Econô-
mico: conjunto de nor-
mas que tem por objeto 
sancionar, com as penas 
que lhe são próprias, as 
condutas que, no âmbito 
das relações econômicas, 

ofendam ou ponham em 
perigo bens ou interesses 
juridicamente relevantes;

Direito Tributário: 
conjunto das leis regulado-
ras da arrecadação dos tri-
butos (taxas, impostos e 
contribuição de melhoria), 
bem como de sua fiscaliza-
ção. Regula as relações ju-
rídicas estabelecidas entre 
o Estado e contribuinte no 
que se refere à arrecadação 
dos tributos;

Direito Empresarial: 
ramo do direito privado 
que estuda os empresários 
e suas relações com sócios, 
terceiros, marcas e patentes, 
entre outros. Inclusive, den-
tro do Direito Empresarial, 
há o comercial, o direito do 
consumidor, econômico e 
contratos empresariais;

Compliance: função 
que envolve a conformi-
dade da empresa às leis 
e normas de órgãos re-
gulamentadores. Um dos 
seus objetivos é corrigir e 
prevenir desvios que pos-
sam trazer conflitos judi-
ciais para o negócio, sendo 

comumente atrelado à luta 
anticorrupção;

Direito Imobiliário: 
ramo do direito privado que 
trata e regulamentam vários 
aspectos da vida privada, 
tais qual o condomínio, 
o aluguel, a compra e ven-
da de imóveis, a usuca-
pião e os financiamen-
tos da casa própria.

Direito do Consumi-
dor: ramo do direito que 
lida com as relações jurí-
dicas entre fornecedores 
de bens e serviços e seus 
consumidores;

Premiação
A MCM Advocacia 

receberá pela primeira 
vez o Troféu Frutos de 
Indaiá como escritório re-
velação. “Primeiramente, 
agradeço a DEUS, e posso 
dizer com toda sincerida-
de que hoje o escritório 
está muito feliz com a 
oportunidade de partici-
par de uma festa como a 
do Frutos de Indaiá, festa 
esta que possui um grande 
reconhecimento por toda a 

região”, disse. “Sabemos 
que somos um escritório 
novo no mercado e que 
precisamos evoluir muito, 
e receber o convite para 
ser premiado como escri-
tório revelação não tem 
preço. Sabemos que isto é 
apenas o reconhecimento 
de muito trabalho e com-
prometimento dos pro-
fissionais envolvidos na 
prestação de serviços aos 
nossos clientes”, finaliza 
o Doutor Jonas Moreira.

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

JME

Doutor Jonas Moreira, um dos sócios da MCM Advocacia

MCM 
ADVOCACIA

Endereço: Ademar de 
Barros, 1670, sala 19, 
Villa Giorgina, Indaia-
tuba/SP
Tele fones :  ( 19 ) 
99668-5229 (WhatsA-
pp) e (48) 99103-7987
Contatos: Jonas Alves 
Moreira, Ismael Mag-
no Ferreira e Assisten-
te Jurídico Alexandre 
de Oliveira 
E-mail: advogado.mo-
reira18@gmail.com



Procurado da justiça é 
capturado pela Guarda
Indivíduo mudou o caminho que fazia ao ver guardas civis

DA REDAÇÃO
r edacao@maisexpressao .com.br

Um homem pro-
curado da justiça 
foi capturado pela 

Guarda Civil no sábado 
(06). A equipe da viatura 
108 realizava patrulha-
mento na Rodovia En-
genheiro Paulo de Tarso 
Souza Martins, quando 
desconfiou de um homem 
que ao ver a equipe mos-
trou-se muito nervoso e 
trocou o lado da via pelo 

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA
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qual caminhava. A atitu-
de chamou a atenção dos 
agentes que resolveram 
realizar sua abordagem.

Nada de ilícito foi lo-
calizado com o indivíduo, 
porém ao pesquisar sua 
situação criminal, os guar-
das constataram que ele 
era procurado da justiça. 
O homem foi conduzido 
até a Delegacia de Polícia, 
onde foi apresentado para 
a autoridade policial e 
permaneceu a disposição 
da justiça.

Motorista é preso por 
embriaguez ao volante

Indivíduo é preso por tráfico de drogas

FLAGRANTE

DENÚNCIA

Um motorista foi 
preso na madrugada de 
domingo (07) por em-
briaguez ao volante no 
Jardim Morada do Sol. 
A equipe da viatura 089 
realizava o patrulhamen-
to preventivo do bairro, 
quando transeuntes infor-
maram sobre o motorista 
de um veículo Jetta, que 
estava dirigindo peri-
gosamente pela via. A 
equipe localizou o veícu-
lo suspeito e realizou um 
breve acompanhamento 
até o motorista parar.

O veículo foi aborda-
do na Rua Deputada Ive-
te Vargas e visivelmente 
alterado, o condutor 

A equipe da Romi 
composta pelas motos 
056 e 101 prendeu um 
indivíduo por tráfico de 
drogas na sexta-feira (05). 
Denúncias de moradores 
levaram a equipe até a 
Rua Antônio Brunetti para 
averiguar indivíduos sus-
peitos de realizar o tráfico 
de drogas. Ao acessar a 
rua, um casal saiu andando 
rapidamente em sentido 
oposto aos agentes, fato 
que gerou desconfiança e 

Prisão foi possível após denúncia de moradores

gritou com os agentes, 
dizendo que não iria 
permitir a abordagem e 
revista do veículo. Com 
o apoio das equipes 
dos GAP’s 094 e 095 
o motorista foi contido 
e conduzido até a De-
legacia de Polícia, onde 
a autoridade de plantão 
determinou que ele fos-
se conduzido até o IML 
na cidade de Campinas 
para a realização de um 
teste de embriaguez. 
Com o teste positivo 
em mãos o delegado 
decretou a prisão em fla-
grante do indivíduo pelo 
crime de embriaguez ao 
volante.

levou os guardas a aborda-
gem ambos.

Questionados, o ho-
mem confessou que es-
tava no local realizando 
o tráfico de drogas e que 
vendeu sete microtu-
bos com cocaína para a 
mulher. Próximo a ela 
os guardas encontraram 
mais um microtubo no 
chão. O casal foi leva-
do para a Delegacia de 
Polícia, onde o homem 
foi atuado em flagrante 

 EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Nada de ilícito foi localizado com o indivíduo

pelo crime de tráfico de 
drogas, permanecendo a 
disposição da justiça. Os 

oito microtubos de cocaí-
na e o dinheiro localizado 
foram apreendidos.

Você conhece o bo-
tão de Pânico da Guarda 
Civil? Ele é um aplica-
tivo instalado no ce-
lular de mulheres com 
medidas protetivas, que 
podem acionar a Guar-
da Civil simplesmente 

apertando um botão. A 
localização da vítima é 
enviada em tempo real 
para o Centro de Opera-
ções e Inteligência, que 
envia as viaturas mais 
próximas para o aten-
dimento da ocorrência.

Motorista foi flagrado no Jd.Morada do Sol
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Bicho Amigo

O lindo Cheddar dos tutores Rodrigo e Rafael, em consulta 
na Clínica Bicho Amigo

A Nova Loja acaba de receber a nova coleção Tutti 
Sposa que está maravilhosa. Tecidos nobres, com muita 
transparência, renda, cetim e pedraria. Vale a pena dar uma 
conferida de perto. Você vai se encantar! R. Ademar, de 
Barros, 1011 - Centro, Fone: (19) 3875-1760 - Site: www.
anovaloja.com.br

Casamento de Raquel de Freitas Moura. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente. 

Mr. Roof

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

O lindo Theo no Banho e Tosa da Clínica Bicos & Focinhos. 

A Nova Loja

Bicos & Focinhos

Adelaide Decorações

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

Tavares Refrigeração

A Tavares Refrigeração mais uma vez receberá o Troféu 
Frutos de Indaiá. Parabéns aos proprietários Angelita e 
João.

Jeane e Vânia, proprietárias da A Nova Loja, receberão este 
ano mais um Troféu Frutos de Indaiá, como melhor loja de 
Vestidos de Noiva e Moda Festa. Parabéns!

Dr. Luiz Carlos Chiaparine também receberá o Troféu Frutos 
de Indaiá como Cardiologísta, eleito em pesquisa realizada 
com os moradores da cidade.
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Paloma e Vinicius da Probós Imóveis Nathanael Munerato da Calhas Imperial 

Troféu Frutos de Indaiá: Lei reconhece 
premiação e empresários municipais
Troféu Frutos de Indaiá foi reconhecido por meio do projeto de lei 7.200/2019

O Troféu Frutos 
de Indaiá criado 
pelo Grupo Mais 

Expressão foi reconheci-
do por meio do projeto 
de lei 7.200/2019, de au-
toria do vereador Massao 
Kanesaki (DEM), que 
insere no calendário ofi-
cial de eventos da cidade 
o Dia de Homenagem aos 
Empresários de Sucesso. 

O Dia Municipal dos 
Empresários de Suces-
so, celebrado em 9 de 
novembro, tem como 
objetivo promover o re-
conhecimento aos empre-
sários que se destacaram 
durante o ano nos seus 
respectivos segmentos de 
atuação, contribuindo as-
sim, no desenvolvimento 
e ampliação da economia, 
bem como a geração de 
empregos e receitas para 
o município.

A iniciativa também 
visa ser um reconheci-
mento aos jovens empre-
endedores de Indaiatuba, 
através de seus esforços 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

em fazer sempre o melhor 
pelos seus clientes. “Esse 
projeto de lei é o reconhe-
cimento de um trabalho 
que fazemos há 15 anos, 
de premiar os serviços 
prestados com excelência 
à nossa população, nos 

mais diversos segmentos, 
além da geração de renda 
e empregos na cidade”, 
comenta o diretor do Gru-
po, Alan de Santi. 

Comemoração
E em 2020 o Troféu 

Frutos de Indaiá come-

mora 15 anos. E em todos 
esses anos centenas de 
empresas e empresários 
de Indaiatuba receberam 
o troféu que reconhece 
a qualidade dos servi-
ços prestados aos seus 
clientes.

Tradicional na cidade, 

o Troféu Frutos de Indaiá 
ganhou a confiança dos 
empresários locais devi-
do a sua credibilidade na 
pesquisa de satisfação, e 
se tornou o maior e me-
lhor evento de premiação 
de Indaiatuba e região.

E para dar mais credi-

bilidade ao prêmio, uma 
pesquisa foi elaborada 
para que a população 
indicasse quais marcas 
eram as melhores e assim 
os contatos com os indi-
cados fossem realizados. 
No primeiro evento, em 
2006, foram eleitos três 
empresas por segmentos, 
mas sem citar qual era o 
melhor dos três, porém 
isso ocorreu somente no 
primeiro ano para que os 
empresários conheces-
sem o prêmio. 

Da segunda edição em 
diante somente os me-
lhores eram destacados. 
Desde o princípio uma 
das regras é que somente 
o primeiro colocado se-
ria procurado. Caso não 
aceitasse participar da 
cerimônia, o lugar ficaria 
em aberto.

Troféu
O nome “Frutos de In-

daiá” remete aqueles que 
produzem na cidade, que 
criam empregos e geram 
renda. O troféu foi elabo-
rado pela artista plástica 
indaiatubana Maria Vaz, 
a Memê. A ideia era que 
o troféu lembrasse uma 
folha de palmeira, já que 
Indaiá em tupi-guarani 
significa Palmeira.

Ao chegar aos 15 
anos, o Troféu Frutos 
de Indaiá ganhou res-
peito dos empresários e 
da população. “Durante 
todos esses anos sempre 
priorizamos o respeito a 
pesquisa de satisfação, 
pois é a partir dela que o 
evento acontece”, disse 
o presidente do Grupo, 
Admilson Redecopa.

JME
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 901

JARDIM REGINA – CA033057
IMÓVEL DIFERENCIADO PELO 

SEUS PLANEJADOS NOS 03 DOR-
MITÓRIOS, BANHEIROS,

COZINHA, AREA DE SERVIÇO, 
SALA, AREA GOURMET, GE-
RADOR DE ENERGIA A GÁS, 

SISTEMA
DE SEGURANÇA, PORTÃO ELE-
TRÔNICO E 07 APARELHOS DE 

AR CONDICIONADOS, 
IMÓVEL SEMI MOBILIADO.

03 DORMOTÓRIOS ( 01 SUITE 
), COZINHA, AREA DE SERVIÇO, 

SALA 02 AMBIENTES,
BANHEIRO SOCIAL, AREA GOUR-
MET COM LAVBO E PISCINA 7 x  

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

ACEITA PERMUTA POR APARTA-
MENTO NA BIAXADA SANTISTA
( PREFERÊNCIA PRAIA GRANDE, 

SANTOS OU GUARUJÁ ).
R$ 800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – 
CH00334

03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, 02 SALAS, COZINHA, 03 

WC, LAVANDERIA, AREA GOUR-
MET COM CHURRASQUEIRA.
R$ 750.000,00 ( ACEITA PER-

MUTA ) 
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 

DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE 
COM CLOSET, SALA,

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

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

NO COM BANHEIRO.
CASA 03: 01 DORMITÓRIO, 

COPA PEQUENA , WC, ESCRITÓ-
RIO EXTERNO.

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

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

VARANDA, 03 DEPOSITOS, 
CHURRASQUEIRA, PISCINA, 

POMAR, LAGO, PASTO ,  ÁGUA 
VEM DA NASCENTE.

UMA EXTENSA AREA VERDE.
R$ 2.541.000,00

VENDA TERRENOS   

JARDIM REGINA – TR00768
TERRENO DE 284M²

R$ 240.000,00
( ACEITA PERMUTA DE CASA ATÉ 

R$ 280.000,00 )

JARDIM VILA PARADISO – 
TR00797

AREA TOTAL DO TERRENO 
492M²

ÓTIMA VISTA DO LAGO, TOPO-
GRAFIA FAVORÁVEL,

DOCUMENTAÇÃO OK.
R$ 450.000,00

VILA SUIÇA – TR00013
TERRENO 570M²

R$ 460.000,00

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 CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

GARAGEM PARA 02 AUTOS, 
COM AMPLO JARDIM.

R$ 279.000,00

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

AREA DE SERVIÇO
COBERTA, CHURRASQUEIRA, 
GARGEM COBERTA PARA 02 

AUTOS ( PORTÃO ELETRONICO ).
R$ 350.000,00

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

COZINHAS, WC, CHURRASQUEI-
RA, GARAGEM COBERTA PARA 

02 CARROS,
ÓTIMO ACABAMENTO,

R$ 395.000,00

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

AREA SE SERVIÇO,
CHURRASQUEIRA, GARAGEM 
PARA 02 CARROS COBERTA.

R$ 395.000,00

JARDIM PAU PRETO – CA00000
03 DORMITÒRIOS , SENDO 01 
SUITE, SALA, WC, COZINHA, 

AREA SE SERVIÇO,
CHURRASQUEIRA, GARAGEM 
PARA 02 CARROS COBERTA.

R$ 395.000,00

VILA GEORGINA – CA03211
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, WC, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO,

CHURRASQUEIRA, GARAGEM 
PARA 02 CARROS COBERTA.

R$ 415.000,00 

VILA GEORGINA – CA00000
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, WC, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO,

CHURRASQUEIRA, GARAGEM 
PARA 02 CARROS COBERTA.

R$ 415.000,00 

JARDIM DOS IMPÉRIO – VILA 
ITÚ - CA03213

LINDA CASA, ÓTIMO ACABA-
MENTO.

03 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 
SUITE,SALA, WC, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,
AREA GOURMET, GARAGEM 

PARA 02 CARROS E JARDIM NA 
FRENTE.

R$ 424.000,00

JARDIM DOS IMPÉRIO – VILA 
ITÚ - CA00000

LINDA CASA, ÓTIMO ACABA-
MENTO.

03 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 
SUITE,SALA, WC, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,
AREA GOURMET, GARAGEM 

PARA 02 CARROS E JARDIM NA 
FRENTE.

R$ 424.000,00

 JARDIM DOS IMPÉRIO – VILA 
RICA – CA03214

LINDA CASA, ÓTIMO ACABA-
MENTO.

03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, COZINHA, AREA DE 

SERVIÇO,
AREA GOURMET, GARAGEM 

PARA 02 CARROS ( 01 COBER-
TA )

R$ 424.000,00

PARK REAL – CC00106
03 SUÍTES ( 01 SUÍTE  PAV. TER-

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

R$ 500.000,00

JARDIM MOACIR ARRUDA – 
CA03215

03 DORMITÓRIOS  ( 01 SUÍTE 
) TODOS COM ARMÁRIOS E 

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

04 VEÍCULOS.
R$ 560.000,00

PLANEJADOS E OUTRO
COM ARMÁRIO E MESA DE ES-

CRITÓRIO, COZINHA PLANEJADA 
COM FOGÃO

EMBUTIDO, PORTA DE VIDRO 
SEPARANDO COZINHA DA LA-

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

DE FRENTE.
R$ 285.000,00

JD. MOACIR ARRUDA – AP 
00867

02 DORMITÓRIOS, SALA 2 AM-
BIENTES, COZINHA, ÁREA DE 
SERVIÇO WC,01 VAGA GARA-

GEM. R$ 290.000,000

CENTRO – AP00792
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, ENTRE 

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

LAVANDERIA, 
02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 340.000,00
CIDADE NOVA – AP00957

03 DORMITÓRIOS COM ARMÁ-
RIOS PLANEJADOS, SENDO 01 

SUITE, SALA
AMPLA, COZINHA PLANEJADA, 
AREA DE SERVIÇO, O1 VAGA DE 

GARAGEM DE 155M².
APENAS 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 
PLANEJADA, WC SOCIAL, AREA 

DE SERVIÇO, SACADA, 02 VAGAS 
DE GARAGEM, PORTARIA 24 

HORAS, AREA DE LAZER COM-
PLETA, COM PISCINA, ACADE-
MIA, CINEMA, CHURRASQUEI-
RA, QUADRA, PLAYGROUND, 

SALÃO DE FESTAS.
VALOR PAR VENDA R$ 

480.000,00
VALOR PARA LOCAÇÃO R$ 

2.200,00 (  INCLUSO  CONDOMÍ-
NIO E IPTU)

CIDADE NOVA – AP00961
03 DORMITÓRIOS, COM ARMÁ-

RIOS, 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 

JARDIM CALIFORNIA – CA03131
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, AREA DE SERVIÇO, 

EDÍCULA COM 01 QUARTO,WC, 
AREA DE SERVIÇO, GARAGEM 

PARA 01 AUTO,
R$ 202.000,00

VILA BRIZOLA – CA03193
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC E GARAGEM.
R$ 210.000,00

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

AREA DE SERVIÇO,
ÓTIMO ACABAMENTO, 02 VA-

GAS PARA CARRO.
R$ 276.000,00

JARDIM VENEZA – CA00000
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, WC, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,
ÓTIMO ACABAMENTO, 02 VA-

GAS PARA CARRO.
R$ 276.000,00

JARDIM SANTA RITA – CA03187
SOBRADO COM 216 M² DE 

AREA CONSTRUIDA.
03 DORMIÓRIOS ( 02 SUÍTE ) , 
SALA DE ESTAR E SALA DE JAN-

TAR, COZINHA,
LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, 

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM SALA 

COZINHA E BANHEIRO
R$ 180.000,00

MIRIM I – INDAIATUBA – 
AP00948

02 DORMITORIOS, SALA, COZI-
NHA, WC E GARAGEM

R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA 

E BANHEIRO (MOBILIADA) ,02 
VAGAS

R$ 190.000,000

BOSQUE DOS INDAIAS – AP0000
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, GARAGEM.
R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
PLANEJADO, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA 
COBERTA.

R$ 200.000,00 + R$ 250,00 
(CONDOMINIO) + R$ 50,00 

(IPTU)

CECAP – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, 01 VAGA DE GARA-

GEM.
R$ 200.000,00

VILA DAS PRAÇA – AP00969
02 DORMITÓRIOS, SALA, WC, 
COZINHA, 01 VAGA DE GARA-

GEM.
CONDOMÍNIO OFERECE SEGU-

RANÇA 24 HORAS, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA,

E AREA VERDE.
R$ 202.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VA-
RANDA, COZINHA, AREA DE 

SERVIÇO SEPARADA DA COZI-
NHA, 01 WC, E UMA VAGA DE 

GARAGEM. 
R$ 210.000,00

JD. SANTIAGO – AP 00835
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, 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 

CENTRO – AP00966
01 DORMITÓRIO, SALA, VARAN-

DA, WC, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO,

01 VAGA DE GARAGEM CO-
BERTA.

R$ 240.000,00 

PARQUE   SÃO  LOURENÇO - 
AP00946

APARTAMENTO TODO PLANEJA-
DO  , 02 DORMITORIOS, SALA 02 
AMBIENTES,COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO,WC GARAGEM  APAR-
TAMETO TERREO. IDEAL PARA 

SOLTEIRO, IDOSO,  E QUEM ESTÁ 
COMEÇANDO A VIDA.

R$ 250.000,00

JARDIM ALICE – AP00952
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-
NHA, 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 
LOCALIZAÇÃO, CONDOMÍNIO 

FECHADO.
03 DORMITÓRIOS, SENDO O 
PRINCIPAL COM ARMÁRIOS 

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIA-
DOR OU SEGURO FIANÇA

LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

CENTRO – SL0112
SALA COM APROX. 20M² C/ AR 

CONDICIONADO , PISO CARPETE 
DE MADEIRA, 01 WC, 

R$ 900,00 ( INCLUSO COND, E 
IPTU )

JARDIM CALIFORNIA – SL00375
SALÃO COM 60 M² E WC.

R$ 900,00
JARDIM CALIFORNIA – SL00376

SALÃO COM 60 M² E WC
R$ 900,00

ITAICI – SL00354
SALÃO COM 180M² COM 02 WC 
MAIS ESPAÇO PAR4A ESCRITÓ-

RIO.
R$2.500,00 + IPTU

LOCAÇÕES CASAS

JARDIM MORADA DO SOL – 
CA03184

01 DORMITÓRIO, SALA, COZI-
NHA, WC, AREA DE SERVIÇO,

SEM GARAGEM.
R$ 700,00 + IPTU

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM 

SALA, COZINHA, 01 SUITE, LA-
VANDERIA E 01 VAGA.
INCLUSO ÁGUA E IPTU

R$ 850,00

JARDIM PAULISTA – CA03207
PISO SUPERIOR – 03 DORMITÓ-

RIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 
COZINHA, 

AREA GOURMET, AREA DE SER-
VIÇO, GARAGEM PAR 01 CARRO.

R$ 1.200,00 + IPTU

 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  )

JARDIM UMUARAMA – CA03206
LINDA CASA -  02 DORMITÓ-
RIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 
COZINHA COM ARMÁRIOS, 

BANHEIRO SOCIAL, QUINTAL 
GARAGEM COBERTA PARA 02 

CARROS.
R$ 1.350,00 + IPTU

VILA FURLAN – CA03017
02 CASAS – CASA DA FRENTE 
- 02 DORMITÓRIOS,SALA CO-

ZINHA, 
WC, AMPLO QUINTAL. CASA 
FUNDOS – 01 DORMOTÓRIO, 

SALA, 
COZINHA, WC, QUINTAL, AREA 
DE SERVIÇO, GARAGEM PARA 

O3 CARROS.
R$ 1.500,00 + IPTU

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

VILA MARIA HELENA – CA03200
03 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA AMPLA, COZINHA, 

02 WC,
GARAGEM PARA 02 AUTOS.

R$ 1.800,00 + IPTU

JARDIM OLINDA – CA03028
03 DORMITÓRIOS, ( 01 SUÍTE 

), SALA, WC, GARGEM PARA 02 
AUTOS.

R$ 2.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

CENTRO – AP00921
KITNET, 01 DORMITÓRIO, 

COZINHA, WC, SEM VAGA DE 
GARAGEM.

R$ 700,00 + IPTU

ITAICI-AP00967
03 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE 

SERVIÇO, 01 VAGA.
R$ 1.000,00  + CONDOMÍNIO 

+ IPTU

CECAP – AP00953
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, AREA DE SERVIÇO, 01 
VAGA DE GARAGEM.

R$ 1.100,00 ( INCLUSO COND. 
E IPTU).

CENTRO – AP00966
01 DORMITÓRIO, SALA, VARAN-

DA, WC, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO,

01 VAGA DE GARAGEM CO-
BERTA.

R$ 1.100,00 + CONDOMÍNIO + 
IPTU

VILA MARIA HELENA – EDIFÍCIO 
DUETTO DI MARIAH – AP00539

03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE COM ARMÁRIO, SALA, 

WC, VARANDA GOURMET,
COZINHA COM ARMÁRIO, AREA 

DE SERVIÇO, 01 VAGA DE GA-
RAGEM.

R$ 1.100,00 + CONDOMÍNIO + 
IPTU

CENTRO – AP00964
KITNET MOBILIADO , 01 DOR-
MOTÓRIO, WC, 01 VAGA DE 

GARAGEM
R$ 1.300,00

VENDA APARTAMENTOS  

JARDIM MORUMBI – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-
NHA, WC , 01 VAGA DE GARA-

GEM.
R$132.000,00 .

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, COZI-

NHA, 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 GUAR-
DA ROUPA EMBUTIDOS, SALA, 
COZINHA ,WC, AREA DE SER-

VIÇO.
SEM  GARAGEM.

R$ 150.000,00

CENTRO – AP00621
KITNET -  CENTRO COM POR-

TARIA
ÓTIMO NEGÓCIO COM ESCRITU-

RA , ESTÁ ALUGADA.
50% DE ENTRADA E O RESTANTE 

EM ATÉ 48 PARCELAS.
R$ 155.000,00

JARDIM DOS COLIBRIS – 
AP00862

02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, 01 VAGA DE GARA-

GEM.
R$ 159.600,00 + CONDOMINIO 

DE R$ 200,00

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO
R$ 160.000,000 

JARDIM MORUMBI – AP00949 
02 DORMITORIOS SALA, COZI-

NHA, WC, GARAGEM.
R$ 165.000,00

CENTRO – EDIFICIO VERONA - 
AP00964

KITNET MOBILIADO
R$ 170.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZINHA 

E BANHEIRO, 01 VAGA
R$ 175.000,000 + R$ 313,00 
(CONDOMINIO) + R$ 54,00 

(IPTU)



B2 Imóveis

mitórios (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 avarandada e 
Garagem P/ 03 Autos Cobertos e Vários Descober-
tos. Ar condicionado em 02 Quartos e na sala. R$ 
3.000,00 + IPTU

CA04851 - AT 250m², AU 145m²- 03 dormitórios, 01 
suíte, sala, cozinha com gabinete, WC social, área 
de luz, lavanderia, quintal, 02 vagas cobertas. R$ 
1.700,00 + IPTU

VENDA

TE05993 - PARK GRAN RESERVE - AT 200 m² - Terre-
no em condomínio com duas portarias, área de lazer 
completa, e localização privilegiada. R$ 130.000,00

AP04751 - RESIDENCIAL JARDIM PEDROSO - AU. 
65 m² 02 dormitórios, WC social, sala, cozinha am-
pla, lavanderia, 01 vaga de garagem coberta, R$ 
190.000,00

CH01525 - TERRAS DE ITAICI - AT 1000m², AC 205m² - 
Casa térrea, sala, cozinha americana com armários pla-
nejados, 3 dormitórios sendo 2 suítes, banheiro social, 
área gourmet com churrasqueira e banheiro, lavande-
ria, depósito, garagem coberta para 2 autos, piscina, 
pomar com árvores frutíferas, canil. R$ 750.000,00

CA08808 - VILA DAS PALMEIRAS - AT 148m² AC 
80m² 02 dormitórios planejados sendo 1 suíte, WC 
social social, cozinha integrada a área gourmet com 
banheiro, R$ 400.000,00

CA08698 - EXCELENTE CASA - JARDIM BRÉSCIA RE-
SIDENCIAL - AT 200 m² AC 136 m² - 03 dormitórios 
sendo (01 suíte com closet), sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, área gourmet com pia e chur-
rasqueira, garagem para 02 autos, excelente loca-
lização, condomínio com infraestrutura em área de 
lazer completa. R$ 562.000,00

CA08817 - RESIDENCIAL DONA MARIA JOSÉ - IN-
DAIATUBA-  AT 300 m² AC 179,82m² 03 suítes sen-
do (01 master com closet) banheiros com cuba e 
ducha dupla, sala de estar, sala de jantar integrada 
com a cozinha, área gourmet, quintal, garagem co-
bertas para 02 autos, área de laze completa, piscina 
adulta e infantil, espaço gourmet, campo de fute-
bol, quadra de tênis, quadra poliesportiva, porta-
ria com segurança 24 horas, região privilegiada R$ 
850.000,00

CA08786 - Linda e nova casa, pronta pra morar! 
Casa térrea e foco em acessibilidade - 04 quartos, 
03 suítes com armários e varanda em todos eles, 
sendo a master com closet e banheiro grande, 
(duas duchas e duas cubas). Ar condicionado já 
instalado em todos os quartos. Acabamento em 
porcelanato Portobello, portas laqueadas, ilumi-
nação natural, pé direito alto, telhado térmico, 
corrimão em blindex, pinças de inox e todos os ba-
nheiros com blindex. Ampla sala de estar e jantar 
com pé direito alto. Área gourmet com sauna, du-
cha 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

GL00413 - RECREIO CAMPESTRE JÓIA - GALPÃO IN-
DUSTRIAL AT 1000m² AC896m²  - PARTE SUPERIOR: 
Salas administrativas e 02 WCs. PARTE INFERIOR: Pé 
direito 8 metros, Recepção,  06 WCs e Copa. Entra-
da lateral para caminhões. LOCAÇÃO R$ 7.000,00 
+ IPTU.

AP04741- CIDADE NOVA II - AU.84 m²- Apartamen-
to mobiliado, 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 
02 ambientes, cozinha planejada, lavanderia, WC 
social, 2 vagas de garagem Infraestrutura de lazer e 
segurança 24h. R$ 2.500,00 + IPTU + COND.

AP04758 - APARTAMENTO SEMI MOBILIADO COM 
LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - VILA SORIANO - 02 
suítes com planejados, sala ampla dois ambientes, 
lavabo, ampla varanda fechada, cozinha planeja-
da com linha branca de eletrodomésticos, lavan-
deria planejada, garagem para 01 auto. VENDA 
R$ 360.000,00 | ALUGUEL R$ 1.800,00 + COND. + 
IPTU (ESTUDA ALUGUEL MOBILIADO).

CA08821 - CIDADE NOVA- AT 65m² 01 dormitório, 
banheiro, sala, cozinha, garagem para 01 auto, LO-
CAÇÃO R$ 900,00 + IPTU, A POUCOS METROS DO 
SUPERMERCADO, FARMÁCIA, LOTÉRICA.

CA08822-AU 80m²-COMERCIAL E RESIDENCIAL- 
01 Dormitório, sala, cozinha, wc social, lavanderia. 
SEM GARAGEM R$ 1.000,00 + IPTU

CH01777 - CHÁCARA - RECREIO INTERNACIONAL 
DE VIRACOPOS - AT 1.000m², AC 260m², 03 Dor-

CA08847 - JARDINS DO IMPÉRIO -  AT.150 m²  AC.104,91 m² - em condomínio 
fechado, 03 dormitórios sendo 01 suíte, 01 sala ampla de 02 ambientes e com 
pé direito alto , cozinha americana, WC social, área gourmet, área de serviço, 
quintal, garagem para  02 autos. Próximo a padarias, Hipermercado, Parque 
Ecológico, a poucos minutos da Prefeitura Municipal e do centro da cidade. 
R$ R$ 440.000,00.

CA08843 - BELÍSSIMA CASA EM CONDOMÍNIO COM INFRAESTRUTURA COM-
PLETA -JARDIM RESIDENCIAL DONA LUCILLA - AT 300m² AC 198m² 03 suítes, sala 
02 ambientes com pé direito alto e sanca, cozinha planejada, lavanderia, área 
gourmet planejada, despensa, garagem para 04 autos (além de preparação de 
ar condicionado e aquecimento solar). Condomínio com infraestrutura de lazer 
com piscina, salão de festas, quadra poliesportiva, quadra de tênis, playground, 
portaria 24h, a poucos minutos do centro. R$ 6.500,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

AP04760 - DUETTO DI MARIAH - lindo apartamento todo planejado e com ar 
condicionado - Cobertura com 4 dormitórios (2 suítes) planejados, sala ampla, 
lavabo, lavanderia, área gourmet com cobertura e 3 vagas de garagem cober-
tas. Sol da manhã. Estuda permuta de até 50% do valor. Locação R$ 3.000,00 + 
COND + IPTU. Condomínio com área de lazer completa e portaria 24h.

AP04762 - JARDIM NOVO HORIZONTE -APARTAMENTO MOBILIADO -  AU 
56.30 - 02 dormitórios planejados, WC social com gabinete e box, sala com 
sofá e painel, tv, mesa, cozinha planejada, geladeira, microondas, sugar lavan-
deria, garagem para 01 auto. LOCAÇÃO R$ 1.400,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

CA08848 - JARDIM REGENTE - AT 250m² AC 119m² 03 dormitórios (sendo 01 suíte 
planejada) sala 02 ambientes, cozinha planejada, WC social, lavanderia, cerca elétri-
ca, câmera de segurança, 02 ar condicionado, garagem para 02 autos, imóvel muito 
bem localizado, fácil acesso, próximo ao colégio polo e outros. R$ 480.000,00

CA08744 - RESIDENCIAL DONA LUCILLA - INDAIATUBA - Linda Casa terra em 
condomínio fechado - * Projeto Diferenciado - próximo ao parque ecológico, 
AT 300m² AC 190m²  03 suítes (sendo 01 master com closet)  Sala Estar e 
Sala Jantar c/ pé direito alto, espaço para escritório, Cozinha Americana c/ 
Ilha e Armários embutido e mesa p/ refeições,  Espaço Gourmet com armário 
embutido, Lavatórios com cuba esculpida e Espelhos, Churrasqueira em vidro 
com coifa em inox,  Sistema de Som Ambiente (Bluetooth) no espaço gour-
met, Piscina com iluminação em Led e preparada para aquecimento solar,  
Piscina com cascata, Porcelanato  e acabamento de primeira,  Jd. de Inverno,  
Lavanderia, Paisagismo, garagem para 04 autos. Preparada para ar condicio-
nado, Preparado para energia Fotovoltaica, Condomínio com infraestrutura 
subterrânea, Salão de Festas, Quadra Poliesportiva, Academia, Quadra de 
tênis, Piscina Adulto e Infantil, Playground, Mini campo de futebol, Churras-
queira, Portaria 24hs. R$ 920.000,00



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 des-
coberta 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 
suíte, sala, cozinha, dispensa e garagem coberta para 2 carros. Possui aquecedor solar, ar condi-
cionado 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, churrasquei-
ra 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 condo-
mínio ou apartamento. 
CA309 – JD. MORADA DOS SOL – R$325 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte 2 com ar condiciona-
do e 1 com armários, sala de estar com sanca, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros 1 com 
aquecedor 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 
condicionado, sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem 
para 2 carros e edícula. Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão ele-
trônico 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 edícu-
la. 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, 
garagem. Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet),sala de 
estar  com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, 
dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, 
lavabo, lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem 
coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, sala, 2 banheiros, 
churrasqueira, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.

CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo 
e sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e chur-
rasqueira.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos 
os dormitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com 
churrasqueira e pia, cobertura com vidros temperado, e garagem para 2 carros.
CA403 – VILLA ROMANA – R$1.200.000,00 – Sobrado com 4 dormitórios. Sendo os 4 suítes e 1 suí-
te com closed, 1 banheiro, roupeiro e sacada. Sala de jantar, sala de TV, sala de estar, lavabo, hall de 
entrada, varanda, cozinha planejada, lavanderia, dispensa e garagem para 2 carros. Possui ar condi-
cionado, 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. 
Roupeiro, 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, churras-
queira, 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, ba-
nheiro, sala de TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 2 carros. Possui quintal e 
churrasqueira. Estuda-se Permuta e Propostas.
CA314 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$550 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de TV, 
sala de jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, ar condicionado, 
aquecimento solar e coifa.  Área de lazer com piscina, churrasqueira, campo de futebol, sala de 
ginástica, salão de festas e playground.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, 
cozinha planejada, lavanderia, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal e 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 
banheiro, sala de TV, sala de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e 
edícula. Possui ar condicionado, aquecedor solar e churrasqueira.                                                           
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com 
box e armários, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, 
lavanderia, garagem para 2 carros. Possui quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$390 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala 
de estar, sala de TV, cozinha, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. Obs: Casa com móveis 
planejados. Área de Lazer com playground, brinquedoteca, academia, churrasqueira, piscina e salão 
de festas.

 APARTAMENTOS

AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall de entrada, lavan-
deria, 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 
coberta para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso 
frio,1 vaga de garagem comunitária.
AP511 – NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA – R$198 MIL – 2 dormitórios, sala 
de estar, sala de TV, cozinha, banheiro e lavanderia. Área de lazer com churrasqueira e campo de 
futebol. Possui portão eletrônico.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL -  Apartamento com 2 dormitórios, sendo 
1 suíte, cozinha planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta 
para 2 carros. Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$215 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia e garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, 
sala de jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira 
e salão de jogos. Possui portão eletrônico e elevador. Aceita permuta com terreno, casa ou aparta-
mento 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 per-
muta 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, churrasquei-
ra, 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, varan-
da, 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
 
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha banheiro e lavanderia.
CIDADE NOVA – R$850,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem.
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro e garagem para 1 carro. 
VILA TODOS OS SANTOS – R$850 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. CALIFÓRNIA - R$950,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
CENTRO - R$915,00 - 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, e garagem. 

APARTAMENTOS

VILA TODOS OS SANTOS - R$900,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 
vaga de 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$1200,00 – 2 dormitórios (1 c/armários), sala, cozinha planejada com fogão, banheiro, 
lavanderia planejada e garagem.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
PQ. SÃO LOURENÇO – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.

SALÃO

CENTRO - R$7000,00 - Área 300 m2, pé direito 4 metros, 2 wc, escritório, 3 vagas para carro, torre 
na frente com 15 metros e preparado para ar condicionado.
CENTRO – R$1400,00 – 30 m², 1 wc, sala menor com 15 m² porta de vidro e grade.
CENTRO – R$2.300,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar condiciona-
do, porta eletrônica e 1 vaga de garagem.

SALAS

CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.
CENTRO – R$1.800,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem 
e elevador.

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
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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
CA00262-JD. AVAÍ-3 dorms c/ suíte + dep 4 vagas. ...................R$ 600.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ..........R$ 276.000,00
CA00063-JD. ESPLANADA I-3 dorms c/suíte+ dep 2 vagas ......R$ 600.000,00
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$510.000,00
CA00002-CIDADE NOVA 1-Prédio c/ salão e casa comercial ....R$ 950.000,00
CA00150-JD. REGENTE- 3 dorms c/ suíte +dep 2 vagas ...........R$ 424.000,00
CA00260-PAU PRETO- 3 suítes 1 master + dep Comercial. ...R$ 1.500.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00242-JD. DOS IMPÉRIOS-03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .R$ 440.000,00
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
CA00097-BEIRA DA MATA-3dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .......R$ 900.000,00
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$101.000,00
TE00171-LAGUNA- 300M aceita permuta ..............................R$ 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
TE00121-CHÁCARA AREAL-566M . ......................................R$ 500.000,00
TE00186-CENTRAL PARQUE-SALT0-300M. .........................R$ 140.000,00
TE00187-ALTOS DE ITAICI-430M ..........................................R$ 250.000,00
TE00093-TERRACOTA-1250M ...............................................R$ 230.000,00
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$220.000,00
PT00007-ITAICI- 60M ..............................................................R$ 220.000,00

LOCAÇÃO

CASA

CA00261-JD ALICE- 4 dorms c/ suíte + dep+ 04 vagas ................................  
........................................................................................ R$ 2.380,00 incluso
CA00262-JD AVAÍ- 3 dorms c/ suíte + dep + 4 vagas. ....... R$ 2.500,00+iptu
CA00263-VILLA FURLAN-2 dorms + dep + 1 vaga ...... R$ 1.200,00 incluso
CA00264-CIDADE NOVA II-2 dorms + dep + 3 vagas. ...... R$ 1.500,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep 04 vagas ........ .R$ 10.000,00+cond+iptu
CA00196-MARIA DULCE-03 suítes +dep 04 vagas .......... R$ 4.800,00+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$ 1.300,00 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$ 1.450,00 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

PONTO COMERCIAL

PT0008-JARDIM MOACIR ARRUDA-600m 16 salas, recepção e 04 vagas. ... 
....................................................................................................R$25.000,00 S

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS. ..........................................R$ 4.500,00+ iptu
SL00023-CENTRO-50MTS ..............................................................R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS ................................................R$ 1.400,00+iptu
SL00024-JD. MORADA DO SOL. 250MTSR$ ............................R$ 2.8000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS.R$..........................................................R$ 900,00+ iptu
SL00026-VILA FURLAN- 30MTS. .................................................R$ 900,00 incluso
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
GL00031 RECREIO CAMPESTRE JÓIA A/T 1000 A/C 896....R$ 7.000,00 + iptu
GL00028-VITORIA MARTINI - A/T 1000m A/C 795m..................R$ 10.000,00+iptu
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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

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

JóiasEngenharia e Reformas

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

Arquiteta

PousadaMecânica Projetos e Contruções

Comunicação Visual



B9Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet
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B11

classificados

Vende - se Casa e + 
meio lote de terreno,  
Bairro Jardim Carlos 
Aldrovandi, casa com 3 
Dormitórios, sendo 1 suí-
te, sala, banheiro, cozinha 
com armário embutido, 
área de serviço, garagem 
para  4 carros, F (19) 
3834-6859
Lindo Sobrado Con-
domínio Brescia - 200 
m²  de área construída. 
R$ 740.000,00 Três am-
plas suítes com sacadas, 
sala de jantar, sala de 
estar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia e 
espaço gourmet plane-
jado. Aquecimento solar 
instalado e pontos para ar 
condicionado nos quartos 
e salas. Fino acabamen-
to. Condomínio com por-
taria 24h, piscina, salão 
de festas, churrasqueira 
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 Edicula ou cháca-
ra - Chácara valor até 
R$300.000,00. Casa 
Parque São Lourenço, 
3 dormitórios sendo 1 
suíte, 1 banheiro, sala, 
cozinha, quintal, chur-
rasqueira, garagem p/ 2 
carros, portão eletrônico. 
Valor R$450.000,00 F.: 
(19) 3816-8112
Casas á venda no con-
domínio Império Vila Itu 
e Vila Rica - 3 dorm com 
suíte, ótimo acabamento 
R$ 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 -  Aveni-
da mais movimentada em 
São Paulo. Com 8 linhas 
de ônibus, 4 agências 
bancárias, todos os tipos 
de comércio. Terreno com 
500m², 10 para Avenida, 
50 para fundo, viela sem 
saída, sendo 2 salão co-
mercial, 2 residencias na 
parte superior. No fundo 
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, cozinha, 2 wc, ga-
ragem p/ 2 carros. Doc 
ok. De 250.000,00 por 
R$190.000,00 F.: (19) 
3016-1685 / (19) 98772-
5790
Vende-se casa em 
Cardeal - dois quartos, 
sala, cozinha america-
na, garagem coberta e 
área de serviços A.T. 
125m² A.C. 99m². Va-
lor R$210.000,00. Aceita 
carro e Financiamento. F.: 
(19) 99124-2964

 
Casa nova para locação 
Veneza - dois dormitórios 
sendo uma suite sala, 

cozinha, 01 vaga de 
garagem locação R$ 
1.200,00 + IPTU F.:  F.: 
(19) 98346-2299
Casa Comercial - 08 sa-
las, recepção, cozinha. 
04 vagas na frente F.: 
(19) 99764-1424

 
Apartamento a Venda 
no centro no coração,-
do lado dos bancos e 
lojas. Armários plane-
jado na cozinha e na 
sala. 1 vaga de garagem. 
R$ 180.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Edifício Mathilde Opor-
tunidade - 2 dormitó-
rios c/ suíte, 1 vaga, R$ 
380.000,00 imóvel alu-
gado F.: (19) 4105-7479
Edifício Maroc - 2 dor-
mitórios c/ suíte com 
planejados 1 vaga R$ 
320.000,00 F. :  (19) 
99668-2866

 
Apto no The Park View 
disponível para loca-
ção - Apartamento com 
móveis planejados em 
todos os ambientes. 
Varanda gourmet, en-
vidraçada. 3 quartos (1 
suíte). 3 banheiros. Lo-
cação: R$ 3.000,00 Taxa 
de Condomínio: 467,38 
Taxa mínima de água: 
42,18 IPTU: 141,68 F.: 
(19) 98346-2299
Apartamento para lo-
cação Spazio Illumina-
re - Pintura nova Área 
útil: 56m; 02 dormitórios, 
sendo uma suíte; 01 
Sala; 01 Cozinha com ar-
mários e área de serviço; 
02 Banheiros com espe-
lho, gabinete e box (suíte 
e social); 01 vaga de 
garagem coberta; Valor 
de locação: R$1.000,00 
IPTU: R$71,25 (mês) + 
condomínio/água rateio: 
R$294,00 (mês) F.: (19) 
98346-2299
Villagio D’ Amore - 02 
dormitórios c/planejado, 
01 vaga coberta. F.: (19) 
99794-1424

 
Vende-se uma chácara, 
no Vale do Sol - com 
6 cômodos. Área total: 
1000 m2 área construí-
da: 170 m2 c/ 2 quartos 
sendo 1 suíte. 01 es-
critório, área gourmet, 
churrasqueira, piscina 
c/ banheiro, campo de 
futebol. Toda avaranda-
da. Garagem p/ 4 carros, 
cozinha planejada. Acei-
ta financiamento. Valor 
R$ 580.000,00. Falar 
c/ Carlos ou Sandra F.: 
(19) 97119-8369 / (19) 
99487-5089

ASSISTENTE DE 
DEPARTAMENTO 
PESSOAL – Experi-
ência em toda rotina 
do departamento e 
apontamento de car-
tão de ponto manual. 
Residir em Indaiatu-
ba. CNH categoria B.

CASEIRO – Para tra-
balhar e residir em 
chácara na cidade 
de Indaiatuba. Para 
realizar trabalhos do-
mésticos e de jardina-
gem. Disponibilidade 
para morar no local.

CONSULTOR (A) 
COMERCIAL – En-
sino médio completo. 

Pacote Office. Experiên-
cia em prospecção de 
clientes e negociação 
comercial. Desejável 
experiência em agência 
de empregos ou terceiri-
zação de serviços. CNH 
categoria B. Irá dirigir os 
carros da empresa em 
Indaiatuba e região. 

DOMÉSTICA – Expe-
riência na função com 
registro em carteira. 
Desejável possuir carta 
de referência dos em-
pregos anteriores. Resi-
dir em Indaiatuba. Para 
trabalhar de segunda a 
sexta das 8H as 18H.

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

INSPETOR OPERA-
CIONAL – Para traba-
lhar liderando equipe 
de Porteiros. Ensino 
médio completo. Co-
nhecimentos em Infor-
mática (Pacote Office). 
Experiência em tarefas 
administrativas. Dispo-

nibilidade para tra-
balhar em escalas e 
turnos. CNH categoria 
B. Para dirigir os car-
ros da empresa em 
Indaiatuba e região.

MOTORISTA – CNH 
categoria B ou C. 
Ensino médio com-
pleto. Para realizar 
entregas com veícu-
los utilitários. Curso 
MOPP atual izado 
constando na CNH. 
Conhecimentos em 
São Paulo. 

O P E R A D O R  D E 
DOBRADEIRA CNC 
– Experiência na fun-
ção. Ensino médio 
completo. Leitura e 
Interpretação de de-
senho e metrologia. 
Experiência em ajus-
tagem das máquinas. 
Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

OPERADOR DE LA-
SER – Experiência 
em operar máquina a 
Laser 2D. Ensino mé-
dio completo. Leitura 
e Interpretação de 
desenho e metrologia. 
Experiência na função 
e em ajustagem das 
máquinas. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

Chácara à venda Vale 
do Sol - AT 1000 Metros 
AC.   100 3 dormitório 
sendo 1 suíte, 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 alquei-
res, ótima topografia, 
porteira fechada F.: (19) 
99166-8272
Vendo Chácara no 
Fogueteiro - Sala, co-
zinha, banheiro e duas 
suítes, toda murada 
R$310.000,00 sendo 
R$200.000,00 de entra-
da e o resto a combinar 
F.: (19) 99482-6697

 
Venda ou permuta por 
casa de lotes no Cond. 
Jd. Piemonte, c/ ótima 
topografia e localização, 
c/ infraestrutura completa. 
Tel: 3875-2862/whatsapp: 
996738210
Lote comercial Jardim 
União 187 metros qua-
drados. Na principal ave-
nida. 180.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Incrível Oportunidade 
- Lote em condomínio fe-
chado, Terra Magna, R$ 
180.000,00 à vista, 360 
m2, excelente localização. 
F.: (19)  97412-0317 CRE-
CI 64690
Terreno Comercial - Av 
Conceição, 700 metros F.: 
(19) 99166-8272

Europark Industrial 
- c/ 1000 metros R$ 
400.000,00 ACEITA PER-
MUTA c/ terreno em Con-
domínio ou comercial. F.: 
(19) 97423-3079
V e n d e - s e  T e r r e n o 
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
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