
Equipe da Romi apreende 5 
mil porções de drogas

Ação de prevenção à Covid-19 
tem início amanhã

Párocos mantêm a suspensão 
de missas presenciais
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Empresário e fundador do Grupo 
Mais Expressão morre aos 53 anos

O empresário e funda-
dor do Grupo Mais Expres-
são, Adnilson Redecopa, 
faleceu na manhã desta 
quarta-feira (17), aos 53 
anos, em Indaiatuba. Ele 
ficou dois dias internado no 
(Haoc) Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo. Na-
tural de Bauru, Redecopa 
escolheu Indaiatuba como 
a sua cidade.  Ele estudou 
Administração na Unopec, 
e Filosofia na PUC. O em-
presário fundou o Jornal 
Mais Expressão no ano 
2002, junto com Alan de 
Santi. Em 2004, iniciaram 
também a Revista Mais 
Expressão, e há 15 anos 
idealizaram o Troféu Fru-
tos de Indaiá. O corpo foi 
sepultado na manhã de 
quinta-feira, 19, no Cemi-
tério Municipal Parque dos 
Indaiás. 

O troféu Frutos de 
Indaiá completa 15 anos 
em 2020, e muitos 
já receberam 
o prêmio que 
simboliza o 
reconhecimen-
to dos serviços 
prestados, e que 
foram indica-
dos como os 
melhores em 
seu segmento. 

A Dra. 
Flávia Thaís 
de Genaro, 
advogada de 
Direito Tribu-
tário, foi uma 
das eleitas, e 
recebeu o tro-
féu ao lado do 
marido Ale-
xandre Sku-
pien Machado 
de Campos e 
do filho  Felipe de 
Genaro Machado 

de Campos.
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Frutos de Indaiá conquista a 
confiança dos empresários
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Editorial
A verdadeira vida

Artigo

Este é, sem dúvida, um dos mais difíceis editoriais, 
nesses mais de 20 anos de publicação do Jornal Mais Ex-
pressão. O que dizer diante da partida de um parceiro de 
trabalho, de um amigo?

Uma saída repentina, inesperada, que deixou a todos 
perplexos, e ouso dizer, meio “órfãos”. O Admilson era 
aquele cara que tirava sarro de tudo, e falava com os co-
laboradores com um jeitão de irmão mais velho. No final, 
tudo terminava em boas risadas.

Grande conhecedor do fazer jornalístico, era um líder, 
e conduzia tudo com seriedade, sem deixar de lado o bom 
humor característico. De personalidade simples, era tam-
bém acessível e atento às demandas de todos.

E, nessas horas, nos pegamos, novamente, a pensar 
na morte. Para uns, é o fim de tudo, início do nada; para 
outros, a partida para espaços físicos como céu, inferno 
ou purgatório. 

Peço licença aqui de dizer que prefiro enxergar na 
morte a passagem para uma vida plena, maior, eterna. Seria 
muito pequeno termos apenas esta vida, curta demais para 
aprendermos alçar voo.

Certamente, nosso grande amigo está sendo amparado 
em algum lugar, assim como outros que partiram, e um dia, 
se merecermos, iremos todos nos encontrar, na verdadeira 
vida. 
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O período de distanciamento social trouxe a necessidade de adaptação para todos nós. Acostumados à rotina 
da vida urbana, trocamos os passeios e compromissos por atividades restritas ao espaço das nossas casas e apar-
tamentos. Podemos afirmar, quase convictamente, que as crianças estão entre os grupos mais afetados por essas 
mudanças de rotina.

Acostumadas ao convívio escolar e social, nossas crianças viram seus relacionamentos serem transferidos, 
exclusivamente, para a tela de equipamentos eletrônicos. Se antes ouviam com frequência a frase “Sai desse celu-
lar! Você precisa se movimentar! ”, hoje veem a realidade alternar entre aulas on-line, máscaras e álcool em gel.

A dúvida que preocupa muitos pais é se devem ou não falar sobre o novo Corona vírus para seus filhos. Afinal, 
falar sobre esse assunto com as crianças não pode gerar pânico e ansiedade nos pequenos?

Bom... como definiram muito bem Jorge Ben Jor e Wilson Simonal “Moro num país tropical, abençoado por 
Deus e bonito por natureza”. Nosso Brasil é, realmente, um país privilegiado geograficamente. Nossa população 
não convive com catástrofes naturais e, talvez por isso, não tem a cultura de se organizar para situações de emer-
gência como em outros países. Escolas norte-americanas, por exemplo, possuem planos de evacuação e realizam, 
inclusive, simulações com seus alunos, orientando-os, desde muito cedo, a lidar com situações adversas.

Falar com as crianças sobre a situação de pandemia é necessário, uma vez que estão cercados de informações 
da mídia e tiveram sua rotina bruscamente alterada. No momento de decidirmos sobre como faremos isso, cabe 
lembrar que a informação é o que possibilita a prevenção. Quanto mais a criança souber sobre as formas de con-
tágio da doença, mais segura ela estará. Procure tratar do assunto com foco no autocuidado, lembrando que esse 
vírus potencializou a importância de hábitos de higiene já instituídos na vida delas. Fale, ainda, sobre a condição 
temporária que estamos vivendo, ressaltando outros momentos históricos onde diferentes doenças preocuparam 
a população mundial.

Cada pai ou mãe conhece bem a realidade dos seus filhos. Porém, nesse momento, onde não há uma perspec-
tiva real de imunização para a doença, é desnecessário abordar questões como consequências físicas, dificuldades 
de tratamento e índices de mortalidade. Informações como essas geram insegurança, pânico e ansiedade até nos 
adultos, capazes de administrar seus sentimentos e sensações, muito mais nas crianças, que desse período de 
pandemia, querem apenas saber quando poderão voltar à vida normal.

Lucelaine Zampolin
Consultora Pedagógica 

As crianças em tempo de pandemia

Quando eu era adolescente minha mãe me disse: 
- Filho! Você precisa mudar. 
- Mudar pra quê mãe? Gosto da casa. Eu estou 

bem. 
- Sei! Você ta bem é para se dar mal na vida. - Mas 

não é essa mudança que estou falando.
- Depois que você acabou o colégio você não quer 

saber de mais nada. 
- Agora fica aí o dia inteiro dentro desse quarto só 

comendo e dormindo. 
- O que você pretende da vida, menino? 
- Ah mãe, serei galã de novela, artista de cinema. É 

melhor que trabalhar.
- Com essa cara? Só se for palhaço. 
- Faça algo diferente; essa semana você só dormiu. 
- Sai desse quarto. Eu não sei como você aguenta? - 

Quero só ver o que você vai fazer na semana que vem. 
- Pode ficar tranquila mãe. 
- Na semana que vem eu vou fazer um lance dife-

rente. 
- Vai? - Vou!...Já que você reclama, vou sair dessa 

rotina. 
- Que bacana filho! O que 

você vai fazer? 
- Vou dormir na sala.

PARECIA QUARENTENA

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

A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente mantém duas equipes exclusivas para a desinfecção de vias e espa-
ços públicos com maior circulação de pessoas. O trabalho integra as ações da Prefeitura que têm o objetivo de refrear 
o avanço da contaminação do coronavírus no município. A higienização é realizada no período noturno e já utilizou, 
desde março, 45 mil litros de hipoclorito de sódio.

ARQUIVO RIC/PMI

Imagem da Cidade



A vida, a morte e a linha tênue do tempo

Admilson Redecopa, empresário e 
fundador do Grupo Mais Expressão, 
morre aos 53 anos em Indaiatuba

Nascer é tão natu-
ral quanto mor-
rer. Pelo menos 

é assim que deveria ser, 
afinal, o que separa o 
nascimento da morte é 
o tempo. A vida é o que 
fazemos dentro desse 
tempo; é a nossa experi-
ência. E você, Admilson 
Redecopa, quantos expe-
rimentos viveu. Quantos 
tombos, quantas decep-
ções, mas tinha um jeito 
inabalável de viver, de 
dar a volta por cima. Vi 
sonhos serem realizados, 
perdas irreparáveis, mas 
seu otimismo era sempre 
presente.

Quando te conheci, 
sempre pensava, como 
alguém com a sua idade 
tinha vivido tantas coi-
sas. Mas, acompanhando 
sua trajetória, foi fácil 

O empresário e fun-
dador do Grupo Mais Ex-
pressão, Adnilson Rede-
copa, faleceu na manhã 
desta quarta-feira (17), 
aos 53 anos, em Indaia-

internado no (Haoc) Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo. 

Na madrugada do mes-
mo dia, ele sentiu muito 
desconforto e falta de ar. 
Para receber medicamen-
tos mais fortes, foi sedado 
e intubado, mas, teve pa-
rada cardíaca, e como seu 
coração já estava fraco, 
não resistiu. Ele também 
tinha diabetes e era hiper-
tenso. 

Com febre alta, dor 
no corpo, tosse e falta de 
ar, ainda na sexta (12), 
Redecopa realizou o teste 
rápido para Covid-19, em 
um laboratório da cidade, 
com resultado negativo. 
Seguiu para o Pronto So-
corro do HSI (Hospital 
Santa Ignês), onde realizou 
exames de sangue e tomo-

entender. Você era muito 
intenso. Não tinha medo 
de arriscar, de perder, 
e nem ligava se desse 

certo ou não. Não era de 
se  lamentar, arregaçava 
as mangas e partia para 
a luta. Pude vivenciar 

amor de tio. 
Vamos sentir falta desse 

cara amigo, companheiro, 
idealizador, sonhador, par-
ceiro. Vamos sentir falta 
das suas verdades, suas 
brincadeiras, sua teimosia, 
sua chatice e tudo mais. 
Você sabia ser completo. 
Obrigado pela honra de 
poder ter feito parte da sua 
vida. E por você, o Grupo 
Mais Expressão vai honrar 
a história que escrevemos 
juntos até aqui. 

Até breve amigo, ir-

A saudade eterniza a 
presença de quem se foi. 

O Grupo Mais Ex-
pressão agradece a todos 
os amigos e parceiros 
por todas as mensagens 
de carinho e conforto 
recebidas. 

Alessandra Tawara

tudo isso.
Dizem que quando 

passamos a vida espe-

-
doria, estamos torcendo 
para que o dia da nossa 
morte se aproxime mais 
rápido. Você tinha ânsia 
de viver. Conseguiu ter 
a vida que sonhava. Res-
pirava o jornal que você 
tanto acreditava e idea-
lizou, e curtia sua casi-
nha, onde conseguiu dar 
mais qualidade de vida 
aos  pais, de quem você 
sempre cuidou com tanto 
zelo. E nesse seu reduto, 
curtia seus hobbies como 
cozinhar, plantar, colher 
e receber amigos...

Você nos mostrou as 
diversas formas do amor, 
e que nem sempre, preci-
sa ser feito de palavras. 
Amor de amigo, amor 
de chefe, amor de com-

REPRODUÇÃO
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Apesar dos tombos e muitas decepções, Admilson tinha um jeito inabalável de viver

em casa com antibiótico. 
No dia 15, o empresá-

rio retornou ao Pronto So-
corro, onde realizou novos 
exames e foi constatado 
que seu quadro tinha se 
agravado. Apesar do HSI 
não fazer a internação, 
seu médico o orientou a 
procurar o Haoc, onde ele 
fez o segundo exame para 

pronto em até 10 dias. 
Natural de Bauru, Re-

decopa escolheu Indaiatu-
ba como a sua cidade.  Ele 
fez faculdade de Adminis-
tração na Unopec, e Filo-

Universidade Católica de 
Campinas. Trabalhou na 
Varejista Sears do Brasil, 
mas, o que ele sempre 
gostou mesmo foi de em-
preender. 

“Quando eu o conheci, 
ele tinha uma boate, um 
varejão, e estava com uma 
distribuidora de alimentos 
em andamento”, lembra 
um grande amigo.

Mas há 30 anos acon-
-

pança, e nessa época Re-
decopa faliu. Foi quando 
também aconteceu uma 
das maiores dores em sua 

  .oãmri ues ed etrom a ,adiv
“Morte essa da qual nunca 

ferida grande, pois eram 
muito unidos”, recorda. 

Assim, foi trabalhar 
numa empresa cobradora 
em Campinas, e mudou-se 
para Indaiatuba em 1993, 
quando foi  convidado 

do  Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae). 

Redecopa fundou o 
Jornal Mais Expressão no 
ano 2002, junto com Alan 
de Santi. Em 2004 inicia-
ram também a Revista 
Mais Expressão, e há 15 
anos idealizaram o Troféu 
Frutos de Indaiá.

O corpo do empresário 
foi sepultado na manhã de 
quinta-feira, 19, no Cemi-
tério Municipal Parque dos 
Indaiás. 
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A Secretaria Mu-
nicipal de Cul-
tura segue com 

a agenda de eventos vir-
tuais e, nos próximos dias 
20, 27 e 28, será apresen-
tada a série online dos 
concertos da Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba 
e da Corporação Musical 
Villa-Lobos. As apresen-
tações serão disponibili-
zadas no portal Cultura 
Online: www.indaiatuba.
sp.gov.br/cultura-online/.

O primeiro concerto 
será a partir das 20h do 
sábado, dia 20, quando 
a Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba apresenta 
Obras de Vivaldi, dedi-
cado à música barroca 
do compositor italiano 

Sinfônica de Indaiatuba e corporação 
Villa Lobos trazem concertos virtuais
A abertura das apresentações será neste sábado, dia 20, com Primavera, do compositor italiano Vivaldi
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Antônio Vivaldi. No 
programa, a orquestra 
executa o concerto para 
cordas em Ré Maior e a 
famosa Primavera do ci-
clo das quatros estações 

do barroco, principal-
mente para o desen-
volvimento da música 
instrumental. Figura, 
com certeza, no panteão 
dos clássicos”, enfati-

A escolha por Vivaldi se deu por sua importância para a música instrumental
que terá como solista o 
violinista Cláudio Mi-
cheletti.

“Escolhemos Vival-
di, pois, se trata de um 
compositor importante 
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za o maestro e diretor 
artístico da Sinfônica, 
Paulo de Paula. “Por ser 
um concerto mais curto, 
buscamos um conceito 
mais festivo, ideal para o 
momento que vivemos”.

Célebre
A escolha pela Pri-

mavera de Vivaldi, de 
acordo com Paulo, se 
deu por este ser con-
siderado “um de seus 
momentos mais festivos, 
que celebra o fim do 
Inverno. Além disso, 
trata-se de uma peça 
conhecida pelo grande 
público”, aponta o maes-
tro, que comenta ainda a 
participação especial de 
Cláudio Micheletti no 
concerto virtual.

“O Cláudio é um dos 
maiores violinistas bra-

sileiros da atualidade, 
spalla (primeiro-violino) 
da OSUSP (Orquestra 
Sinfônica da Universi-
dade de São Paulo) e da 
Orquestra Experimental 
de Repertório de São 
Paulo, e tem uma relação 
próxima com a Sinfôni-
ca, pois já esteve conos-
co solando As Quatro 
Estações de Vivaldi”.

No próximo dia 27, 
também às 20h, a Cor-
poração Musical Villa-
-Lobos é atração. No 
dia seguinte, às 19h, a 
Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba volta com 
um repertório dedicado 
à viola caipira, e conta 
com a participação es-
pecial de Ivan Vilela, um 
dos maiores violeiros do 
Brasil.
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Segunda etapa da ação de prevenção  
ao coronavírus tem início amanhã
Equipe da Saúde estará na Praça D. Pedro, e no local haverá ainda vacinação contra influenza

DA REDAÇÃO
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A Secretaria de 
Saúde, por meio 
do Atenção Pri-

mária, está desde o início 
do mês realizando ações 
permanentes de orienta-
ção e prevenção ao coro-
navírus (Covid-19). 

Neste sábado, a segun-
da etapa ocorre na Praça 
D. Pedro II, no Centro, 
com orientações ao co-
mércio e à população, com 

distribuição de máscaras 
e aferição de temperatura, 
além da vacinação contra 
a influenza. Para receber 
a dose basta fazer parte de 
algum grupo prioritário e 
comparecer ao local, se 
possível, com a carteirinha 
de vacinação.

Na primeira fase, a ci-
dade foi dividida em sete 
regiões e ao todo foram 
realizadas 5.596 ações, 
que incluíram: aferições; 
orientações e distribui-
ção de cartazes aos co-

merciantes e entregas de 
máscaras.

Grupos prioritários 
O público-alvo da 

Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe 
é formado por idosos com 
60 anos ou mais, trabalha-
dores da saúde, membros 
das forças de segurança e 
salvamento, pessoas com 
doenças crônicas ou con-
dições clínicas especiais, 
caminhoneiros, motoris-
tas e cobradores de trans-

Atendimento móvel vem sendo realizado em vários pontos da cidade, levando orientações sobre cudados en rekação ao vírus

porte coletivo, trabalha-
dores portuários, povos 
indígenas, adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos sob 
medidas socioeducativas, 
população privada de li-
berdade, funcionários do 
sistema prisional, pessoas 
com deficiência, profes-
sores de escolas públicas 
e privadas, crianças de 
6 meses a menores de 6 
anos, gestantes, puérperas 
(pós-parto até 45 dias) e 
pessoas de 55 a 59 anos 
de idade.

Cronograma
 
20/06 (sábado)
Local: Área Central (Pra-
ça Dom Pedro II)
Horário: 9h às 13h
Ação: vacinação contra 
influenza, orientação ao 
comercio e população, 
distribuição de máscaras 
e aferição de temperatura
 
22/06 (segunda-feira)
Local: Parque Corolla, 
Maritacas e Jardim 
Paulista
Horário: 9h às 12h
Ação: orientação ao co-
mercio e população, dis-
tribuição de máscaras e 
aferição de temperatura
 
23/06 (terça-feira)
Local: Praça da Liber-
dade e Av. Presidente 
Vargas
Horário: 9h às 12h
Ação: orientação ao co-
mercio e população, dis-
tribuição de máscaras e 
aferição de temperatura
 
24/06 (quarta-feira)
Local: Distrito Industrial

Horário: 9h às 13h
Ação: orientação as fá-
bricas, indústrias e po-
pulação, distribuição de 
máscaras e aferição de 
temperatura
 
27/06 (sábado)
Horário: 9h às 13h
Local: Cecap/ Polo Sho-
pping/ Mercado Assaí
Ação: orientação ao co-
mércio e população, dis-
tribuição de máscaras e 
aferição de temperatura
 
29/06 (segunda-feira)
Local: João Pioli
Horário: 9h às 12h
Ação: orientação ao co-
mércio e população, dis-
tribuição de máscaras e 
aferição de temperatura
 
03/07 (sexta-feira)
Local:  Jardim Maria 
Helena (em frente ao 
Supermercado Pague 
Menos)
Horário: 16h às 19h
Ação: orientação ao co-
mércio e população, dis-
tribuição de máscaras e 
aferição de temperatura 

Calendário completo das ações
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Párocos decidem manter a suspensão Párocos decidem manter a suspensão 
de missas presenciais em Indaiatubade missas presenciais em Indaiatuba

Apesar da Arquidioce-
se de Campinas ter 
anunciado semana 

passada que as celebrações 
públicas retornariam no pró-
ximo dia 20, os padres da Fo-
rania São José de Anchieta se 
reuniram, na manhã de ter-
ça-feira (16), com o prefeito 
Nilson Gaspar (MDB) e a 
secretária de Saúde, Graziela 
Garcia, onde decidiram man-
ter a suspensão das missas 
para evitar aglomerações.

No entanto, as igrejas 
continuam abertas para aten-
dimentos individuais e com 
toda a segurança, bem como 
a realização de missas e 
reuniões online. Foi definido 

DA REDAÇÃO
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RECICLAGEM
Asfalto composto por resíduos sólidos será testado na cidade

DIVULGAÇÃO/PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA

As igrejas continuam abertas para atendimentos individuais, bem como a realização de missas online
que a evolução da pandemia 
será avaliada por mais algu-
mas semanas antes de novas 
decisões. Enquanto isso, as 
igrejas católicas do municí-
pio continuam contribuindo 
para impedir o avanço da 
doença e no auxílio espiritual 
e de caridade à população.

Participaram da reunião: 
Padre Paulo da Paróquia 
Nossa Senhora da Cande-
lária; Padre Paulo Emiliano 
da Paróquia São Francisco 
de Assis; Padre Caio da 
Paróquia de Santo Antônio; 
Padre Renato da Paróquia 
do Perpétuo Socorro; Pa-
dre Adilson do Mosteiro de 
Itaici e Padre Dom Felipe da 
Paróquia São José, de Elias 
Fausto.As celebrações seguem interrompidas, porém, as igrejas continuam contribuindo contra o avanço da doença e no auxílio espiritual

A Secretaria de Obras 
e Vias Públicas (Semop) 
irá testar um pavimento 
asfáltico com base composta 
por resíduos sólidos, prove-
nientes do Aterro de Inertes. 
O teste será realizado na 
Rua Acácia, no Recreio 

Campestre Internacional de 
Viracopos.

A proposta é desenvol-
ver um produto de menor 
custo para a pavimentação 
asfáltica das vias de tráfego 
local, que apresentam pouco 
movimento de veículos, e 

diminuir os impactos desses 
produtos no meio ambiente. 
A implantação do novo pa-
vimento deve ocorrer após a 
conclusão da obra de instala-
ção de galerias pluviais em 
ruas no entorno da Estrada 
do Fogueteiro, prevista para 

o final de julho. 
A ideia de desenvolver o 

projeto surgiu da dificuldade 
de adesão ao PCM (Plano 
Comunitário de Melhoria) 
na zona norte da cidade, 
em decorrência do alto cus-
to do pavimento asfáltico 

tradicional, e também por 
possibilitar ao município 
a reutilização dos resíduos 
sólidos gerados. “É impor-
tante esclarecer que a uti-
lização desse material será 
em caráter experimental e 
sua evolução será acompa-

nhada continuamente, após 
a aplicação, para verificar-
mos sua eficiência, antes 
de pensarmos em ampliar 
a implantação do material 
para outras ruas”, ressaltou 
o secretário de Obras, Robe-
nilton Oliveira Lima.
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Prefeitura de Indaiatuba ganha o direito Prefeitura de Indaiatuba ganha o direito 
de reaver valor aplicado no banco BVAde reaver valor aplicado no banco BVA

E sta semana, a Pre-
feitura de Indaia-
tuba ganhou uma 

nova batalha na disputa 
judicial para recuperar o 
valor aplicado no Banco 
BVA, cuja falência foi 
decretada em 2014. Na 
quarta-feira (17), o mu-
nicípio saiu vencedor 
em julgamento do órgão 
colegiado do Tribunal 
de Justiça de São Paulo 
que, por maioria dos vo-
tos, manteve o direito da 
administração municipal  
de receber de volta os R$ 
53 milhões aplicados no 
banco (com as devidas 
correções monetárias). 

O julgamento na Câ-
mara Reservada teve 
início ainda em setembro 
de 2019, sendo que, após 
o voto do relator Carlos 

Dias Motta, favorável ao 
município, houve pedido 
de vista pelo 2º juiz,  o 
desembargador Cesar 
Ciampolini. Retomado 
em 20 de fevereiro deste 
ano, o julgamento con-
trou com o voto de Ciam-
polini, no sentido de aca-

tar o recurso apresentado 
pela administradora do 
Banco BVA, sendo que 
o 2º juiz, desembargador 
Alexandre Lazzarini, 
solicitou novo adiamen-
to, para o último dia 17. 
Nesta data, com voto de 
Lazzarini, também favo-

Após a decisão nesta semana, o município deve receber de volta os R$ 53 milhões corrigidos

rável à Indaiatuba, e, em 
julgamento estendido, 
por maioria de votos, 
negaram provimento ao 
recurso da administra-
dora do Banco BVA, 
vencidos os 2º e 4º Juízes 
(desembargadores Cesar 
Chiapolini e Fortes Bar-

bosa).  Com a decisão , 
foi negado o provimen-
to ao recurso. Agora, 
a Prefeitura aguarda a 
publicação do acórdão. 

O colegiado foi for-
mado pelos magistrados 
Carlos Dias Motta (rela-
tor), Cesar Ciampolini 
(1º), Alexandre Lazza-
rini (2º), Fortes Barbosa 
(3º) e Pereira Calças (4º).

Obras e ações
A decisão favorável 

foi comemorada por Nil-
son Gaspar (MDB). “Ao 
contrário do que muitas 
pessoas disseram, esse 
dinheiro pertence à ad-
ministração municipal e 
será restituído aos cofres 
públicos para aplicarmos 
em obras e outras ações 
que julgarmos adequa-
das e importantes para o 
bem dos indaiatubanos. 
Estamos confiantes que 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O dinheiro deverá retornar aos cofres públicos da cidade, e será 
empregado em obras e ações em benefício dos indaiatubanos

em breve esse dinhei-
ro retornará ao erário 
municipal”, afirmou o 
prefeito. 

O caso
Em agosto de 2017 

o juiz de Direito da 1ª 
Vara de Falências e Re-
cuperações Judiciais de 
São Paulo, Dr. Daniel 
Carnio Costa, julgou 
procedente o pedido de 
restituição que a Prefei-
tura ajuizou, e deter-
minou a devolução do 
valor, que na época, era 
de R$ 55.958.684,97 
(corrigidos), e estava 
aplicado no BVA. No 
entanto, em dezem-
bro do mesmo ano, 
a administradora do 
Banco BVA entrou 
com recurso, o qual foi 
distribuído à 1ª Câmara 
Reservada de Direito 
Empresarial.
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Saúde e higiene sem-
pre foram pontos 
de atenção para 

quem trabalha no setor 
de bares e restaurantes. 
Evitar contaminação por 
vírus e bactérias e manter 
tudo higienizado são e 
devem ser práticas de ro-
tina nas cozinhas de todo 
Brasil. Mas hoje é preciso 
redobrar os cuidados não 
só na operação, no salão 
e demais ambientes como 
também nas relações entre 
as pessoas. É preciso ter 
novas regras de convivên-
cia entre os funcionários, 
entre funcionários e clien-
tes e também nas relações 
cliente-cliente dentro do 
estabelecimento.

A ABRASEL Asso-
ciação Brasileira de Ba-
res e Restaurantes criou 
uma cartilha para orientar 
quem tem um negócio na 
área de alimentação com 
serviços, o que inclui 
também bares e restau-
rantes dentro de padarias 
e hotéis. Nessa cartilha 
estão as recomendações 
para uma reabertura segu-
ra, assim que ela for per-
mitida em cada cidade.

Há cerca de três se-

A necessidade do retorno ao trabalho 
do segmento de bares e restaurantes

manas, eu, Edvaldo Ber-
tipaglia, participei de 
uma reunião com pro-
prietários de bares e res-
taurantes, preocupados 
com essa situação que se 
arrasta desde março, não 
só em Indaiatuba, mas 
em todo País.

A verdade é que to-
dos estão desesperados. 
Boletos chegando, di-
ficuldade em conseguir 
o auxílio, funcionários 
para pagar, fornecedores, 
muitos em dificuldade 
para renegociar aluguel e 
tantos outros problemas, 
além do pior: Muitos 
colaboradores do setor 
já estão desempregados, 
criando uma dificuldade 
estrutural e social ainda 
maior para as cidades.

Atualmente, a maioria 
dos estabelecimentos está 
funcionando via delivery 
ou retirada, mas isso ain-
da é muito pouco perto 
do faturamento que é 
preciso ter para se manter 
aberto.

Por isso, na minha 
indicação 854/2020, pedi 
a prefeitura, que utilize 
de sua prerrogativa ins-
tituída pelo STF e per-

mita que, com a devida 
segurança e observando 
as regras de distancia-
mento, esses estabele-
cimentos possam pelo 
menos, colocar bistrôs 
nas calçadas, para que 
os clientes consumam 
um pouco enquanto es-
peram suas encomendas, 
aumentando assim suas 
receitas.

Precisamos cuidar 

da saúde, mas retomar 
a economia com consci-
ência e responsabilidade. 
Não se trata apenas de 
trabalho, são histórias de 
vida ameaçadas pela crise 
que não tem data para 
terminar. Muitos, assim 
como eu, no início da 
Hot Flowers se desfize-
ram de bens e arriscaram 
tudo que tinham para 
empreender e realizar seu 
sonho. Além disso, esse 
sonho gera empregos, 
renda e segurança para 

DIVULGAÇÃO

muitas famílias.
Atento a essa justa 

solicitação de reabertura, 
penso que com algumas 
medidas básicas de pro-
teção como máscaras 
para todos e luvas para 
equipe, podemos retornar 
pelo menos as atividades 
parciais, restringindo o 
número de pessoas por 
período, de modo que 
seja possível uma sepa-
ração mínima de 2 me-
tros entre as mesas, por 
exemplo.

As medidas descritas 
na cartilha da ABRASEL 
ainda sugerem marca-
ções de distanciamento 
no chão para o caixa e 
banheiros; reforço na 
higienização do pessoal 
de cozinha e distancia-

mento entre as bancadas 
de preparo dos alimentos; 
álcool em gel instalado 
nas paredes, balcões e 
banheiros; cardápio ex-
posto de modo geral, 
além da suspensão do 
self-service. Inclui tam-
bém a testagem rápida 
de COVID-19 para os 
funcionários a cada 15 
dias.

Se a Prefeitura cola-
borar e contribuir com 
esses comerciantes no 
sentido de orientar, fis-
calizar e patrocinar esses 
teste, penso que aos pou-
cos a cidade pode voltar 
ao normal de forma segu-
ra em benefício de toda 
população. (Assessoria 
de imprensa vereador 
Edvaldo Bertipaglia)
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A Agência Nacio-
nal de Energia 
Elétrica (Ane-

el) anunciou que irá 
prorrogar até o próximo 
dia 31 de julho a proibi-
ção do corte de energia 
elétrica dos consumi-
dores inadimplentes 
residenciais urbanos e 
rurais. Segundo a Agên-
cia, a medida foi toma-
da, pois, a maior parte 
das cidades do estado 
de São Paulo ainda con-
tinuam com as ações de 
isolamento social.

Porém, a Aneel aler-
ta que, apesar da pror-
rogação e após o prazo 
determinado, caso a 
dívida persista, a ener-
gia será cortada. As 
distribuidoras deverão 
avisar os consumidores 
com antecedência.

De acordo com a 
diretora da Aneel, Elisa 
Bastos Silva, a exceção 

Aneel prorroga proibição de corte de energia
para o corte de energia, 
após o dia 31 de ju-
lho, fica por conta das 
unidades “onde exis-
tam pessoas usuárias 
de equipamentos de 
autonomia limitada, 
vitais à preservação da 
vida humana e depen-
dentes de energia elé-
trica; as das subclasses 
residenciais de baixa 
renda, enquanto durar 
a concessão do auxílio 
emergencial; aquelas 
em que a distribuidora 
suspender o envio de 
fatura impressa sem a 
anuência do consumi-
dor; e nos locais em que 
não houver postos de 
arrecadação em funcio-
namento, o que inclui 
instituições financeiras, 
lotéricas, unidades co-
merciais conveniadas, 
entre outras, ou em que 
for restringida a circu-
lação das pessoas por 
ato do poder público 
competente”.

Campanha

A Aneel lançou, no 
último dia 2, a nova 
campanha de comunica-
ção para conscientizar 
a população sobre os 
riscos de incêndios em 
áreas próximas às linhas 
de transmissão de ener-
gia elétrica. 

O tema deste ano é 
“Mais do que nunca, 
não é hora de faltar 
energia!”. A campanha 
visa alertar a sociedade 
sobre os danos causados 
pelos desligamentos na 
rede elétrica ocasio-
nados por queimadas, 
principalmente, agora 
que a energia é instru-
mento essencial para 
ajudar o País a enfrentar 
a pandemia.

Além disso, no auge 
do período de seca, que 
ocorre entre julho e no-
vembro, os incêndios e 
queimadas irregulares 
estão entre as principais 
causas de desligamen-
tos forçados na rede de 
transmissão de energia 
elétrica.

DIVULGAÇÃO

Medida segue em vigor até 31 de julho de 2020, e beneficia consumidores inadimplentes

Caso a dívida continue após o prazo da Aneel, haverá interrupção no fornecimento de ener-
gia elétrica; entretanto, as distribuidoras deverão avisar os consumidores com antecedência
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ANDRE LUCIA C.  
MOTA - 04/06

MARIO DO CARMO DE 
JESUS - 12/06

SERGIO ANGARTEN
06/06

CLAUDECIR DE 
F.CORDEIRO - 07/06

ELIEZER BELIZARIO 
TEIXEIRA - 03/06

EDUARDO PACHECO
09/06

COSMO PAULO DA 
SILVA - 12/06

ANIVERSARIANTES 
DO MÊS - JUNHO

Especialista da 5àsec dá dicas sobre  
a higienização de tênis na lavadora
Entre os produtos indicados estão detergente e sabonete neutros, com secagem à sombra

O tênis está en-
tre os calçados 
favor i tos  de 

muitos, mas, na hora de 
limpa-los a maioria das 
pessoas ficam em dúvida 
se podem coloca-los na 
máquina de lavar. Por 
isso, a 5àsec elaborou 
várias dicas para a higie-
nização adequada deles.

“Hoje grandes mar-
cas vêm fabricando cal-
çados que podem ser 
limpos na máquina, le-
vando em consideração 
alguns cuidados. É claro 
que excluímos desta 
lista tênis em couro ou 
camurça, que precisam 
de tratamentos espe-
ciais, ou até mesmo os 
infantis que contam com 
luzes de LED”, explica 

Marinês Cassiano, es-
pecialista em cuidados 
têxteis da 5àsec.

Primeiro, é preciso 
olhar a etiqueta do tênis 
e verificar se está libera-
da a limpeza em máqui-
nas de lavar. Feito isso, 
é só retirar os cadarços 
e as palmilhas, que são 
lavadas separadamen-
te. Você pode utilizar 
detergente ou sabonete 
neutro, e limpar os itens 
com o auxílio de uma 
escovinha com cerdas 
macias. Se os cadarços 
forem brancos e estive-
rem muito encardidos, 
vale a pena deixar de 
molho por uma hora em 
alvejantes não clorados. 
Em seguida, estenda 
para secar a sombra. 
“Evite colocar os cadar-
ços e, principalmente, as 
palmilhas na máquina, 

pois podem ser danifi-
cados com certa facili-
dade”, destaca Marinês.

O próximo passo é 
separar os tênis colori-
dos dos brancos. Antes 
de colocar na máquina, 
vale a pena utilizar a 
mesma escova com cer-
das macias para remover 
o excesso de sujeira, 
utilizando água e deter-
gente ou sabão neutro. 
Para não prejudicar o 
tecido e a costura, o in-
dicado é colocar os tênis 
em sacos de proteção 
ou até mesmo dentro de 
uma fronha, sempre com 
a língua para fora.

“O mais indicado é 
que os tênis sejam lava-
dos com água fria, que 
evita deformá-los. Além 
disso, é essencial colo-
car no ciclo de lavagem 
delicada. Em seguida, 

você pode tirar o exces-
so de água com uma toa-
lha branca seca”, ensina 
a especialista.

Marinês orienta ain-
da que centrifugar está 
liberado, mas utilizar a 
secadora não. O calor da 
máquina pode danificar 
e deformar o calçado, 
dependendo do tipo de 
tecido em que foi fabri-
cado. O ideal é plane-
jar a limpeza dos tênis 
com antecedência e sem 
pressa, pois, conforme o 
clima, pode ser que eles 
levem dias para secar. 
“Em caso de calçados 
com detalhes em pedra-
ria, bordado, apliques ou 
logos impressos ou não 
costurados, a recomen-
dação é que sejam en-
viados a uma lavanderia 
especializada que saberá 
como efetuar a limpe-

A lavagem deve ser com água fria, o que evita deformar os tênis; já o ciclo é indicado programar para peças delicadas

A13 A10

MARCIO ALVES DA 
CRUZ - 24/06

JOÃO MALAQUIAS 
CORDEIRO - 24/06

PEDRO JOÃO DO C. 
SOUZA - 20/06
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za da peça da melhor 
maneira possível, sem 
prejudicar o tecido e os 
adereços”, completa.

Lavanderia
inteligente
Reconhecida como 

lavanderia inteligente, 
a 5àsec é especializada 
no tratamento de roupas 
e produtos têxteis, por 
meio de um sistema de 
limpeza de qualidade, 
que utiliza equipamen-
tos e produtos de alta 
tecnologia em seus ser-
viços.

Os principais dife-
renciais abrangem o 

atendimento ao cliente 
e as especializações: 
revitalização das cores 
das roupas; processo de 
engomar, que conserva 
as roupas como recém 
passadas; impermea-
bilização, que evita in-
crustações de manchas, 
e tratamento especial em 
couro.

A 5àsec conta com 
442 unidades no Brasil, 
e em Indaiatuba está 
localizada na Av. Presi-
dente Kennedy, n. 1437, 
Bairro Cidade Nova – 
fone: 3835-7996 – mail: 
indaiatuba@5asec.com.
br 
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Romi apreende mais de 5 mil porções 
de drogas no Jardim Rêmulo Zoppi
Foram localizados maconha cocaína e crack; quatro foram presos em flagrante por tráfico 
DA REDAÇÃO
r edacao@maisexpressao .com.br

Na segunda-feira 
(15), a equipe 
da Romi (Ron-

das Ostensivas com 
Motocicletas de Indaia-
tuba) da Guarda Civil, 
prendeu quatro pessoas 
e apreendeu mais de 5 
mil porções de drogas 
ilícitas. A ocorrência 
teve início com a abor-
dagem de um casal em 
um automóvel, na rua 
Álvaro dos Santos, no 

EDUARDO TURATI (GCI)
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bairro Jardim do Valle.
Dentro do veícu-

lo os guardas locali-
zaram entorpecentes, 
que o condutor infor-
mou estar distribuindo 
em pontos de vendas. 
Quando questionado, 
o indivíduo confessou 
ter mais guardado em 
sua casa, na rua Mario 
Magnusson, no Jardim 
Rêmulo Zoppi.

Os guardas segui-
ram até o local infor-
mado, onde um Corsa 
estava estacionado em 

Guardas Civis realizam
testagem para Covid-19 

Aumentam denúncias de perturbação do sossego na cidade

TESTE

SOM ALTO

Com o objetivo de 
reforçar a segurança no 
ambiente de trabalho a 
Prefeitura de Indaiatuba 
iniciou na semana passada 
mais uma ação preventiva 
devido a pandemia pelo 
Novo Coronavírus. Todos 
os Guardas Civis estão 
sendo submetidos a tes-
tagem por sorologia IgG 
para Covid-19.

Seguindo às orienta-
ções do Departamento de 
Vigilância Epidemiológi-
ca, a Secretaria de Segu-
rança Pública disponibiliza 
todos EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual) 
para os funcionários que 
atuam na linha de frente 
no combate a Covid-19 e o 
funcionário com qualquer 

O número de denún-
cias envolvendo aglo-
merações e perturbação 
de sossego aumentou 
consideravelmente em 
Indaiatuba nos últimos 
meses. De acordo com 
a Prefeitura, no período 
entre a segunda quinzena 
de março até os primei-
ros 15 dias de maio deste 
ano, foram registradas 
383 ocorrências, total 
90,5% maior em relação 

 O condutor do veículo onde os entorpecentes foram encontrados in-
formou aos guardas civis que fazia a distribuição em pontos de vendas

Os principais motivos de reclamações são fes-
tas em residências e os chamados ‘pancadões’

sintoma de gripe é afasta-
do imediatamente.

Os guardas receberam 
máscaras, e têm à disposi-
ção com o Supervisor lu-
vas e álcool em gel. Sem-
pre que houver orientação 
da Secretaria da Saúde a 
testagem nos agentes de 
segurança será refeita.

O secretário de Se-
gurança Pública, Sandro 
Bezerra Lima, reforça que 
desde março a adminis-
tração se preocupa muito 
com a saúde dos guardas. 
“Com a pandemia o prefei-
to Nilson Gaspar solicitou 
que não deixássemos faltar 
nada para nossos funcio-
nários que estão dia e noite 
se expondo para proteger a 
população”. 

ao mesmo período em 
2019.

Os principais motivos 
de reclamações são fes-
tas em residências e os 
chamados ‘pancadões’, 
que costumam ocorrer 
nos fins de semana. As 
denúncias podem ser 
feitas através do 190 da 
Polícia Militar; 153 para 
atendimento 24 horas 
da Guarda Civil. Não é 
necessário se identificar.

EDUARDO TURATI / SCOMSOC - GCI

frente, com outro casal 
no interior. Os agen-
tes tentaram efetuar a 
abordagem, porém o 
motorista arrancou com 
o veículo em alta velo-
cidade. Durante a fuga 
os passageiros dispen-
saram vários pacotes 
com entorpecente pelas 
ruas. Na rua das camé-
lias os suspeitos foram 
abordados e presos.

No total a ação apre-
endeu 123 porções de 
maconha, 1.848 micro-
tubos com cocaína e 

3.957 pedras de crack.  
Tudo foi apresentado 
na Delegacia de Polí-

Veículo recolhido
Na noite de quarta-

-feira (10), as equipes 
do GAP recolheram um 
veículo com som alto 
no estacionamento em 
frente à Prefeitura. A 
equipe do GAP 093 re-
alizava o patrulhamento 
preventivo da Avenida 
Engenheiro Fábio Ro-
berto Barnabé, quando 
o volume do som e a 
aglomeração de pessoas 

cia, onde a autoridade 
de plantão determinou 
a apreensão de toda a 

droga e a prisão das 
quatro pessoas envolvi-
das na ocorrência.

chamaram a atenção dos 
agentes.

Seguindo a Lei Muni-
cipal 6.297, que proíbe o 
funcionamento de equi-
pamentos de som em 
veículo que possam per-
turbar o sossego público, 
a equipe recolheu o carro 
que estava com o som 
alto. As demais pessoas 
foram orientadas quanto 
ao risco da aglomeração, 
e deixaram o local.
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Bicho Amigo

Doralice e Juliano com a linda Costelinha em consulta na 
Clínica Bicho Amigo.

A Nova coleção Tutti Sposa está fazendo o maior sucesso na 
A Nova Loja. Vestidos de noiva deslumbrantes, com tecidos 
nobres, transparência, renda, cetim e pedraria. Para quem 
vai casar, tem que dar um pulinho na loja para conferir de 
perto. Você vai se surpreender! R. Ademar, de Barros, 1011 - 
Centro, Fone: (19) 3875-1760 - Site: www.anovaloja.com.br

Ensaio fotográfico da nova Coleção Tutti Sposa da A Nova 
Loja. Vale a pena conferir de perto!

Fast Escova

A Fast Escova acaba de receber o” Capacete de Led Fast 
Escova” para queda de cabelos em qualquer situação: pós-
parto e quimioterapia, cirurgia bariátrica, falhas no couro 
cabeludo, calvície etc. As células capilares são estimuladas 
por uma carga de energia que inibe a queda e aumenta 
produção e fortalece os fios, além de promover ação anti-
inflamatória, eliminando até as caspas. Entre em contato 
com a Fast Escova e confira de perto essa incrível novidade. 
Ligue já no (19) 3392-9768 / (19) 99236-4029. Vale a pena!

Mais uma obra realizada pela Mr Roof em Alphaville 
Campinas. 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

A Nova Loja

Mr.Roof

Dra. Andrea em consulta com os porquinhos da índia na 
Clínica Bicos & Focinhos.

Bicos & Focinhos

Chegou a Rock Evo 2020. A versão 2020 vem com 
transmissão Shimano Alívio 2X9v, quadro em alumínio hidro 
formado de dupla espessura, com cabeamento interno e 
geometria esportiva, além da nova suspensão ROCK SHOX 
TK R29 de 100mm, com trava no guidão e cockpit Sense. 
Let’s Rock! A Duas Rodas é representante das marcas: 
Sense, Oggi e Audax, para maiores informações consulte 
em nosso WhatsApp: (19) 99731-0269 - Av. Presidente 
Kennedy, 624 

Duas Rodas

Adelaide Decorações

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

Luisão da Maria Carolina Marmoraria com seu avô Severino 
Luiz Barros que completou 100 anos no último dia 8. 
Parabéns,felicidades sempre!
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Ana Alice Bernaque Rinco e Caio Rinco, da Chido Vende Imóveis, estão entre os mais votados  Gabriel, Daniela, Evandro E Simone, do Salao Casa S, também conquistaram o prêmio 

O troféu Frutos de Indaiá reconhece 
as melhores empresas de Indaiatuba
Prêmio conquistou a confiança dos empresários devido à sua credibilidade na pesquisa

O Troféu Fru-
tos de Indaiá 
completa 15 

anos em 2020 e muitas 
empresas e empresá-
rios já receberam o 
troféu que simboliza 
o reconhecimento dos 
serviços prestados e 
que foram indicados 
como o melhor em seu 
segmento pela popula-
ção indaiatubana.

Tradicional na ci-
dade, o Troféu Frutos 
de Indaiá ganhou a 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

confiança dos empre-
sários locais devido a 
sua credibilidade na 
pesquisa de satisfação 
realizada com os mo-
radores da cidade. A 
pesquisa para conhecer 
os premiados de 2020 
ocorreu nos meses de 
outubro e novembro de 
2019 e foram ouvidas 
três mil pessoas. Logo 
após a apuração é feita 
e as empresas e em-
presários que se des-
tacaram são contatadas 
pela equipe do Troféu 
Frutos de Indaiá.

Campanha 
Publicitária
O Troféu Frutos 

de Indaiá visa não 
somente reconhecer 
as empresas e empre-
sários que se destaca-
ram em seu ramo de 
atividade, mas tam-
bém gerar um retorno 
financeiro e dar visibi-
lidade aos premiados 
através da campanha 
publicitária realizada 
pelo Grupo Mais Ex-
pressão.

Aos eleitos pela 
pesquisa, foi oferecida 

a cota publicitária que 
desde março as em-
presas e empresários 
que receberão o Tro-
féu Frutos de Indaiá, e 
que foram escolhidos 
através de voto po-
pular, tem sua marca 
veiculada em todas 
as mídias do grupo 
como jornal impresso, 
revista, redes sociais e 
programas da WebTv.

“Dar um retorno 
financeiro, credibili-
dade e visibilidade às 
empresas premiadas é 
o nosso principal obje-

tivo, por isso iniciamos 
a campanha publicitá-
ria no início do ano e 
segue até dezembro”, 
disse o diretor do Gru-
po Mais Expressão, 
Alan Di Santi. “As 
empresas e profissio-
nais que participam 
do Troféu Frutos de 
Indaiá têm um grande 
sentimento de orgulho, 
pois foram escolhidas 
por seus clientes e pela 
população, como as 
melhores em seu seg-
mento”, ressalta.

As cotas para a par-

ticipação na entrega 
do Troféu Frutos de 
Indaiá 2020 estão sen-
do oferecidas para as 
empresas e empresá-
rios eleitos. “Já entra-
mos em contato com 
grande parte dos elei-
tos pela população. A 
campanha publicitária 
inclui além da vei-
culação do nome da 
empresa nas mídias do 
grupo, uma noite de 
premiação com direito 
a jantar a francesa e 
um show especial”, 
informa.

JME
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 902

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



B2 Imóveis

DORMITÓRIOS, BANHEIROS,
COZINHA, AREA DE SERVIÇO, 

SALA, AREA GOURMET, GERA-
DOR DE ENERGIA A GÁS, SISTE-
MA DE SEGURANÇA, PORTÃO 
ELETRÔNICO E 07 APARELHOS 

DE AR CONDICIONADOS, 
IMÓVEL SEMI MOBILIADO.

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

SALA 02 AMBIENTES,
BANHEIRO SOCIAL, AREA 

GOURMET COM LAVBO E PIS-
CINA 7 x  2,30 M COM LED E 

CASCATA.
GARAGEM PARA 04 AUTOS.  

ACEITA PERMUTA POR APAR-
TAMENTO NA BIAXADA SAN-
TISTA( PREFERÊNCIA PRAIA 

GRANDE, SANTOS OU GUARU-
JÁ ). R$ 800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – 
CH00334

03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, 02 SALAS, COZINHA, 
03 WC, LAVANDERIA, AREA 
GOURMET COM CHURRAS-

QUEIRA.
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 , CON-
TEM 05 CASAS. CASA 01: CASA 
PRINCIPAL:  03 DORMITÓRIOS, 
SENDO 01 SUITE COM CLOSET, 
SALA, DE ESTAR, SALA DE JAN-

TAR, COZINHA, 02 WC, LA-
VANDERIA. CASA 02: CASA DO 
CASEIRO: 03 DORMITÓRIOS, 

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

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

ESCRITÓRIO EXTERNO.
CASA 04: 01 SUITE, HALL DE 

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 TER-
RENO 492M² ÓTIMA VISTA DO 
LAGO, TOPOGRAFIA FAVORÁ-
VEL, 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

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 ACABAMENTO.
03 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 

SUITE,SALA, WC, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO, AREA GOUR-
MET, GARAGEM PARA 02 CAR-

ROS E JARDIM NA FRENTE.
R$ 424.000,00

JARDIM DOS IMPÉRIO – VILA 
ITÚ - CA00000 LINDA CASA, 

ÓTIMO ACABAMENTO.
03 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 

SUITE,SALA, WC, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO, AREA GOUR-
MET, GARAGEM PARA 02 CAR-

ROS 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, COZI-
NHA, AREA DE SERVIÇO, AREA 
GOURMET, GARAGEM PARA 02 

CARROS ( 01 COBERTA )
R$ 424.000,00

PARK REAL – CC00106
03 SUÍTES ( 01 SUÍTE  PAV. 

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

R$ 500.000,00

JARDIM MOACIR ARRUDA – 
CA03215 03 DORMITÓRIOS  ( 
01 SUÍTE ) TODOS COM AR-

MÁRIOS E AR CONDICIONADO, 
SALA, 02 AMBIENTES, LAVABO, 
AMPLA COZINHA PLANEJADA, 

CHURRASQUEIRA, GARA-
GEM PARA 04 VEÍCULOS. R$ 

560.000,00

JARDIM REGINA – CA033057
IMÓVEL DIFERENCIADO PELO 

SEUS PLANEJADOS NOS 03 

PORTA DE VIDRO SEPARANDO 
COZINHA DA LAVANDERIA, WC

COM BOX E GABINETE, 01 
VAGA DE GARAGEM. APAR-
TAMENTO DE FRENTE. R$ 

285.000,00

JD. MOACIR ARRUDA – AP 
00867

02 DORMITÓRIOS, SALA 2 
AMBIENTES, COZINHA, ÁREA 
DE SERVIÇO WC,01 VAGA GA-

RAGEM. 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 VA-
GAS DE GARAGEM, PORTARIA 

24 HORAS, AREA DE LAZER 
COMPLETA, COM PISCINA, 

ACADEMIA, CINEMA, CHUR-
RASQUEIRA, QUADRA, PLAY-
GROUND, SALÃO DE FESTAS.

VALOR PAR VENDA R$ 
480.000,00

VALOR PARA LOCAÇÃO R$ 
2.200,00 (  INCLUSO  CONDO-

MÍNIO E IPTU)

CIDADE NOVA – AP00961
03 DORMITÓRIOS, COM ARMÁ-

RIOS, SENDO 01 SUITE,SALA,
DOIS AMBIENTES COM SACA-

DA, 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 

VAGAS PARA CARRO.
R$ 276.000,00

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

AREA DE SERVIÇO,
ÓTIMO ACABAMENTO, 02 

VAGAS PARA CARRO.
R$ 276.000,00

JARDIM SANTA RITA – CA03187
SOBRADO COM 216 M² DE 

AREA CONSTRUIDA. 03 DOR-
MIÓRIOS ( 02 SUÍTE ) , SALA DE 
ESTAR E SALA DE JANTAR, COZI-
NHA, LAVANDERIA, CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM PARA 02 

AUTOS, COM AMPLO JARDIM.
R$ 279.000,00

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, COZI-

NHA 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 
SEGURANÇA 24 HORAS, PISCI-

NA, 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, GARA-
GEM.

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 GARA-

GEM COBERTA. R$ 240.000,00 

PARQUE   SÃO  LOURENÇO – 
AP00946 APARTAMENTO TODO 

PLANEJADO  , 02 DORMITO-
RIOS, SALA 02 AMBIENTES,CO-
ZINHA, AREA DE SERVIÇO,WC 

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

ÇANDO A VIDA.
R$ 250.000,00

JARDIM ALICE – AP00952
02 DORMITORIOS, SALA, 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 AR-

MÁRIOS PLANEJADOS E OUTRO
COM ARMÁRIO E MESA DE 

ESCRITÓRIO, COZINHA PLANE-
JADA COM FOGÃO EMBUTIDO, 

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIA-
DOR OU SEGURO FIANÇA 

LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

CENTRO – SL0112
SALA COM APROX. 20M² C/ AR 
CONDICIONADO , PISO CARPE-

TE 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 ESCRI-
TÓRIO. R$2.500,00 + IPTU

LOCAÇÕES CASAS

JARDIM MORADA DO SOL – 
CA03184 01 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, WC, AREA DE 
SERVIÇO,

SEM GARAGEM.
R$ 700,00 + IPTU

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM 
SALA, COZINHA, 01 SUITE, 
LAVANDERIA 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 SERVIÇO, 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 FREN-
TE - 02 DORMITÓRIOS,SALA 

COZINHA, 
WC, AMPLO QUINTAL. CASA 
FUNDOS – 01 DORMOTÓRIO, 
SALA,  COZINHA, WC, QUIN-

TAL, AREA DE SERVIÇO, GARA-
GEM 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 ELETRO-

NICO.
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, COZI-
NHA, WC, SEM VAGA DE GARA-

GEM. R$ 700,00 + IPTU

PARQUE INDAIÁ – AP00816
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, GARAGEM
PARA 01 AUTO. PORTARIA 24 

HORAS R$ 700,00 
+ COND. + 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 GARA-
GEM COBERTA. R$ 1.100,00 + 

CONDOMÍNIO + IPTU

VILA MARIA HELENA – EDI-
FÍCIO 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 + CONDO-

MÍNIO + 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 

GUARDA ROUPA EMBUTIDOS, 
SALA, COZINHA ,WC, AREA DE 

SERVIÇO.
SEM  GARAGEM.

R$ 150.000,00

CENTRO – AP00621
KITNET -  CENTRO COM POR-
TARIA ÓTIMO NEGÓCIO COM 
ESCRITURA , ESTÁ ALUGADA.

50% DE ENTRADA E O RESTAN-
TE EM ATÉ 48 PARCELAS.

R$ 155.000,00

JARDIM DOS COLIBRIS – 
AP00862 02 DORMITÓRIOS, 

SALA, COZINHA, WC, 01 VAGA 
DE GARAGEM. 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)



VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA201 – CIDADE NOVA – R$900 MIL - 2 dormitórios sendo os dois suítes com closed, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, lavabo, dispensa, banheiro e garagem para 2 carros. 
Possui portão eletrônico, ar condicionado, quintal e churrasqueira. 
CA213 – VILA ALMEIDA – R$320 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closed, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, área de luz e garagem para 1 carro. CA109 – MONTE 
VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira e portão eletrônico.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem coberta.
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, lavan-
deria, 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 condicionado nos 
quartos e porão para ferramentas.

  CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA327 – JD. VENEZA – R$275 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, lavanderia, 
banheiro e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira. Aceita permuta com terreno.
CA308 – JD.PAU PRETO – R$500 MIL – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
copa, lavanderia, banheiro, dispensa, garagem e edícula.
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
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e 
garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, 
lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio 
ou apartamento. 
CA309 – JD. MORADA DOS SOL – R$325 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte 2 com ar condicionado e 
1 com armários, sala de estar com sanca, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros 1 com 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 condicio-
nado, sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros 
e edícula. Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de 
segurança. Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil
CA404 – JD. ESPLANADA – R$750 MIL – 4 dormitórios, sendo 2 suítes, sala te TV, sala de jantar, 
cozinha americana planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem descoberta para 2 carros, e edícula. 
Possui quintal, área gourmet e portão eletrônico.
CA328 – NOVA VENEZA – R$361 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão 
eletrônico.

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA332 – CONDOMÍNIO IMPÉRIO – VILA RICA – R$425 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, co-
zinha americana, banheiro, lavanderia e garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Possui churrasqueira 
com pia. Aceita Permuta com terreno.
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, gara-
gem. Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet),sala de 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, churras-
queira, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e 
sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos os 
dormitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasquei-
ra e pia, cobertura com vidros temperado, e garagem para 2 carros.
CA403 – VILLA ROMANA – R$1.200.000,00 – Sobrado com 4 dormitórios. Sendo os 4 suítes e 1 suíte 
com closed, 1 banheiro, roupeiro e sacada. Sala de jantar, sala de TV, sala de estar, lavabo, hall de entra-
da, varanda, cozinha planejada, lavanderia, dispensa e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado, 
quintal, edícula, zelador, piscina, churrasqueira, campo de futebol, sauna e aquecedor solar.
CA311 – DONA LUCILLA – R$920 MIL – 3 dormitórios, sendo os 3 suítes e 1 suíte com closed. Roupeiro, 
2 banheiros, ar condicionado e aquecedor solar. Sala de estar, sala de TV, sala de jantar, 2 lavabos, co-
zinha americana, lavanderia, garagem para 4 carros e edícula. Possui piscina, churrasqueira, campo de 
futebol e quintal. Estuda-se financiamento e terreno como parte de pagamento.
CA313 – CONDOMINIO MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, banheiro, 
sala de TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 2 carros. Possui quintal e churrasqueira. 
Estuda-se Permuta e Propostas.
CA314 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$550 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de TV, 
sala de jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, ar condicionado, 
aquecimento solar e coifa.  Área de lazer com piscina, churrasqueira, campo de futebol, sala de ginástica, 
salão de festas e playground.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, 
cozinha planejada, lavanderia, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal e churrasqueira 
com área gourmet.
CA318 – CONDOMINIO MONTREAL – R$520 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem para 1 carro, churrasqueira e edícula.                                                                                                      
CA322 – CONDOMINIO MONTREAL – R$630 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banhei-
ro, 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 planeja-
dos. Área de Lazer com playground, brinquedoteca, academia, churrasqueira, piscina e salão de festas.

 APARTAMENTOS

AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall de entrada, lavanderia, 
garagem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 
wc, todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
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 apartamento em 
Indaiatuba.                                                                                                                             
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 
ambientes e garagem coberta para 1 carro. 
 AP519 – CENTRO – R$330 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, 
lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 

 TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL
Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes a partir de 300 m² R$240 mil financiado 
em até 36x
TE45 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$380 MIL – 490 m²

TE47 – CONDOMÍNIO JD DOS IMPÉRIOS – VILA RICA – R$160 MIL – 178 m²
TE02 – JD. PIEMONTE – R$190 MIL – 302m²
TE35 – JD. BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE80 – JD. ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE18 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta com chácara.
TE23 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$267 MIL – 295m²
TE20 – JD. PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda Fit a partir do ano 2018.
TE44 – CONDOMINIO TERRAS DE SANTA – SALTO – R$190 MIL – 1020m².
Aceita permuta com casa ou apartamento de maior valor. Paga a diferença.
TE42 – CONDOMINIO RESIDENCIAL JATOBÁ – LOUVEIRA – R$210 MIL – 310m². Aceita permuta 
com casa na região do Bairro Mercedes.
TE46 – CONDOMINIO TERRA MAGNA – R$280 MIL – 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². 
Aceita permuta com terreno de menor valor.

 CHACARAS E SITIOS
 
SI909 – JD. TROPICAL – R$650 MIL – 2 dorms, sala, coz, dispensa, casa de caseiro, churrasqueira, 
sauna, mina d’água, lago com peixe, pomar, caixa d’água com 20000 L, aprisco para ovelhas, estufas, 
captação água da chuva.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, wc social, piscina 3,5 x 
7, fogão e forno a lenha, pomar, gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, coz 
planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé 
com 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, 
varanda, piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado 
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$750 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de estar, 
sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e garagem co-
berta 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. CARLOS ALDROVANDI – R$500,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha banheiro e lavanderia.
CIDADE NOVA – R$850,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem.
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$680,00 – 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$900,00 - 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$780,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, sa-
cada 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 condicionado, 
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

B3Imóveis

         

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

ST00011-ELIAS FAUSTO-20.000M. ........................................R$ 300.000,00
ST00013-CARDEAL- 26.290M. ...............................................R$ 790.000,00

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
AP00085-EDÍFICIO MURICI- 03dorms + dep + 1 vaga. .......R$ 900,00 cond+iptu

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. 250MTS .................................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



B4 Imóveis

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 735902 - Edifício Ipê   - 1 dormt / sala / coz / WC / 
lavad/  R$ 600,00 - Cond + IPTU

3 ref site - 825902 -  Casa - Carlos Aldrovandi -  2 dormt/ 1 
suíte/ sala/ coz/ WC social / lavand /gar R$1.300 + IPTU

7. ref site 855902 - Casa Jardim Alice -  3 dormt/ 1 suíte/ sala/ 
coz/ WC social / lavand /gar R$ 382.000,00

8 ref. site 808802  -  Casa - Colibris - 3 dormt/ / 1 suíte / sala/ 
coz/ WC social / lavand /gar R$ 309.000,00

4 ref site - 645902 - Edifício Portal das Flores - 2 dormt / sala / 
coz / WC / lavad/ gar R$ 1.500,00 - Cond + IPTU

5 ref site 964991 - Chácara Altos da Bela Vista - 3 dormt / 1 
siíte / sala / coz / WC / lavad/ gar R$ 3.500,00 + IPTU

2 ref. site 837671  -  Casa - Morada do Sol  - 2 dormt/ / sala/ 
coz/ WC social / lavand /gar R$1.250,00.

10 ref site - 865991 - Jardim Regina  3 dormt / 1 suíte/  sala / 
coz / WC / lavad/ 2 gar R$ 479.000,00

11 ref site 014102  - Terreno Jardim Turim -  com 150 m² R$ 
125.000,00.

12 ref site 204902 - Terreno / Condomínio - Jardim Residen-
cial da Villa Suiça - com 570 m² R$ 450.000,00

9 ref site - 494102 -  Casa Condomínio Montreal  - 3 dor-
mt/ 1 suíte/ sala/ coz planejada / WC social / lavand /gar R$ 
520.000,00

1. ref site 355902 - Casa / Condomínio - Colinas de Indaia-
tuba II  -  2 dormt/ 1 suíte/ sala/ coz/ WC social / lavand /gar 
R$1.327,00 + Cond + IPTU



B5Serviços / Utilidades

DESTAQUES

VENDA

AP0790 - Apartamento com 3 dormitórios 
à venda, 67 m² por R$ 345.000,00 OU R$ 
1.914,61/mês - Jardim Primavera - Indaiatu-
ba/SP

CA0107 - Cobertura com 4 dormitórios à ven-
da, 122 m² por R$ 580.000,00 - Núcleo Habi-
tacional Brigadeiro Faria Lima - Indaiatuba/SP 

CA1313 - Casa com 3 dormitórios à venda, 
120 m² por R$ 595.000,00 - Jardim Bréscia - 
Indaiatuba/SP

CA1314 - Casa térrea, 3 dormitórios à venda 
por R$ 430.000,00 - Jardins do Império, In-
daiatuba-SP

SO0452 - Lindo sobrado, 3 dormitórios à ven-
da, por R$ 650.000,00 – Cond. Jardins do Im-
pério, Indaiatuba-SP

CA1305 - Espetacular casa térrea, 3 suítes 
à venda e locação, por R$ 949.000,00 - Re-
sidencial Beira da Mata, Indaiatuba-SP

CH0006 - Chácara com 5 dormitórios à ven-
da, 3000 m² por R$ 2.200.000,00 - Vale das 
Laranjeiras - Indaiatuba/SP

SO0449 - Belíssimo Sobrado com 5 dormi-
tórios à venda, 376 m² por R$ 2.200.000 
- Vila Suíça - Indaiatuba/SP

SA0138 - Sala comercial à venda e locação, 
por R$ 1.494/mês - Cond. Office Premium, 
Indaiatuba-SP

CA0009 - Casa com 3 dormitórios à venda, 164 
m² por R$ 820.000,00 ou R$ 5.464,42/mês - 
Jardim Residencial Viena - Indaiatuba/SP

AP0794 - Apartamento com 3 dormitórios 
para alugar, 116 m² por R$ 3.667,00/mês - 
Cidade Nova I - Indaiatuba/SP

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

AP0794 - Apartamento com 3 dormitórios 
para alugar, 116 m² - Cidade Nova I - In-
daiatuba/SP

AP0791 - Apartamento com 3 dormitórios 
para alugar, 70 m² por R$ 1.300/mês - Jar-
dim Alice - Indaiatuba/SP

CA0012 - Espetacular casa com 3 suítes 
para locação, por R$ 3.842/mês - Condomí-
nio Portal de Itaici, Indaiatuba-SP

CA1285 - Lindo sobrado, 4 suítes, todo pla-
nejado, por R$ 10.100,00/mês - Jardim Re-
sidencial Terra Nobre, Indaiatuba-SP

CA1312 - Casa com 3 dormitórios à venda, 
104 m² por R$ 470.000,00 - Jardins do Impé-
rio - Indaiatuba/SP

CA1311 - Casa com 3 dormitórios à venda, 
105 m² por R$ 410.000,00 - Jardins do Impé-
rio - Indaiatuba/SP

CA0321 - Casa com 3 dormitórios à venda, 
272 m² por R$ 1.400.000,00 - Jardim Reserva 
Bom Viver de Indaiatuba - Indaiatuba/SP

LOCAÇÃO

AP0780 - Lindo apartamento, 3 dormitórios 
para locação, Jardim Sevilha, Indaiatuba-SP 
 
AP0781 - Apartamento com 145 metros, 3 suítes 
para locação, Edifício Majestic, Indaiatuba-SP 



B6 Serviços / Utilidades

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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B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

JóiasEngenharia e Reformas

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

Arquiteta

PousadaMecânica

Comunicação Visual

Pizzaria Produtos Naturais



B9Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet
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B11

classificados

Casa Jardim do Vale I - Com 
sala, cozinha, banheiro, 1 
quarto e garagem coberta. 
A.T. 125 A.C. 70m². Valor 
R$220.000,00. Aceito carro 
F.: (19) 99124-2964
Vende - se Casa e + meio 
lote de terreno,  Bairro Jar-
dim Carlos Aldrovandi, casa 
com 3 Dormitórios, sendo 1 

suíte, sala, banheiro, cozinha 
com armário embutido, área 
de serviço, garagem para  4 
carros, F (19) 3834-6859
Lindo Sobrado Condomínio 
Brescia - 200 m²  de área 
construída. R$ 740.000,00 
Três amplas suítes com saca-
das, sala de jantar, sala de es-
tar, lavabo, cozinha planejada, 
lavanderia e espaço gourmet 
planejado. Aquecimento solar 
instalado e pontos para ar con-
dicionado nos quartos e salas. 
Fino acabamento. Condomínio 
com portaria 24h, piscina, sa-
lão 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 Edi-
cula ou chácara - Cháca-
ra valor até R$300.000,00. 
Casa Parque São Lourenço, 
3 dormitórios sendo 1 suíte, 1 
banheiro, sala, cozinha, quin-
tal, churrasqueira, garagem 
p/ 2 carros, portão eletrônico. 
Valor R$450.000,00 F.: (19) 
3816-8112
Casas á venda no condo-
mínio Império Vila Itu e Vila 
Rica - 3 dorm com suíte, ótimo 
acabamento R$ 435.000,00 
F.: (19) 98346-2299
Casa á venda no Jardim 
Veneza - Terreno 100 m2 , 
a construção 60 M2 ótimo 
acabamento R$ 280.000,00 
F.: (19) 98346-2299
Comercial no Centro - 300 
metros de terreno 218 área 
construída F.: (19) 4105-7479
Vendo uma propriedade 
em São Paulo. Região de 
Santo Amaro -  Avenida mais 
movimentada em São Paulo. 
Com 8 linhas de ônibus, 4 
agências bancárias, todos os 
tipos de comércio. Terreno 
com 500m², 10 para Avenida, 
50 para fundo, viela sem saí-
da, sendo 2 salão comercial, 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, garagem 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 Carde-
al - dois quartos, sala, co-
zinha americana, garagem 
coberta e área de serviços 
A.T. 125m² A.C. 99m². Valor 
R$210.000,00. Aceita carro 
e Financiamento. F.: (19) 
99124-2964

 
Casa nova para locação Ve-
neza - 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 salas, 
recepção, cozinha. 04 vagas 
na frente F.: (19) 99764-1424

 
Apartamento a Venda no 
centro no coração,do lado 
dos bancos e lojas. Armários 
planejado na cozinha e na 
sala. 1 vaga de garagem. R$ 
180.000,00 F.: (19) 98346-
2299
Edifício Mathilde Oportuni-
dade - 2 dormitórios c/ suíte, 
1 vaga, R$ 380.000,00 imóvel 
alugado F.: (19) 4105-7479
Edifício Maroc - 2 dormitórios 
c/ suíte com planejados 1 
vaga R$ 320.000,00 F.: (19) 
99668-2866

ASSISTENTE DE DE-
PARTAMENTO PES-
SOAL – Experiência 
em toda rotina do de-
partamento e apon-
tamento de cartão de 
ponto manual. Residir 
em Indaiatuba. CNH 
categoria B.

CASEIRO – Para tra-
balhar e residir em 
chácara na cidade de 
Indaiatuba. Para rea-
lizar trabalhos domés-
ticos e de jardinagem. 
Disponibilidade para 
morar no local.

CONSULTOR (A) CO-
MERCIAL – Ensino mé-
dio completo. Pacote 
Office. Experiência em 
prospecção de clientes 
e negociação comercial. 
Desejável experiência em 
agência de empregos ou 
terceirização de serviços. 
CNH categoria B. Irá diri-
gir os carros da empresa 
em Indaiatuba e região. 

DOMÉSTICA – Expe-
riência na função com 
registro em carteira. De-
sejável possuir carta de 
referência dos empregos 

anteriores. Residir em In-
daiatuba. Para trabalhar 
de segunda a sexta das 
8H as 18H.

GERENTE OPERA-
CIONAL – Experiência 
em liderança de equipe. 
Conhecimentos em In-
formática (Excel). CNH 
categoria B. Experiência 
em elétrica, hidráulica, 
limpeza de piscinas e 
jardinagem. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilida-
de de horário.

INSPETOR OPERACIO-
NAL – Para trabalhar lide-
rando equipe de Porteiros. 
Ensino médio completo. 
Conhecimentos em In-
formática (Pacote Office). 
Experiência em tarefas 
administrativas. Dispo-
nibilidade para trabalhar 
em escalas e turnos. CNH 
categoria B. Para dirigir 
os carros da empresa em 
Indaiatuba e região.

MOTORISTA – CNH 
categoria B ou C. En-
sino médio completo. 
Para realizar entregas 
com veículos utilitários. 
Curso MOPP atualizado 
constando na CNH. 
Conhecimentos em São 
Paulo. 

OPERADOR DE DO-
BRADEIRA CNC – Ex-
periência na função. 
Ensino médio completo. 
Leitura e Interpretação 
de desenho e metro-
logia. Experiência em 
ajustagem das máqui-
nas. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.

OPERADOR DE LA-
SER – Experiência em 
operar máquina a Laser 
2D. Ensino médio com-
pleto. Leitura e Interpre-
tação de desenho e me-
trologia. Experiência na 
função e em ajustagem 
das máquinas. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

 
Apto no The Park View dis-
ponível para locação - Aparta-
mento com móveis planejados 
em todos os ambientes. Va-
randa gourmet, envidraçada. 3 
quartos (1 suíte). 3 banheiros. 
Locação: R$ 3.000,00 Taxa 
de Condomínio: 467,38 Taxa 
mínima de água: 42,18 IPTU: 
141,68 F.: (19) 98346-2299
Apartamento para locação 
Spazio Illuminare - Pintura 
nova Área útil: 56m; 02 dor-
mitórios, sendo uma suíte; 
01 Sala; 01 Cozinha com 
armários e área de serviço; 
02 Banheiros com espelho, 
gabinete e box (suíte e so-
cial); 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 dor-
mitórios 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 cons-
truída: 170 m2 c/ 2 quartos 
sendo 1 suíte. 01 escritório, 
área gourmet, churrasqueira, 
piscina c/ banheiro, campo 
de futebol. Toda avarandada. 
Garagem p/ 4 carros, cozinha 
planejada. Aceita financiamen-
to. Valor R$ 580.000,00. Falar 
c/ Carlos ou Sandra F.: (19) 
97119-8369 / (19) 99487-5089
Chácara à venda Vale do 
Sol - AT 1000 Metros AC.   
100 3 dormitório sendo 1 suí-
te, Cozinha, área de serviço, 
piscina R$ 790.000,00 F.: (19)  
98346-2299
Elias Fausto - 20.000 me-
tros R$ 300.000,00 F.: (19) 
99166-8272
Elias Fausto - 7 alqueires, 
ótima topografia, porteira fe-
chada F.: (19) 99166-8272
Vendo Chácara no Fogue-
teiro - Sala, cozinha, ba-
nheiro e duas suítes, toda 
murada R$310.000,00 sendo 
R$200.000,00 de entrada e 
o resto a combinar F.: (19) 
99482-6697

 
Venda ou permuta por casa 
de lotes no Cond. Jd. Pie-
monte, c/ ótima topografia e 
localização, c/ infraestrutura 

completa. Tel: 3875-2862/
whatsapp: 996738210
Lote comercial Jardim União 
187 metros quadrados. Na 
principal avenida. 180.000,00 
F.: (19) 98346-2299
Incrível Oportunidade - Lote 
em condomínio fechado, Terra 
Magna, R$ 180.000,00 à vista, 
360 m2, excelente localização. 
F.: (19)  97412-0317 CRECI 
64690
Terreno Comercial - Av Con-
ceição, 700 metros F.: (19) 
99166-8272
Europark Industrial - c/ 1000 
metros R$ 400.000,00 ACEI-
TA PERMUTA c/ terreno em 
Condomínio ou comercial. F.: 
(19) 97423-3079
Vende-se Terreno 1000m² - 
R$210.000,00 Bairro: R.C.I.V. 
Glema 3 - Indaiatuba-SP. Rua: 
Lobo guará F.: (19) 98109-
8669 / (19) 3875-3201

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

 
Vendo Montana LS - ano 
2012/2013. Tratar (19) 9 9765-
0818
Vendo Gol - Ano: 2016, 1.6. 
Completo, cor: prata, único 
dono Valor R$33.000,00 F.: 
(19) 99903-1940
Vendo Linea - automática 
1.8 cor: branca ano: 2015, 
completa Valor: R$36.000,00 
F.: (19) 99124-2964
Vendo  C l io  Express ion 
-  1.0 ano: 2014, comple-
t o  V a l o r  R $ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 
F . :  ( 1 9 )  9 9 1 2 4 - 2 9 6 4 

ASSOCIAÇÃO RECANTO DAS PEDRAS 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL 

De acordo com o capítulo III do artigo 8º do parágrafo III e IV do estatuto social. Convoco 
todos os associados para a segunda assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia, 03, de 
Julho, de 2020, na Fazenda Taiuva, Gleba 1 na estrada dos meeiros Bairro: Pedregulho, Cidade 

de Indaiatuba, CEP: 13.330 - 000, no estado de São Paulo. As 09h00min horas, em primeira 
convocação ou as 09h30min horas, em segunda convocação para tratar de seguintes: 

ORDEM DO DIA 
1ªCRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COM O NOME RECANTO DAS PEDRAS.

2ªDISCUTIR E APROVAR O ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. 
3ªELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

 WESDRON FRANCISCO DOS SANTOS 
Presidente



B12 Serviços / Utilidades


