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Comércio de Indaiatuba amplia horário 
de funcionamento a partir de hoje

E.C. PRIMAVERA

P. A6

P. A3

Primavera retoma treinos para o Campeonato Paulista A3

Comércios e serviços, permitidos na fase amarela, podem funcionar por 8 horas diárias

O Pr imavera  re -
to rnou  aos  t r e inos 
nesta segunda-feira 
(17), após cinco meses 
para l i sados  devido 
a pandemia do novo 
coronavírus, com foco 
na retomada do Cam-
peonato Paulista Série 
A3. O Campeonato foi 
disputado até a 11ª 
rodada, entre os dias 
14 e 15 de março, e 
restam quatro rodadas 
para o término da fase 
de classificação.

Casos de violência doméstica 
aumentam em Indaiatuba

POLÍCIA SAÚDE

FRUTOS DE INDAIÁ

P. A4

EDUCAÇÃO

Campanha de vacinação contra 
a raiva é suspensa na cidade

A Lei Maria da Penha comemora 14 anos neste mês e foi criada para proteger a mulher 
contra a violência doméstica, e em Indaiatuba, as mulheres da cidade podem contar com 
o Programa de Prevenção à Violência Contra a Mulher – Caminho das Rosas.

A Secretaria de Saúde de Indaiatuba informa que este ano não será reali-
zada a vacinação antirrábica para cães e gatos frente à crise sanitária imposta 
pela pandemia.

Foi anunciado nesta quarta-feira (19) que as 645 prefeituras de São Paulo terão 
autonomia para decidir se vão ou não acompanhar o cronograma previsto pelo 
Estado para o retorno presencial às aulas nas redes pública e privada. 

Desde a sua primeira edi-
ção, em maio de 2006, o 
troféu Frutos de Indaiá rea-
liza uma completa pesquisa 
para eleger as melhores 
marcas de cada seg-
mento. Para che-
gar aos premiados 
deste ano, foram 
ouvidas aproxi-
madamente 4 mil 

Município tem autonomia para 
seguir plano de volta às aulas

P. A7 P. A3



Editorial
Qual o preço da vida?

Artigo

Brasil atinge a marca de 110 mil óbitos por covid-19. 
Uma triste realidade, contudo esperado, pois a nossa fra-
gilidade é imensa. Em Indaiatuba, 150 pessoas perderam 
suas vidas para o coronavírus. 

No início da pandemia quase todos os setores precisa-
ram fechar suas portas para se proteger e também proteger 
os outros contra esse vírus que chegou e devastou não só o 
Brasil, mas o mundo.

Assustador ver que a cada dia que passa aumenta o nú-
mero de pessoas contaminadas, e os leitos cada vez mais 
escassos, e a economia voltando ao “normal”. Mas, a eco-
nomia tem que voltar, afinal se não morrermos pelo vírus, 
morreremos pela depressão que a falta de dinheiro nos 
trará.

É difícil, mas podemos ver que saúde e economia não 
conseguem andar juntos. Mas, se tivermos bom senso, 
responsabilidade e cuidados necessários a vida pode sim 
voltar ao normal.

Mas, será que a vida voltará ao normal? Creio que não! 
Uns infelizmente perderam familiares e amigos para o ví-
rus; outros se tornaram mais tolerantes; outros desenvol-
veram a empatia; outros vão preferir mudar o ritmo do 
dia a dia. Acredito que a partir de agora, depois de uma 
pandemia tão devastadora, todos nós iremos evoluir para 
melhor. Iremos olhar mais para o próximo, cuidar mais 
dos nossos e viver mais intensamente. 

Quantas lições tivemos e teremos com esta pandemia. 
Nossa fragilidade, sem dúvidas,  é a maior delas. 

A2

Se você não está escutando os sons do seu ambiente com tanta clareza e naturalidade, está na hora de 
buscar ajuda de um especialista. Você deve passar por uma avaliação com uma fonoaudióloga, que realizará 
uma audiometria.

A audiometria vai mostrar se realmente existe uma perda auditiva, que tipo de perda auditiva é a sua e 
ainda confirmar se existe mesmo a necessidade do uso de um aparelho auditivo.

A fonoaudióloga também é a profissional responsável por indicar o tipo de aparelho ideal para você, além 
de fazer os ajustes personalizados e acompanhar todo o processo, periodicamente.

Caso você precise de aparelhos auditivos, fique calmo!
Graças à tecnologia, ter uma perda auditiva não significa perda de estilo de vida ou ainda perda de quali-

dade de vida: é possível levar uma vida ativa e completamente normal com aparelhos nas orelhas.
Acredite: após poucas horas de uso, você conseguirá notar o quanto essa decisão fará diferença na sua 

rotina e nos seus relacionamentos.
Mas o que é, afinal, um aparelho auditivo? É um dispositivo eletrônico que 

tem a função de amplificar as ondas sonoras para ampliar o volume dos sons, 
facilitando a audição.

Pode ser usado por pessoas de qualquer idade, desde bebês até idosos, 
mas é mais comum em pessoas acima dos 60 por conta da perda auditiva 
causada pelo envelhecimento.

Existem diversos tipos de aparelho, diversos modelos, tamanhos e 
valores, dependendo principalmente da perda auditiva da pessoa e 
do estilo de vida que ela leva.

O aparelho auditivo é muito mais do que retomar sua audição! 
Voltar a ouvir recupera a sua autoestima, a sua independência, me-
lhora os seus relacionamentos, a sua qualidade de vida.

Dra Thelma Taborda é Fonoaudióloga, Mestre em Psicologia, trabalha 
há mais de 20 anos na área de saúde auditiva. Tire todas as suas dúvidas 
falando com ela pelo WhatsApp (19) 99622.8598.

Será que você precisa de aparelhos auditivos?

Se não fosse a pandemia, no início de agosto estaria 
terminando as Olimpíadas de Tóquio que por razões obvias 
foi transferida para 2021.

Isso me fez lembrar uma figura exuberante, glamorosa, 
nobre que esteve em nossa cidade por ocasião da última 
Olimpíada. E com um fogo...

Estou falando da tocha Olímpica, um dos símbolos dos 
Jogos Olímpicos, e lembra a Mitologia Grega, que evoca a 
lenda do titã Prometeu que teria roubado o fogo de Zeus para 
entregar aos mortais.

E ela esteve aqui pelas terras de Indaiá; creio que deva 
ter se sentido em casa, já que aqui nosso sol ainda tem calor 
de amizade. Como deve ter “se sentido” em casa também na 
sua passagem por Brasília.

Aliás, levando em conta a lenda de Prometeu, tem senti-
do o revezamento ter começado pela capital federal.

Só acho que o fogo correu perigo de ser roubado de 
novo; só que dessa vez seria tirado dos pobres mortais. Por-
que estão sempre levando o zeu, o meu o nosso todo dia.

Se Prometeu tivesse vindo, também teria se sentido bem 
na capital do País, pois algum tempo atrás, alguem prometeu, 
prometeu...

A ex-presidente Dilma, por ocasião da apresentação ofi-
cial da Tocha Olímpica disse que a tocha iria ser sentida no 
Brasil, de norte a sul e de leste a oeste.

Isso é o mesmo que dizer: “atocha no Brasil”.
Quatro anos depois, cá estamos. Atochados até o pes-

coço.
Seria cômico se não tivesse sido 

no nosso.

PASSADO QUE NÃO PASSOU

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

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

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

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

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

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

O Museu iniciou suas atividades em 1983, quando o Casarão Pau Preto foi declarado de utilidade pública. Desde então, recolhe 
objetos significativos à história de Indaiatuba. Neste amplo contexto constituiu-se um acervo eclético que representa várias histórias 
indaiatubanas do século XX.

LAÍS FERNANDES / PMI

Imagem da Cidade



Comércio de Indaiatuba amplia horário 
de funcionamento a partir de hoje

Volacc realiza Rock In Heart 
2020 em formato online

A medida é válida para todos os setores que poderão funcionar por 8 horas diárias

O Governo do Estado 
de São Paulo auto-
rizou, em coletiva 

de imprensa realizada nesta 
quarta-feira (19), que todas 
as atividades comerciais e 
serviços permitidos na fase 
amarela do Plano São Paulo 
possam funcionar por oito 
horas diárias. A medida passa 
a valer a partir de hoje (21) e 
é válida para todos os setores, 
como shoppings, comércio, 
serviço, salões de beleza e 
barbearia, restaurantes e si-
milares, academias, conven-
ções e atividades culturais.

Em Indaiatuba, o prefeito 
Nilson Gaspar decidiu adotar 
a mudança e seguirá o Estado 

e a partir de hoje (21) todo o 
comércio e serviços, que es-
tão permitidos na fase ama-
rela do Plano São Paulo, estão 
autorizados a funcionar por 
8 horas diárias, ininterruptas 
ou não. O prefeito ainda en-
fatiza que a capacidade total 
do comércio deve ser de 40% 
e academia 30%.

Gaspar ainda disse que o 
comércio e serviços podem 
optar pelo período desejado 
de funcionamento, porém 
há a necessidade de acessar o 
link da Retomada Conscien-
te, na página inicial do site da 
prefeitura.

A portaria foi publicada 
na noite de ontem (20) no Di-
ário Oficial.

Seguindo as diretrizes dos 
governos estadual e munici-
pal, o Polo Shopping Indaia-

tuba aumentará seu horário 
de funcionamento a partir 
de hoje, com atendimento 
presencial estendido para 8 
horas diárias. A maioria das 
lojas funcionará de 12h às 
20h todos os dias, mas alguns 
segmentos possuem horários 
especiais.  

Restaurantes 
e similares
O consumo local nos 

restaurantes e similares con-
tinua permitido apenas em 
ambientes arejados ou ao ar 
livre, com obrigatoriedade de 
assentos. Não será permitido 
que os clientes fiquem em pé, 
para evitar aglomerações.

A ocupação máxima deve 
ser de 40% da capacidade dos 
assentos e o fechamento pre-
cisa ocorrer até às 22h, com 

DENISE KATAHIRA 
redacao@maisexpressao.com.br

adoção dos protocolos geral e 
específicos para o setor. Fun-
cionários e clientes devem 
usar máscara em todos os 
ambientes, tirando apenas no 
momento da refeição.

A3

A medida passa a valer a partir de hoje (21) e é válida para todos os setores

EVENTO ONLINE

 ARQUIVO - ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Outra atualização do 
Plano São Paulo definiu um 
novo horário para atendi-
mento presencial em res-
taurantes e similares na fase 
verde. Assim como na fase 

amarela (após 14 dias de 
permanência da região), os 
estabelecimentos poderão 
oferecer consumo local até 
as 22 horas também na fase 
quatro.

Campanha de vacinação contra a 
raiva é suspensa na cidade

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A Volacc (Voluntários 
de Apoio no Combate ao 
Câncer) realizará a edição 
2020 do Rock In Heart em 
formato online no dia 3 
de outubro, às 19h30. O 
evento será transmitido 
através das redes sociais 
da instituição no canal do 
Youtube e na página do 
Facebook.

De acordo com a or-
ganização, levando em 
consideração a situação 
de pandemia do novo co-
ronavírus e respeitando os 
protocolos de segurança 
contra o vírus, a Volacc 
decidiu realizar o Rock In 
Heart 2020 em formato 
online, uma vez que é o 
evento mais esperado pe-

los seguidores da institui-
ção e daqueles que apre-
ciam rock’n’roll.

O Rock in Heart é uma 
das grandes fontes de re-
ceita da Volacc, e apesar de 
ser online, ocorrerá às ven-
das de camisetas e canecas, 
além de doações espontâ-
neas durante a live. As ven-
das de camisetas e canecas 
personalizadas irão acon-
tecer na Volacc (Av. João 
Ambiel, 1170 – Res. Duas 
Marias) e na loja Etiqueta 
Casual (Rua 11 de Junho, 
1042 – Centro). O valor da 
camiseta é de R$30 e o da 
caneca R$15.

Edição 2020
A edição 2020 do 

Rock In Heart contará 
com a presença das ban-
das Unha Encravada e 
Confraria D’asdrovnia, 
que acompanha desde a 
primeira edição do even-
to.

O Rock In Heart 2020 
conta com o patrocínio 
de 3468 Finance, Alfalux 
iluminação, Corpus Sane-
amento e Obras, Etiqueta 
Casual, EXSA Urbanis-
mo, GTA Segurança, Hot 
Flowers, Machinvest e 
Signa Treinamentos. Os 
apoiadores são Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba 
e JG WebCom.

Para maiores informa-
ções www.rockinheart.
volacc.org.br

DANIEL CARDOSO

Rock In Heart é o principal evento da Volacc que visa arrecadar verba para a instituição
A Secretaria de Saú-

de de Indaiatuba informa 
que, conforme nota técnica 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (Deliberação CIB-65, 
06/08/2020) este ano não será 

realizada a campanha de va-
cinação antirrábica para cães 
e gatos frente à crise sanitária 
imposta pela pandemia.

Serão mantidas apenas 
as vacinações de rotina em 

animais contactantes de mor-
cego em comportamento 
atípico, trabalho que integra 
o Programa de Vigilância e 
Controle da Raiva no Estado 
de São Paulo.

DIVULGAÇÃO
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ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Município tem autonomia para seguir 
cronograma do plano de volta às aulas
Decisão foi anunciada pelo Vice-Governador Rodrigo Garcia nesta quarta-feira

Foi anunciado nes-
ta quarta-feira 
(19) pelo Vice-

-Governador Rodrigo 
Garcia, em coletiva de 
imprensa, que as 645 
prefeituras de São Paulo 
terão autonomia para 
decidir se vão ou não 
acompanhar o crono-
grama previsto pelo 
Estado para o retorno 
presencial às aulas nas 
redes pública e priva-
da. A previsão é que as 
escolas possam reabrir 
parcialmente para aulas 
de recuperação a partir 
de 8 de setembro.

Segundo Garcia há 
o compartilhamento de 
responsabilidade com 
os municípios, e desde 
o primeiro dia, o Plano 
São Paulo tem essa pre-
visão. “O decreto vai de-
finir critérios objetivos 
para a volta opcional as 
aulas, lembrando tam-
bém o papel e a autono-
mia das prefeituras, com 
base nas Vigilâncias 
Sanitárias locais, para 
a definição de normas 
mais restritivas”, ex-
plicou.

O retorno das aulas 
presenciais foi autoriza-
do pelo Estado a partir 
de 8 de setembro, porém 
segundo a Secretária de 
Estado da Educação, 
a retomada atenderia 
apenas alunos com mais 
dificuldade de aprendi-
zado em atividades de 
reforço. A retomada efe-
tiva, mas ainda gradual 

e restrita do calendário 
letivo, é prevista para 7 
de outubro.

Retorno
O Secretário de Edu-

cação do Estado de São 
Paulo, Rossieli Soares, 
explicou que os prefei-
tos podem criar calen-
dários próprios e planos 
mais restritivos, com 
base nos dados epide-
miológicos regionais. 
“Se uma eventual de-
cisão municipal diferir 
do calendário proposto 
pelo Estado, a medida 
local valerá para todas 
as escolas públicas e pri-
vadas daquela cidade”, 
disse. “Os municípios 
têm a possibilidade de 
fazer vetos por ques-
tões de saúde, mas todo 
o processo desenhado 
pelo Estado está man-
tido. Eles não podem 
autorizar a abertura das 
escolas antes do dia 8 
de setembro”, enfatiza. 

Calendário previsto
De acordo com o 

Plano São Paulo, o re-
torno às aulas a partir de 
8 de setembro, só acon-
tecerão em cidades que 
estiverem há 28 dias, 
consecutivos, na fase 
amarela. As unidades 
podem receber alunos 
para aulas de reforço, 
recuperação e ativida-
des opcionais.

Nesta primeira etapa, 
na educação infantil 
e nos anos iniciais do 
ensino fundamental, 
o limite máximo é de 
até 35% dos alunos em 

O retorno das aulas presenciais foi autorizado pelo Estado a partir de 8 de setembro

atividades presenciais. 
Para os anos finais do 
ensino fundamental e 
ensino médio, o limite 

máximo é de 20%.
O retorno oficial das 

aulas é previsto para 
7 de outubro, o que só 

ocorrerá se 80% das 
regiões estiverem por 
28 dias seguidos na fase 
amarela do Plano São 

Paulo. A retomada será 
gradual e, na primeira 
etapa, vai atingir até 
35% dos alunos.

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br
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Omega Alimentação está há quase 40 anos no mercado oferecendo soluções de alimentação 

INFORME PUBLICITÁRIO

Omega Alimentação preza pela 
segurança, satisfação e economia 
Parceria com empresa especializada acaba com a burocracia no processo e aumenta a produtividade

Todos sabem que a 
principal engre-
nagem de uma 

empresa é a mão de 
obra e para que essa 
engrenagem funcione 
de maneira eficiente a 
satisfação dos colabora-
dores tem que estar em 
primeiro lugar. Existem 
várias empresas no seg-
mento de alimentação 
corporativa, mas todo 
cuidado é pouco, já que 
envolve higiene, saúde 
e qualidade de vida, e 
nossa região conta com 
os serviços da Omega 
Alimentação, que está 
há quase 40 anos no 
mercado oferecendo so-
luções de alimentação 
para empresas e hospi-
tais, com foco no for-
necimento de refeições 
saudáveis e saborosas.

Cada cliente precisa 
buscar o que se enqua-
dra no seu perfil de e 
proporcionar estrutura 
inovadora, que deixe 
de lado aquela velha 
imagem de refeitórios 
industriais, apresentan-
do soluções com restau-

rantes modernos, con-
fortáveis, eficientes e 
econômicos, sem deixar 
de lado “a boa comida 
caseira”.

Além de se preocu-
par com a questão visual 
das áreas de cozinha e 
restaurante, a Omega 
possui equipe altamente 
capacitada nas áreas de 
nutrição e gastronomia, 
com expertise em refei-
ções bem mais nutritivas 
do que as que geralmen-
te são oferecidas quando 
não se tem este suporte.

Outros pontos im-
portantes que precisam 
ser levados em consi-
deração no momento de 
optar na terceirização da 
alimentação corporativa 
são: a melhoria nos cus-
tos, a desburocratização 
nas relações trabalhistas 
e a logística na entrega 
das refeições. 

O controle de custos 
está diretamente relacio-
nado ao monitoramento 
da produção das alimen-
tações, nas compras e no 
estoque dos insumos a 
serem consumidos, que 

devem estar extrema-
mente alinhados para 
não haver perdas e des-
perdícios. As relações 
trabalhistas refletem 
sempre num obstáculo 
para todo e qualquer 
negócio, por isso, com 
a terceirização do ser-
viço de alimentação, 
essa barreira inexiste, 
pois a mão de obra en-
volvida na operação é 
de responsabilidade da 
Omega, que trabalha 
com pessoal capacita-
do e treinado, única e 
exclusivamente para 
esse fim. Já em relação 
à logística, a empresa 
trabalha com o objetivo 
de garantir qualidade, 
segurança e agilidade 
na gestão operacional 
de armazenagem e dis-
tribuição de insumos e 
refeições prontas.

Além de todos esses 
benefícios, a Omega 
oferece a seus parceiros 
serviços diferenciados 
como eventos temáti-
cos, almoços especiais 
comemorativos, coffee 
breaks, dentre outros.

Pesquisar e conhecer 
as empresas de alimen-
tação corporativa pode 
ser o início de um novo 
ciclo nos negócios, se-

DIVULGAÇÃO/ÔMEGA

jam eles de pequeno, 
médio e grande porte, 
essa oportunidade não 
pode ser perdida. Co-
nheça a Omega Alimen-

tação e veja o que existe 
de melhor em soluções 
eficientes e de qualidade 
no mercado de alimenta-
ção e serviços.
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Primavera retoma treinos para Paulista A3
Antes de voltar a campo, a equipe e colaboradores fizeram o teste da Covid-19

E.C. PRIMAVERA

O retorno das aulas presenciais foi autorizado pelo Estado a partir de 8 de setembro

O Primavera retor-
nou aos treinos 
nesta segunda-fei-

ra (17), após cinco meses 
paralisados devido a pan-
demia do novo coronaví-
rus, com foco na retomada 
do Campeonato Paulista 
Série A3.

De acordo com o geren-
te do clube, Fábio Vidal, 
os jogadores se reapre-
sentaram no último dia 
13, e fizeram os testes da 
Covid-19. “Depois dos 
testes fechamos o clube e 
os jogadores estão proibi-
dos de sair das dependên-
cias do clube, assim como 
também está proibida a 
entrada de pessoas que não 
fazem parte do quadro de 
funcionários”, conta. “No 
sábado fizeram os testes 
físicos e voltaram ao treino 
na segunda-feira, em dois 
períodos”, completa.

O Paulista A3 foi dispu-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

tado até a 11ª rodada, entre 
os dias 14 e 15 de março, 
e restam quatro rodadas 
para o término da fase de 
classificação. O Fantasma 
da Ituana ocupa hoje o 
14º lugar, com 12 pontos, 
posição que coloca o time 
fora do Z2. 

O Primavera está à 
frente do Marília, que tem 
11 pontos, e do Paulista, 
com 7. Os quatro últimos 
do Fantasma serão Velo 
Clube, em casa, Comercial, 
fora, Noroeste, em casa, e 
Nacional, fora. 

Vidal conta que o elen-
co sofreu algumas mudan-
ças. “Optamos por não 
renovar com alguns atletas 
e contratamos outros”, con-
ta. “Estamos trabalhando 
para primeiro sair dessa 
situação incômoda e pensar 
por algo melhor dentro da 
competição”, finaliza.

Jogador afastado
No último dia 14, o 

E. C. Primavera realizou 
testes para Covid-19 em 
todos os seus atletas e co-
laboradores. Os resultados 
foram apresentados dia 
nesta segunda-feira (17), e 
3 pessoas testaram positivo 
para a doença, sendo 1 atle-
ta e 2 colaboradores. 

O jogador que testou 
positivo foi o lateral-es-
querdo Marcílio que segue 
afastado dos treinos. O 
jogador está contaminado 
de forma assintomática e já 
cumpre isolamento social. 

Segundo Vidal, Mar-
cílio relatou que já sentia 

alguns sintomas na cidade 
dele, quando o elenco ainda 
estava afastado. Ele e sua 
esposa foram ao médico, 
ainda no período de afas-
tamento, mas não chegou 
a fazer os exames. 

O clube reitera que 
está tomando todas as 

providências necessárias, 
fornecendo suporte aos 
colaboradores e atleta afe-
tados, assim como seus 
familiares. 

Outros testes serão re-
alizados 48 horas antes do 
elenco se concentrar para 
reestreia.



Violência doméstica aumenta em Indaiatuba
Guarda Civil registra 183 ocorrências no primeiro semestre de 2020

DA REDAÇÃO
r edacao@maisexpressao .com.br

A Lei Maria da 
Penha come-
mora 14 anos 

neste mês e foi criada 
para proteger a mulher 
contra a violência do-
méstica, e em Indaiatu-
ba, as mulheres da cida-
de podem contar com o 
Programa de Prevenção 
à Violência Contra a 
Mulher – Caminho das 
Rosas.

Idealizado em se-
tembro de 2018, pela 
secretária de Cultura, 
Tânia Castanho, o pro-
grama vem conquis-
tando resultados ex-
pressivos. Somente no 
primeiro semestre deste 
ano, foram atendidas 
183 ocorrências e re-
alizados 32 flagrantes 
(confira os dados abai-
xo).

“É importante que as 
mulheres de Indaiatuba 
saibam que a Guarda 
Civil está pronta e pre-
parada para prestar o 
apoio necessário. Apoio 
que se estende a outros 
parceiros do progra-
ma, como as secretarias 
municipais de Saúde, 
Esportes e Assistência 
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Entre janeiro e julho de 2020 houve um aumento de 43% em relação 
ao mesmo período do ano passado

 EDUARDO TURATI – GCI

ROMI
Indivíduo é preso por 
tráfico de drogas no 
Tancredo Neves

Um homem foi preso pela 
equipe da Romi na tarde de 
segunda-feira (17) por en-
volvimento com o tráfico de 
drogas. A equipe realizava 
o patrulhamento preventivo 
pelo Bairro Tancredo Neves, 
quando ao acessar a Rua João 
Dotta notaram varias pessoas 
em volta de J.V.R. 

Desconfiados da situação 
a equipe realizou a aproxi-
mação do grupo. Ao notar os 
agentes, J.V.R. jogou fora uma 

sacola com 22 pedras de crack. 
Todos foram abordados e du-
rante revista pessoal os agen-
tes encontraram duas pedras 
de crack com uma mulher, 
que declarou ter comprado a 
droga de J.V.R. 

Diante dos fatos, tudo foi 
apresentado na Delegacia de 
Polícia, onde após ouvir a 
versão de todos, o delegado 
ratificou a voz de prisão contra 
J.V.R. pelo crime de tráfico 
de drogas.

Social”, disse Tânia. 
“Em um segundo mo-
mento, criamos ferra-
mentas para que elas 
possam se proteger, 
como o aplicativo SOS 
Caminho das Rosas, 
que funciona como um 
botão de pânico para as 
mulheres com medida 
protetiva de urgência”, 
conta.

Agilidade
E a agilidade é uma 

das principais armas 
no combate a violência 
doméstica.  Segundo 
dados do Setor de De-

senvolvimento e Esta-
tística da Guarda Civil, 
entre janeiro e julho de 
2020 houve um aumen-
to de 43% em relação ao 
mesmo período do ano 
passado. 

De acordo com nú-
meros, foram 128 aten-
dimentos em 2019, con-
tra 183 este ano. “Este 
aumento, com certeza, 
é resultado da agilida-
de no atendimento da 
Guarda Civil e também 
do aplicativo SOS Ca-
minho das Rosas, que 
nos permite localizar 
a viatura mais próxima 

da residência em que 
a mulher está pedin-
do socorro”, destaca 
a diretora da Guarda 
Civil, Inspetora Marilsa 
Souza. 

M a r i l s a  t a m b é m 
destaca o treinamento 
oferecido aos Guardas 
Civis  como um dos 
fatores da eficiência 
no combate ao crime. 
“Dezesseis  Guardas 
Civis fizeram o primei-
ro treinamento e agora 
são multiplicadores, 
ou seja, estão passando 
os ensinamentos para 
toda a Corporação”, 

ocorrências, a Guarda 
chegou em três minutos 
ao local, evitando um 
feminicídio”.

Em Indaiatuba os 
casos de violência con-
tra  a  mulher  podem 
ser denunciados pelo 
telefone 153 (Guarda 
Civil) ou também pelo 
190 (Polícia Militar).

Atendimentos*

Mês                   2019                          2020                          % 
Janeiro  25  26                           4% 
Fevereiro              14                              29               107,1% 
Março                       19                               36                    89,5% 
Abril                     22                         33                   50% 
Maio                               13                                         22                         69,2% 
Junho                        16                                  17                       5,3% 
Julho                       19                               20                     5,3% 
TOTAL          128                     183                43%

Flagrantes*
Mês                    2019                          2020                          % 
Janeiro                        5                                       6                         20% 
Fevereiro                 6                                    6                          0% 
Março                          5                                        6                         20% 
Abril                            4                                      4                           0% 
Maio                                 5                                             2                         -60% 
Junho                               5                                             4                         -20% 
Julho                               5                                           6                         -20% 
TOTAL           35                     32             -8,6%

* Dados do Setor de Desenvolvimento e Estatís-
tica da Guarda Civil

ressalta Marilsa. “Os 
resultados que já al-
cançamos transmitem 
para a população maior 
confiança em nosso tra-
balho. Tudo isso é bas-
tante significativo para 
o aumento de chamadas 
no 153, principalmente 
a agilidade no atendi-
mento.  Em algumas 
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Sujeito jogou fora uma sacola com 22 pedras de crack
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Mais Saúde: Especialista explica os 
principais sintomas da tendinite
O médico ortopedista Rodolpho Annicchino explica quais são as causas e tratamentos

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O programa Mais 
Saúde desta quar-
ta-feira (19) rece-

beu o médico ortopedista 
Rodolpho Annicchino. Em 
entrevista ao Dr. Eduar-
do Santos, o especialista 
falou sobre tendinites, 
que são inflamações nos 
tendões.

“De uma hora para 
outra algum tendão pode 
ficar inflamado”, iniciou 
o dr. Rodolfo. “Com cer-
teza é uma das maiores 
queixas nos consultórios 
de Ortopedia. Uma das 
razões para a inflamação 
é quando a pessoa faz o 
movimento várias vezes, 
e isso acaba tensionando a 
região do tendão e gerando 
a inflamação”, comple-

mentou.
“Outra causa é tam-

bém fazer um esforço ime-
diato muito pesado, o que 
leva a uma tensão abrupta 
no tendão, desencadeando 
uma reação inflamatória. 
Um exemplo disso é o 
pessoal que pratica mus-
culação e que excede a 
carga de peso”, explicou 
o médico.

O ortopedista ressaltou 
ainda que o tendão possui 
estrutura forte, podendo 
ser comparado a um cabo 
de aço. “Mas, ele tam-
bém pode romper, e por 
isso, é importante tratar 
a tendinopatia de forma 
adequada”, destacou.

O Dr. Rodolfo expli-
cou que “a forma aguda 
é aquela que envolve um 
processo inflamatório crô-

nico dos tendões, que se 
desenvolve em um período 
em que a pessoa tem a rea-
ção inflamatória, mas, não 
trata. Isso requer um tra-
tamento individualizado, 
específico para cada caso”.

“Nos casos de tendinite, 
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a fisioterapia é muito impor-
tante, e ajuda bastante no 
tratamento dessas lesões. 
Infiltrações também po-
dem ser aplicadas, mas, vai 
depender do tendão, já que 
nem todo tendão é possível 
fazer a infiltração”, emen-
dou o ortopedista. 

Além disso, o especia-
lista disse que a medicina 
regenerativa tem um papel 
muito importante no trata-

mento das tendinopatias. “É 
um campo muito promissor, 
e eu gosto muito de estar 
pesquisando para encontrar 
opções de tratamentos cada 
vez mais naturais, para 
que os pacientes tenham 
recuperação melhor e mais 
rápida”, considerou.

Em resposta a uma ou-
vinte, que relatou ter ad-
quirido tendinite ocupacio-
nal, após ter trabalhado em 

agência bancária, e gostaria 
de saber se tem cura, o Dr. 
Rodolfo respondeu que: 
“Tem cura, mas o trata-
mento às vezes é demorado, 
porque a pessoa tem uma 
estrutura muito pouco vas-
cularizada, o que dificulta 
realmente o tratamento. E, 
às vezes, não tratando de 
uma maneira adequada, ele 
mantém a reação inflamató-
ria ali”, esclareceu.
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Camila e Jéssica com a charmosa gatinha Mia, em consulta 
na Clínica Bicho Amigo,Rua: Quinze de Novembro, 1050 - 
Centro, (19) 3875-2715

Letíc ia com sua l inda Cacau, tomando vacina 
na Clínica Bicos & Focinhos com a Dra. Andrea. 
A Clínica atende animais de pequeno e grande 
porte,animais silvestres,aves e animais exóticos.Ligue 
38357750   para consultas,vacinas,cirurgias,laser 
terapia,odontologia,exames e banho e tosa.

Clínica Bicho Amigo

A Nova Loja - Mega Promoção de vestidos de Noiva

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

O advogado Dr. Roberto da Caran Silva e Trevizano, recebendo 
o Bolo da Madre mimo do JME.

Bicos & Focinhos

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

Equipe da RBC Turismo recebendo o Bolo da Madre 
presente deste semanário.

Adelaide Decorações

A Duas Rodas parabeniza à todos clientes e amigos pelo 
Dia Nacional do Ciclista!

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

Mr. Roof

Duas Rodas



Os serviços prestados pela Inset Clean nas empresas abrangem restaurantes, bares, clínicas, hotéis, indústrias de todos os setores

Há quase 20 anos, 
a Inset Clean 
entende que a 

proteção do ambiente sig-
nifica proteger também a 
vida e a saúde de todos. 
Certificada e especializa-
da no controle de pragas 
urbanas, a Inset Clean se 
destaca na desinsetiza-
ção, desratização, descu-
pinização, higienização 
de caixas e reservatórios, 
além de Sanitização de 
Ambientes.

“Pragas e vetores ur-
banos influenciam nega-
tivamente na saúde e bem 
estar das pessoas, pois 
elas transportam e trans-
mitem doenças, vírus e 
bactérias. 

O Controle de Pragas 
além de ser um quesito de 
Saúde Pública é também 
questão legalidade. Con-
forme normas, padrões 
e exigências da Anvisa 
(Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) e 
Ministério da Saúde, es-
clarece Christian Meuci, 
sócio diretor da Inset 
Clean.

A empresa atua em 
imóveis residenciais, co-
merciais, e órgãos pú-
blicos. “Atuamos em 
casas, apartamentos e 
chácaras. Para industrias, 
comércios e empresas 
possuímos o Programa 
de Controle Integrado de 
Pragas (PCIP) que é um 
escopo de trabalho per-
sonalizado, com controle 
de pragas em geral e lim-
peza de caixas d’água”, 
completa Christian.

O empresário também 
salienta que as empresas 

A Inset Clean atua no controle de 
pragas urbanas há quase 20 anos
Serviços incluem desinsetização, desratização, descupinização e sanitização de ambientes

DIVULGAÇÃO
ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

e os estabelecimentos 
comerciais e industriais 
devem dar atenção em 
dobro quando o assunto 
é o controle e prevenção 
de pragas, sanitização de 
ambientes e higienização 
dos reservatórios para a 
garantia da qualidade da 
água. “As pragas trazem 
prejuízos de toda a ordem 
para seus colaboradores, 
para a qualidade do pro-
duto ou serviços presta-
dos e até pode prejudicar 
a imagem da sua empresa 
e afastar clientes.”

Os serviços presta-
dos pela Inset Clean nas 
empresas abrangem res-
taurantes, bares, clínicas, 
hotéis, indústrias de todos 
os setores, veículos de 
transporte coletivo, entre 
outros. “Para as empresas 

disponibilizamos duas 
modalidades de contrata-
ção: contato empresarial, 
com melhor custo benefí-
cio, e serviço avulso”, cita 
o especialista.

A Inset Clean atua 
ainda no setor público, 
promovendo os respecti-
vos trabalhos em escolas, 
hospitais, repartições etc.

Coronavírus
A sanitização, desin-

fecção de ambientes é um 
controle paliativo contra 
a Covid-19, são procedi-
mentos que, realizados 
por empresas certifica-
das e com profissionais 
capacitados, auxiliam no 
cuidado com a saúde e 
o bem-estar em residên-
cias, indústrias, serviços 
e locais como clínicas e 

hospitais.
 “Uma boa faxina em 

casa ou na empresa, com 
produtos de limpeza va-
riados pode garantir um 
ambiente limpo. Mas, 
não totalmente livre de 
bactérias, ácaros, fungos 
e vírus que são prejudi-
ciais à saúde e causam 
doenças, como a Co-
vid-19”, alerta Christian.

Ele explica que, em 
ambientes com grande 
circulação de pessoas, o 
problema pode se agra-
var. “Oferecemos ser-
viços de sanitização e 
desinfecção, que são efi-
cazes para higienização 
e eliminação de micror-
ganismos do local após 
a limpeza. Os produtos 
usados nessas ações são, 
inclusive, indicados pelo 

Ministério da Saúde e 
Anvisa para o controle da 
Covid-19”, acrescenta.

A Inset Clean
Para saber mais e 

contratar os serviços da 

Inset Clean, acesse o site: 
www.insetclean.com.
br; ligue para (19) 3936-
4343 ou (19) 98266-0217 
(WhatsApp). Endereço: 
Rua Tuiuti, n. 561, Cen-
tro, Indaiatuba. 
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 911

JARDIM REGINA – 
CA033057

IMÓVEL DIFERENCIADO 
PELO SEUS PLANEJADOS 
NOS 03 DORMITÓRIOS, 
BANHEIROS, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO, SALA, 
AREA GOURMET, GERA-
DOR DE ENERGIA A GÁS, 

SISTEMA DE SEGURANÇA, 
PORTÃO ELETRÔNICO E 07 
APARELHOS DE AR CONDI-
CIONADOS,  IMÓVEL SEMI 

MOBILIADO.
03 DORMOTÓRIOS ( 01 
SUITE ), COZINHA, AREA 

DE SERVIÇO, SALA 02 
AMBIENTES, BANHEIRO 

SOCIAL, AREA GOURMET 
COM LAVBO E PISCINA 
7 x  2,30 M COM LED E 

CASCATA.
GARAGEM PARA 04 

AUTOS.  ACEITA PERMUTA 
POR APARTAMENTO NA 

BIAXADA SANTISTA
( PREFERÊNCIA PRAIA 
GRANDE, SANTOS OU 

GUARUJÁ ).
R$ 800,000,00

TERRENOS

VIDEIRAS. FRENTE P/ AV.
20 MIL m²

R$ 130,00 O m²

VIDEIRA.
20 MIL m²

R$ 80,00 m²

VILA GEORGINA – CA03211
03 DORMITÓRIOS, SENDO 
01 SUITE, WC, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,
CHURRASQUEIRA, GARA-

GEM PARA 02 CARROS 
COBERTA.

R$ 415.000,00 

JARDIM DOS IMPÉRIO – 
VILA ITÚ - CA03213

LINDA CASA, ÓTIMO ACABA-
MENTO.

03 DORMOTÓRIOS, SENDO 
01 SUITE,SALA, WC, COZI-
NHA, AREA DE SERVIÇO,

AREA GOURMET, GARAGEM 
PARA 02 CARROS E JARDIM 

NA FRENTE.
R$ 424.000,00

PARK REAL – CC00106
03 SUÍTES ( 01 SUÍTE  PAV. 

TERREO ), SALA 02 AM-
BIENTES, COZINHA, AREA 

GOURMET.  GARAGEM PARA 
02 AUTOS.

R$ 500.000,00

JARDIM MOACIR ARRUDA – 
CA03215

03 DORMITÓRIOS  ( 01 SUÍ-
TE ) TODOS COM ARMÁRIOS 
E AR CONDICIONADO, SALA, 

02 AMBIENTES, LAVABO, 
AMPLA COZINHA PLANEJA-
DA, CHURRASQUEIRA, GA-
RAGEM PARA 04 VEÍCULOS.

R$ 560.000,00

JARDIM VENEZA – 
CA00000

03 DORMITÓRIOS, SENDO 
01 SUITE, SALA, WC, COZI-
NHA, AREA DE SERVIÇO,

ÓTIMO ACABAMENTO, 02 
VAGAS PARA CARRO.

R$ 276.000,00

VILA AVAÍ – CA03197
03 DORMITÓRIOS ( 01 
SUÍTE ) SALA, BANHEI-
RO, COZINHA, AREA DE 

SERVIÇO
COBERTA, CHURRASQUEI-

RA, GARGEM COBERTA 
PARA 02 AUTOS ( PORTÃO 

ELETRONICO ).
R$ 350.000,00

VILA LOPES – CA03209
IMÓVEL NOVO, 03 DORMI-
TÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, 
COZINHAS, WC, CHURRAS-

QUEIRA, GARAGEM CO-
BERTA PARA 02 CARROS,
ÓTIMO ACABAMENTO,

R$ 395.000,00

JARDIM PAU PRETO – 
CA03210

03 DORMITÒRIOS , SENDO 
01 SUITE, SALA, WC, COZI-

NHA, AREA SE SERVIÇO,
CHURRASQUEIRA, GARA-

GEM PARA 02 CARROS 
COBERTA.

R$ 395.000,00

DE ESCRITÓRIO, COZINHA 
PLANEJADA COM FOGÃO
EMBUTIDO, PORTA DE VI-

DRO SEPARANDO COZINHA 
DA LAVANDERIA, WC

COM BOX E GABINETE, 01 
VAGA DE GARAGEM. APAR-

TAMENTO DE FRENTE.
R$ 285.000,00

CENTRO – AP00792
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
ENTRE AV.  KENNEDY E 

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

LAVANDERIA, 
02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 340.000,00

VENDA CASAS 

JARDIM CALIFORNIA – 
CA03131

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, AREA DE 

SERVIÇO, 
EDÍCULA COM 01 QUAR-

TO,WC, AREA DE SERVIÇO, 
GARAGEM PARA 01 AUTO,

R$ 202.000,00

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

AREA DE SERVIÇO,
ÓTIMO ACABAMENTO, 02 

VAGAS PARA CARRO.
R$ 276.000,00

LOCAÇÕES 
APARTAMENTO

KITNET CENTRO AP00921
01 DORM, COZINHA E 

BANHEIRO
VAGA P/ MOTO

R$ 680,00 INCLUSO ÁGUA 
E IPTU

APARTAMENTO PARQUE 
INDAIA

SOLAR DOS GIRASSOIS
02 DORM, SALA, COZINHA, 

A.S, 01 VAGA
R$ 700,00 + COND. + IPTU

APARTAMENTO 
COND. AZALEIA DE ITAICI   

AP 00967
03 DORM, SALA, COZINHA, 

A,S, BANHEIRO 
E 01 VAGA

R$ 900,00 + COND. + IPTU

APARTAMENTO CENTRO 
AP00966

ROCCAPORENA
01 DORM, SALA, COZINHA, 

BANHEIRO 01 VAGA
APARTAMENTO COM MÓ-

VEIS PLAN
1100,00 + COND + IPTU

KITNET CENTRO 
ED VERONA 
MOBILIADA

01 DORM, COZINHA, A.S., 
BANHEIRO, E UMA VAGA 

COBERTTA

1300,00 ( INCLUSO COND 
E IPTU)

LOCAÇÕES SALAS, CASAS 
COMERCIAIS E SALÕES 

SALA. ED. AMBASSADOR 
CENTRO SL 0112

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

SALÃO . JD CALIFORNIA  
SL00375

SALÃO 60 m² E WC
R$  900,00 + IPTU

CASA COMERCIAL CENTRO 
SL00358

04 SALAS, COZINHA, E 
BANHEIRO

R$ 1800,00 +  IPTU
TERRENO P/ ESTACIONA-

MENTO, LAVA RAPIDO
CENTRO TE00022

700m², e COPA E BANHEI-
RO

R$ 4000,00  

APARTAMENTO VENDAS
  

JARDIM TROPICAL –  POR-
TAL DAS FLORES AP00962

LINDO APARTAMENTO, 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 

CONDOMÍNIO FECHADO.
03 DORMITÓRIOS, SENDO 

O PRINCIPAL COM AR-
MÁRIOS PLANEJADOS E 

OUTRO
COM ARMÁRIO E MESA 



B2 Imóveis

ST00207 - Sitio com 6.800,94 m², em Helvétia a 300 metros do asfalto, faz divisa com o rio Mirim. Localização privilegiada. R$ 100,00 o m²

AP04812 - CONDOMÍNIO PREMIUM RESIDENCE - AU 73m² - 
02 dormitórios sendo 01 suite , ambos com armários plane-
jados , todos os wcs com gabinetes de banheiro/Espelhos/
Box Blindex, cozinha planejada cooktop/coifa/forno elétrico 
, lavanderia planejada, sala de estar com painel , sala de jan-
tar, varanda gourmet com fechamento em vidro e churras-
queira, garagem para 02 autos cobertos.2 elevadores sociais 
para cada torre. ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO: Área de 
Lazer:  Piscina adulta e  Piscina infantil,  Playground,  Salão 
de Festas, Fitness,  Brinquedotecas,  Salão de Jogos,  Chur-
rasqueiras,  Lan House,  Sauna Seca e  Sauna Úmida com 
ducha,  Sala de Descanso,  Quadra Poliesportiva,  Espaços 
com pergolado. VENDA R$450.000,00 - ESTUDA PERMUTA.

CA08938 - CASA TÉRREA COMERCIAL - VILA MARIA HELE-
NA - 05 salas, 02 banheiros, cozinha e edícula com 01 quar-
to, sala e lavanderia. BOM PARA COMÉRCIO - PRÓXIMO 
AO BURGER KING, CLUBE 9 DE JULHO E COI - EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO.

AP04821 - ANA MARIA - AU. 67 m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte (todos planejados), WC social, sala 02 ambientes, 
varanda com envidraçamento, cozinha planejada, lavande-
ria, garagem para 02 autos coberta. Ar condicionado em um 
dormitório e na sala. Condomínio com piscina, Academia, 
Salão de Jogos e Salão de festas R$ 320.000,00.

CA08936 - LINDO SOBRADO MOBILIADO - JARDIM MAISON 
DU PARC - AT 500m² AC 420,30m² 05 suítes, salas com pé di-
reito alto, cozinha planejada,  07 banheiros,  cômodos com am-
plos com ar condicionado, piscina privativa, garagem para 06 
autos.Condomínio com portaria 24 horas, playground, quadra 
poliesportiva, quadra de tênis, campo de futebol, academia, 
churrasqueira, salão de festas, espaço gourmet, clausura de 
veículos e pedestres. R$ 3.500.000,00

CA08937 - JARDIM DOS IMPÉRIOS -  INDAIATUBA AT.150m² 
AC.120m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
lavanderia, área gourmet, garagem para 02 autos, condo-
mínio com área de lazer completa, portaria 24 horas, a 5 
minutos do centro, facil acesso, OBRAS EM ANDAMENTO. 
R$ 445.000,00

CA08934 - JARDIM ESPLANADA - AT. 300 m² AC. 220 m² - 
CASA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO!!! 03 dormitórios (02 
suítes) todos planejados, escritório planejado, WC social, 
lavabo, sala de estar, sala de jantar, despensa, cozinha pla-
nejada, área de churrasqueira com banheiro e quarto e ga-
ragem para 05 autos. R$ 680.000,00

AP04822 - AU 80m²  - RESIDENCIAL CATALUNHA - JARDIM BAR-
CELONA - 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, exce-
lente localização, preparado para ar condicionado, acabamento de 
primeira, com elevador, 02 vagas R$ 320.000,00

CA08931 - RESIDENCIAL SANTA CLARA - Linda Casa AT.400m² 
AC,260m² 04 suítes sendo 01 suíte master,  sala de estar e 
jantar com pé direito alto, cozinha americana planeja e ilha, 
lavabo com lavatório com cuba esculpida e espelho, jardim de 
inverno, lavanderia, espaço gourmet com sistema som blue-
tooth, churrasqueira com coifa em inox e armário embutido, 
piscina  com cascata e preparada para aquecimento,  forro de 
gesso rebaixado e iluminação em Led, preparada para energia 
fotovoltaica, paisagismo, deposito, aquecimento solar com 
boiler pressurizado, garagem par 04 autos, R$ 1.750.000,00

AP04836 - NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA 
LIMA - AÚ 70,39m² - Apartamento com 03 dormitórios (sen-
do 01 suíte ) WC social com gabinete, sala de jantar, sala de 
estar, varanda, cozinha planejada e área de serviço. 02 va-
gas de garagem coberta. ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: 
Piscina; Churrasqueira; Academia e Quadra Poliesportiva - 
Próximo a bancos, supermercado, farmácias, lojas, restau-
rantes, etc. Excelente localização.

CA08935 -  JARDINS DO IMPÉRIO - VILA RICA - AT 150m² AC 
160m² 03 suítes avarandadas, sendo 01 master com closet, 
sala 02 ambientes, cozinha americana planejada, área gour-
met, box nos banheiros, porcelanato no pavimento inferior e 
vinílico no pavimento superior. Aquecimento solar instalado. 
Vista para a mata preservada, garagem para 02 autos cober-
tas.   Condomínio com portaria 24 horas, área de lazer com 
piscina, churrasqueira, salão de festas, academia.  Os móveis 
que estão expostos  na casa são opcionais, havendo interesse 
podem  ser adquiridos separadamente,  R$ 580.000,00.

JARDIM QUINTAS DA TERRACOTA - AT 1.200m². Condomí-
nio com área de lazer e segurança 24h. R$ 270.000,00

CA08939 - AT 340m² AC 248m² CASA DE ALTO PADRÃO - 
PARQUE SÃO LOURENÇO - 04 dormitórios sendo 03 suítes 
01 com armário, 02 lavabos, 05 WC’s, sendo 02 com blin-
dex,sala de tv, sala de jantar, cozinha com armários em-
butidos, lavanderia coberta. Área gourmet completa, com 
home (Sound completo), tv, armários embutidos, com forno 
de pizza, fogão e forno a lenha, churrasqueira com parrilha 
e gira grill... piscina com cascata, hidro e cromoterapia.sau-
na a gás, Área de serviço, garagem para 04 autos, sendo 02 
cobertas, canil, jardim com irrigação embutida.Vista pano-
râmica + home office com algumas salas com entrada inde-
pendente. O imóvel é bem localizado, de esquina de frente 
para o parque das frutas com 02 lagos de frente. Casa em 
uma localização privilegiada, arquitetura contemporânea, 
tranquilidade e segurança. R$ 1.100.000,00 para permuta, 
sem permuta R$ 900.000,00

TE06085 - JARDIM ESPLANADA II - AT 300m² - TERRENO 
PLANO - R$ 230.000,00 - Somente venda.

AP04830- RESIDENCIAL LÍGIA - AU 130m² - EXCELENTE 
APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO COM EXCELENTE  LOCA-
LIZAÇÃO - 03 dormitórios com armários sendo 01 suíte, WC 
social, sala ampla  dois ambientes, lavabo, cozinha planeja-
da, lavanderia com armários, dormitório de empregada com 
banheiro, 02 vagas de garagem. R$ 500.000,00

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



B3Imóveis

         

VENDA

CASAS

CA00262-JD. AVAÍ-3 dorms c/ suíte + dep 4 vagas ..................................................R$ 600.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ...........................................R$ 276.000,00
CA00292-ALPES SUÍÇO-3 dorms c/ suíte + dep+4 vagas .........................................R$ 680.000,00
CA00067-JD AMÉRICA- 3 dorms + dep  2 vagas ......................................................R$ 380.000,00
CA00002-CIDADE NOVA 1-Prédio c/ salão e casa comercial. ..................................R$ 950.000,00
CA00313-SÃO LORENÇO-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ......................................R$ 420.000,00
CA00312-PAU PRETO- 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas ...........................................R$ 395.000,00
CA00289- JARDIM MORADA DO SOL- 2 dorms + dep + 2 vags...............................R$ 265.000,00
CA00303-ITAPETININGA- 2 dorms+dep+ 2 vagas. Aceita Permuto .........................R$ 200.000,00 
CA00310-VILA GEORGINA-3 dorms + dep+ 2 vagas ................................................R$ 415.000,00
CA00309-JARDIM RENATA-02 dorms +dep+ 2vagas. ..............................................R$ 477.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00242-JD. DOS IMPÉRIOS-3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ................................R$ 440.000,00
CA00302-MONTREAL-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ...........................................R$ 549.000,00
CA00277-BRÉSCIA-3 dorma c/ suíte+ dep + 2 vagas. ..............................................R$ 555,000,00
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
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vagas .................................................R$ 1.060.000,00
CA00285-AMISTALDEN-3 suítes + dep+ 2 vagas. .................................................R$ 1.700.000,00
CA00306-HELVÉTIA PARK- 3 suítes+dep+4 vagas (aceita permuta). ....................R$ 1.800.000,00
CA00281-TERRA MAGNA-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas. ......................................R$ 960.000,00

APARTAMENTO

AP00105-EDIFÍCIO THAIS-03 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ...............................R$ 565.000,00
AP00077- SÃO VICENTE-01 dorms +dep 1 vaga. .....................................................R$ 197.000,00
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga ....................................................R$ 235.000,0
AP00091-NÚCLEO HABITACIONAL-2 dorms c/ suíte+ dep 2 vagas  ........................R$ 285.000,00
AP00095-RESERVA VISTA VERDE-3 dorms c/ suíte+dep 2 vagas. ...........................R$ 290.000,00
AP00092-EDIFÍCIO VICTÓRIA-3 dorms c/ suíte+dep 1 vaga . ..................................R$ 350.000,00
AP00099-SOLAR DOS GIRASSÓIS-2 dorms + dep 1 vaga. .......................................R$ 170.000,00
AP00104- PLAZA BELA VISTA-03 dorms + dep + 2 vagas. .......................................R$ 350.000,00
AP00103-DUETO DI MARIAH-03 dorms +dep + 2vagas ..........................................R$ 385.000,00

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 
CH00050-POLAREIS- 04 suítes +dep + 4 vagas e lazer .........................................R$ 2.580.000,00
CH00023-SHANADÚ-03 suítes+ dep+ 4 vagas e lazer. ..........................................R$ 1.700.000,00
CH00051-COLINAS DE INDAITUBA-2 doms +dep +2 vagas. ....................................R$ 750.000,00

TERRENOS

TE00217-RECANTO DAS FLORES 5.000M ................................................................R$ 750.000,00
TE00218-JD. COLONIAL 153M ...................................................................................R$ 180.00,00
TE00170-VILA SUÍÇA 370M. ....................................................................................R$ 296.000,00
TE00207-VILLA RUBENS 250M ................................................................................R$ 220.000,00
TE00219-SANTA CLARA-1350M ..............................................................................R$ 690.000,00
TE00177-VILA AVAI- 360M. .....................................................................................R$ 324.000,00
TE00220-EUROPARK-1000M. ..................................................................................R$ 424.000,00
TE00187-ALTOS DE ITAICI-430M  ............................................................................R$ 250.000,00
TE00212-TERRACOTA-1200M .................................................................................R$ 250.000,00
TE00190-ESPLANADA 1- 300M ...............................................................................R$ 265.000,00
TE00189-ITAICI-Comercial 302M ............................................................................R$ 300.000,00

TE00203-JARDIM PIEMONTE-300M .......................................................................R$ 170.000,00
TE00223-NOVA VENEZA- 150M. .............................................................................R$ 150.000,00
TE00222-VENEZA-150M. .........................................................................................R$ 160.000,00
TE00226-VILLAGIO DO CONDE -SALTO 205,70M. ...................................................R$ 105.000,00
TE00228-JD. GUARUJÁ-SALTO 180M. .....................................................................R$ 180.000,00

SÍTIOS

ST00008-ELIAS FAUSTO-7.000 ALQUERES  .............................................................R$ 350,00 mts
ST00012-VALE DO SOL-55.000 .............................................................................R$ 5.100.000,00
ST00015-MONTE MOR- 40.000. ..........................................................................R$ 2.500.000,00

ÁREAS

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

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

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

LOCAÇÃO

CASA

CA00263-VILLA FURLAN-2 dorms + dep + 1 vaga. ......................................... R$ 1.200,00 incluso
CA00248-VILA MARIA HELENA-3 dorms + dep+ 2 vagas ................................... R$ 2.800,00+iptu
CA00279-CENTRO-1 dorms+dep+1vaga............................................................. R$ 1.100,00+iptu
CA00267-JD. PAU PRETO-4 dorms +dep+2 vagas............................................... R$ 1.800,00+iptu
CA00287-PAU PRETO- Comercial. ...................................................................... R$ 6.000,00+iptu
CA00286-VILA SUÍÇA- 2 dorms c/ suíte master+dep+2vagas ............................ R$ 4.000,00+iptu
CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial)  ........... R$ 4.400,00+iptu
CA00293-JD. MOACYR ARRUDA- 02 dorms+ dep+1 vaga ................................... R$1.350,00+iptu
CA00299-JD DOS SABIÁS-02 dorms+dep+2vaga ................................................. R$1.300,00+iptu
CA00301-MORADA DO SOL-2 dorms+dep+5 vagas ........................................... R$ 1.500,00+iptu

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA214 - JD.GRANDE SP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla , 3 banheiros, 
varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA213 – VILA ALMEIDA – R$320 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closed, sala de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada, lavanderia, banheiro, área de luz e garagem para 1 carro. CA109 – MONTE VERDE – 
R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira e portão eletrônico.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem coberta.
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 la-
vanderia.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 banheiros, 
cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 carros e edícula. 
Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$195 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$245 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, sala, cozinha 
americana com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico.
CA208 – JD. NOVA VENEZA – R$250 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia, garagem 
para 2 carros, quintal e portão eletrônico.  
CA211 - PARQUE RESIDENCIAL - R$290 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha e garagem coberta 
para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro
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

CA341- JD.PPRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suite, 2 banheiros, sala, 
cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet. 
Possui armário embutido debaixo da escada, Aceita permuta com chácara
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet. 
Aceita Permuta com Chácara ou Sítio
CA334 - CENTRO – R$230 MIL - 3 dormitórios sendo 2 pequenos, sala, cozinha ampla planejada e garagem 
coberta para 1 carro.
CA327 – JD. VENEZA – R$275 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, lavanderia, 
banheiro e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira. Aceita permuta com terreno.
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 2 
carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e jantar, 
cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros
CA345 – CIDADE NOVA – R$600 MIL – 3 dorms (1st com armários), sala, coz com armários, wc, lavanderia, 
dispensa, quintal, garagem
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e gara-
gem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, lavande-
ria, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apartamento. 
CA310 – CENTRO – R$350 MIL – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros e garagem 
coberta para 1 carro. Aceita Proposta 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicionado, 
sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros e edícula. 
Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita 
Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil
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 

CA338 – CONDOMÍNIO JD. PARK REAL – R$450 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 
com pé direito alto, cozinha integrada, lavanderia, escritório e garagem para 3 carros sendo 2 cobertas. Possui 
área gourmet com churrasqueira e pia. Preparado para aquecedor solar e ar condicionado.
CA333 - CONDOMINIO PARK REAL - R$425 MIL 3 dormitórios sendo 1 suíte  banheiro, sala de estar com 
sanca, cozinha americana, lavanderia é garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Possui churrasqueira com 
pia.
CA332 – CONDOMÍNIO IMPÉRIO – VILA RICA – R$425 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha 
americana, banheiro, lavanderia e garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Possui churrasqueira com pia. 
Aceita Permuta com terreno.
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem. 
Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet),sala de estar  com 
pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área gourmet, 
piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, lavan-
deria, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, sala, 2 banheiros, churrasquei-
ra, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.

CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e sanca, 
cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos os dor-
mitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasqueira e pia, 
cobertura com vidros temperado, e garagem para 2 carros.
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 banheiro, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e quintal.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 1 banheiro, sala 
de TV, sala de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui ar condicio-
nado, aquecedor solar e churrasqueira.                                                           
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com box e armá-
rios, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, lavanderia, garagem para 
2 carros. Possui quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$390 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala de estar, sala 
de TV, cozinha, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. Obs: Casa com móveis planejados. Área de Lazer 
com playground, brinquedoteca, academia, churrasqueira, piscina e salão de festas.

 APARTAMENTOS

AP533, - JD. MORUMBI - R$135 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 1 carro.
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 165 MIL -  2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem
AP526 - PARQUE INDAIÁ - R$170 MIL - 3 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, sacada e 1 vaga 
de garagem.
AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall de entrada, lavanderia, ga-
ragem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 wc, todo 
mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 banheiros, sacada, piso frio, 2 
garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 - JD.ALICE - R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 
1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1 vaga 
de garagem comunitária.
AP511 – NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA – R$198 MIL – 2 dormitórios, sala de estar, 
sala de TV, cozinha, banheiro e lavanderia. Área de lazer com churrasqueira e campo de futebol. Possui portão 
eletrônico.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL -  Apartamento com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 
cozinha planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício 
possui elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$215 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia e 
garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala de jantar, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão de jogos. Possui 
portão eletrônico e elevador. Aceita permuta com terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                             
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 ambientes 
e garagem coberta para 1 carro. 
 AP519 – CENTRO – R$330 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, lavan-
deria, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP532 - JD. MONTE  VERDE- R$185 MIL - 2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha e 1 vaga de garagem.

 TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL
Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes a partir de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x
TE45 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$380 MIL – 490 m²
TE02 – JD. PIEMONTE – R$190 MIL – 302m²
TE35 – JD. BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE18 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta com chácara.
TE20 – JD. PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda Fit a partir do ano 2018.
TE42 – CONDOMINIO RESIDENCIAL JATOBÁ – LOUVEIRA – R$210 MIL – 310m². Aceita permuta com casa 
na região do Bairro Mercedes.
TE46 – CONDOMINIO TERRA MAGNA – R$280 MIL – 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². Aceita 
permuta com terreno de menor valor.
TE49 – CONDOMINIO MILANO – Lotes a partir de 300 m², valor à vista R$190 MIL, ou parcelado com entra-
da de R$18.974,88 até 180 x de R$1.697,13.

TE50 – CONDOMINIO BRESCIA – Lote de 200 m² - R$200 MIL, Lote de 240 m² - R$210 MIL e Lote de 300 m² - R$215 MIL.
TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta com carro até R$100 Mil.
TE51 – CONDOMINIO MANTOVA – Lotes de 216 m² até 377 m². Valores de R$183 MIL até R$320 MIL.

 CHACARAS E SITIOS
 
CH723 - VALE DO SOL - R$425 MIL- 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha e garagem a vontade. Possui 
área gourmet com churrasqueira.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, wc social, piscina 3,5 x 7, fogão 
e forno a lenha, pomar, gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, coz 
planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé com 2 
dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, varanda, 
piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, galpão de 
150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos vendendo 
outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$750 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de estar, 
sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e garagem coberta 
para 2 carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com pia, piscina, campo de futebol pequeno, sala de 
musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitorios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado com alam-
brado, garagem coberta para 2 carros. 

IMÓVEIS COMERCIAIS

IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$1.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 2 salas. Parte superior 7 salas. 
OBS: Quase todas salas alugadas.

 LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
JD.PAULISTA - R$900,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
PARQUE RES. INDAIÁ- R$950,00 - 3 dormitórios, sala,cozinha, banheiro e garagem.
JD.PRIMAVERA - R$1.200,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia fechada e 
garagem para 1 carro.  
VILA MARIA HELENA - R$1540,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, garagem, edicula com ba-
nheiro e churrasqueira.
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. 

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$720,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. 
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.
CENTRO - R$1100,00 – 1 dormitório com armários embutido, sala, cozinha com armários embutido, lavande-
ria com armários embutido, banheiro e 1 vaga de garagem.
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, sacada e 
garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$1200,00 – 2 dormitórios (1 c/armários), sala, cozinha planejada com fogão, banheiro, 
lavanderia planejada e garagem.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
PQ. SÃO LOURENÇO – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 - Kitnet

SALÃO

CENTRO - R$6000,00 - Área 300 m2, pé direito 4 metros, 2 wc, escritório, 3 vagas para carro, torre na frente 
com 15 metros e preparado para ar condicionado.
CENTRO – R$1400,00 – 30 m², 1 wc, sala menor com 15 m² porta de vidro e grade.
CENTRO – R$2.300,00 – 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

CA00315-JARDIM REGINA- 3 dorms+dep+2vagas ......................................................R$ 2.650,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep 04 vagas. ................................. R$ 10.000,00+cond+iptu
CA00137-MAISON DU PARK-04 suítes+dep+4 vagas. .............................. R$ 8.500,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. ................................... R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas. ................................... R$ 1.500,00 cond+iptu
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 + dep. 2 vagas ................... R$ 3.000,00 cond+iptu
AP00085-EDÍFICIO MURICI- 03dorms + dep + 1 vaga. ................................. R$ 900,00 cond+iptu
AP00086-EDÍFICIO IBIRÁ-02 dorms+ dep+1vaga ......................................... R$ 850,00 cond+iptu
AP00087-EDÍFICIO IBITIRÁ-02 dorms+dep+1 vagas..................................... R$ 850,00 cond+iptu
AP00093-EDIFICIO VICTÓRIA-03 dorms c/ suítes + dep+2 vagas.R............. $ 1.600.00 cond+iptu
AP00090-PÁTIO ANDALUZ-03 dorms c/ suíte + dep + 2 vagas .................. R$ 2.000,00 cond+iptu 
AP00097-PLACE WIEW-3 dorms c/ suite + dep +2vagas ..........................  R$ 2.450,00 cond+iptu
AP00098-PLACE WIEW-2 dorms c/ suite+dep+2vagas  ............................. R$ 2.100,00 cond+iptu
AP00096-JARDIM TANCREDO NEVES-01 dorms + dep . ................................... R$ 700,00 incluso
AP00100-EDÍFICIO JATOBA-02 dorms c/ suíte+dep+2vagas ................... .R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00101-THE PARK VIEW-03 dorms c/ suite+dep+2vagas ...................... R$ 3.500,00+cond+iptu
AP00106-VILLAGIO DI AMORE- 2 dorms + dep+ 1 vaga. .......................... R$ 1750,00+cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

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

PONTO COMERCIAL E CHÁCARAS

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

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS. ................................................................. R$ 4.500,00+ iptu
SL00023-CENTRO-50MTS. .................................................................................. R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS. ...................................................................... R$ 1.400,00+iptu
SL00028-CENTRO- 450MTS .............................................................................. R$ 11.000,00+iptu
SL00026-VILA FURLAN- 30MTS. ........................................................................ R$ 900,00 incluso
SL00030-CENTRO 130MTS .................................................................................. R$ 4300,00+iptu
SL00032-JD MORADA DO SOL 45MTS. .............................................................. R$ 1.000,00+iptu
SL00033-JD MORASA DO SOL 150MTS .............................................................. R$ 3.000,00+iptu
SL00034-JD MORADA DO SOL 200MTS ............................................................. R$ 4.000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS ..................................................................................R$    900,00+ iptu
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR ....................................................R$    950,00+ iptu
SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M ........................................................ R$ 1.200,00+ cond+iptu

GALPÕES

GL00018-RECREIO CAMPESTRE JÓIA A/T1000m-A/C 680m .............................. R$ 5.500,00+iptu
GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380m-A|C 585m- .............................. R$ 6.000,00+iptu.
GL00031-RECREIO CAMPESTRE JOIA- A/T 1000m-A/C 896m. ..........................R$ 7.000,00+Iptu.
GL00028-VITÓRIA MARTINI - A/T 1000m-A/C 795m ...................................... R$ 10.000,00+iptu. 
GL00035-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-A/T 1000m-A/C840m. .............................R$6.000,00+iptu 

EXCELENTE 
OPORTUNIDADE!!!

TERRENO EM 
ELIAS FAUSTO

175mts
POR R$ 45.000,00

Á VISTA



B4 Imóveis

DESTAQUE

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

APARTAMENTO A VENDA VILA DAS PRAÇAS(PARQUE DAS NAÇÕES) 02 DORMITÓRIOS 
,SALA COZINHA,WC E LAVANDERIA (TODOS COM MOVEIS PLANEJADOS) 01 VAGA DE 
GARAGEM R$245.000,00 por R$225.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO ACEITA TERRE-
NO COMO PARTE DE PAGAMENTO. (CONDOMÍNIO COM PISCINA,ÁREA DE CHURRAS-
CO,PORTARIA 24 HRS)
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B6 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

JóiasEngenharia e Reformas

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

Arquiteta

PousadaMecânica

Clínica Veterinária

Projetos e Contruções
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Totem Publicitário

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet
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B10

Classificados

Condomínio Amstalden 
Sobrado c/ 3 suítes, es-
critório. Espaço gourmet 
c/ churrasqueira e piscina. 
Ar condicionado e aque-
cimento solar. 04 vagas 
para auto. F.:(19) 99783-
3154 CRECI 20825OF
Vendo ou Locação Jar-
dim dos Sabiás - 02 dor-
mitórios, sala grande, 1 wc 
social, cozinha e lavande-
ria. Quintal e área gourmet 
c/ Churrasqueira e jardim. 
02 vagas para carros R$ 
260.000,00 (venda) R$ 
1.300,00 + Iptu F.: 19 
99702-2680
Morada do sol - Rua:81 
02 dormitórios (01 suíte) 
sala/cozinha americana, 
abrigo nos fundos e ga-
ragem p/ 02 autos. De 
270.000,00 POR APENAS 
R$220.000,00 Aceita Fi-
nanciamento. Corra! F.: 
99762-7997 / 3935-3294
Vendo ou Permuto Casa 
em Avaré por casa em 
Indaiatuba - 3 suítes, 
sala, 2 ambientes. Cozi-
nha americana, área gour-
met e piscina. 468 metros. 
F.:(19) 99702-2680
Condomínio Bréscia - 3 

dormitórios c/ suíte, sala 
2 ambientes e pé direito 
duplo, Cozinha ameri-
cana planejada, espaço 
gourmet c/ churrasqueira. 
Fino acabamento. F.: (19) 
99783-3154
V e n d o  C a s a  L a u r o 
Bueno - 2 quartos, sala, 
copa, cozinha, 2 wc, ga-
ragem p/ 2 carros. Doc 
ok. De 250.000,00 por 
R$190.000,00 F.: (19) 
3016-1685 / (19) 98772-
5790
Casa Jardim do Vale 
I - Com sala, cozinha, ba-
nheiro, 1 quarto e garagem 
coberta. A.T. 125 A.C. 
70m². Valor R$220.000,00 
Acei to carro F. :  (19) 
99124-2964
Vende - se Casa e + meio 
lote de terreno,  Bairro 
Jardim Carlos Aldrovan-
di -  casa com 3 Dormitó-
rios, sendo 1 suíte, sala, 
banheiro, cozinha com 
armário embutido, área 
de serviço, garagem para  
4 carros, F (19) 3834-6859
C a s a  V e n d o / T r o c o 
por Edicula ou cháca-
ra - Chácara valor até 
R$300.000,00.  Casa 
Parque São Lourenço, 
3 dormitórios sendo 1 
suíte, 1 banheiro, sala, 
cozinha, quintal, chur-
rasqueira, garagem p/ 2 
carros, portão eletrônico. 
Valor R$450.000,00 F.: 

(19) 3816-8112

 
Morada do Sol - Com 
155m², 01 wc, cozinha 
e recepção. Fachada de 
vidro R$ 4.000,00 + IPTU 
F.: (19) 99702-2680
Centro Casa Comercial 
- 650 metros Ideal para 
clinica ou consultório mé-
dico. F.: (19) 99783-3154

 
Apartamento Venda 
Apartamento jardim 
América  para Venda e 
Locação. 2 dorm.,  Cozi-
nha área de serviço. Gara-
gem Venda R$ 200.000,00 
Locação R$ 800,00 + 
Cond + Iptu.   “Aceita per-
muta por terreno” F.: (19) 
98346-2299
Vende-se apartamento 
no centro, Condomínio 
Benevento -  95.39 M ,sol 
da manhã, último andar, 
vista para Parque Ecológi-
co. Duas suítes, pode ser 
transformado em três suí-
tes, sala ampliada, lavabo, 
cozinha com despensa, 
área de serviço e ampla 
varanda gourmet. Salas e 
suítes com infraestrutura 
para ar condicionado. Três 
vagas da garagem. Tratar 
com o proprietário - 19 - 
98906-2080
Vende-se apartamento, 
Condomínio Life - bairro 
Cidade Nova, 60 m, sol 
da manhã, nono andar, 
próximo às principais Ave-
nidas de acesso Dois dor-
mitórios, sendo um suíte, 
torre única,  infraestrutura 
para ar condicionado,  Sa-
lão de Festa Infantil e 
brinquedoteca, Salão de 
Festa adulto, Piscina e 
Fitness. Duas vagas de 
garagem cobertas. Acei-

ta-se permuta com terreno 
em condomínio fechado. 
Tratar com o proprietário 
- 19-98906-2080
Condomínio Nações Jd. 
Alice - Ótimo apartamento 
no 1º andar com 02 dormi-
tórios e vaga de garagem, 
acabamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
o u  R $ 9 5 . 0 0 0 , 0 0  d e 
entrada + parcelas de 
R$1.210,00 F.: 99762-
7997 / 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice 
- 02 dormitórios e demais 
dependencias todas com 
móveis planejados, por-
taria 24 horas, área de 
festas, vaga de garagem, 
piscina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita fi-
nanciamento. ou terreno 
F.: 99762-7997 / 98271-
6141 Corra! 
Vitória Régia - Aparta-
mento com 02 dormitórios 
em ótimo acabamento e 
vaga de garagem porta-
ria 24 horas por apenas 
R$140.000,00 F.: 99762-
7997 / 98271-6141 Corra!

 
Locação Edíficio Maria 
Eliza - térreo, dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, 1 vaga de ga-
ragem. Endereço: apto 13, 
na Rua: Regente Feijó, 
329. Vizinho do Super-
mercado “CATO”. Ligar 
(19) 3875-0752. Falar com 
Ledyr

 
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play 
groud, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com pei-
xes, telefone fixo, torre 
de internet a 500 metros 
da rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaia-

tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sítio Cardeal - 26.290 
metros R$ 790.000,00 F.: 
(19) 99166-8272
Sítio Monte Mor - 1,5KM 
do centro de Monte Mor,  
Via asfaltada, ótima casa 
e mais duas edículas, 
Piscina, lago e área ver-
de preservada. F.: (19) 
99783-3154
Vende-se uma chácara 
no Vale do Sol - com 
6 cômodos. Área total: 
1.000 m² Área construída: 
170m² c/ 2 quartos sendo 
1 suíte. 01 escritório, área 
gourmet, churrasqueira, 
piscina c/ banheiro, campo 
de fuebol. Toda avaranda-
da. Garagem p/ 4 carros, 
cozinha planejada. Acei-
ta financiamento. Aceito 
troca por casa no centro. 
Valor R$580.000,00 Fa-
lar c/ Carlos ou Sandra 
F.:(19) 97119-8369 / (19) 
99487-5089

 
Elias Fausto 75 metros 
R$ 40.000,00 á vista F.: 
(19) 99384-7400
Residencial Belle Ville 
560m² - Lote em condomí-
nio fechado, localizado na 
Av. Pres. Vargas, próximo 
as principais concessioná-
rias de veículos de Indaia-
tuba e do Clube 9 de Ju-
lho. Valor: R$ 380.000,00 
F.: (19) 98346-2299
Um bairro novo em In-
daiatuba pensado para 
você. Lotes  de 150 metros 
quadrado. Totem de entra-
da, Quadra poliesportiva, 
Campo de futebol Society, 
Espaço Pet, Academia ao 
ar livre, Playground, Pista 
de caminhada, Bike stop.  
Valor R$ 113.439,00 F.: 
(19) 98346-2299

Vende-se terreno Jardim 
Valença - 130m² quadra F. 
Lote 11. Rua Cora Tomaso 
Lopes. Direto com proprie-
tário F.: (19) 99723-8427
Compro Terreno - Com 
1.000 metros para fazer 
chácara em Indaiatuba 
pago até 50.000,00 ou 
troco com carro no mes-
mo valor Telefone: (19) 
3816-8112
Vendo Terreno Vila Suiça 
- 12 X 25, ótima localiza-
ção. Valor R$230.000,00. 
Direto com proprietário F.: 
(19) 98324-3243

 
Salão no Centro com 120 
m ² - Esquina com WC 
social. R$ 6.000,00 + IPTU 
F.: (19) 99702-2680

Jardim Morada do Sol 
- salão comercial ideal 
para oficina F.: (19) 99794-
1424
Vendo Ponto Comer-
cial Borracharia - pronta 
para trabalhar, está em 
funcionamento. Avenida 
Ário Barnabé, 511 Falar 
com Sebastião. F.: (19) 
3936-3171

 
Vendo Dinheiro (papel e 
moeda) antigos. Valor a 
combinar F.: (19) 99214-
1572
Vendo cama de casal em 
bom estado R$ 250,00 F.: 
(19) 98143-4184
Vendo coxão de casal em 
bom estado R$280,00 F.: 
(19) 98143-4184

Vendo guarda roupa 4 por-
tas e 4 gavetas R$200,00 
F.: (19) 98143-4184
Vendo Bicicleta More-
ta p/ colecionador. Valor 
R$1.000,00 aceito cartão 
de crédito como pagamen-
to em até 10X. Falar com 
Vina F.: (19) 98697-0555
Vendo Bicicleta Triciclo 
Nova. Valor R$1.000,00 
aceito cartão de crédito 
como pagamento em até 
10X. Falar com Vina F.: 
(19) 98697-0555
Vendo carrinho e raspadi-
nhas de gelo nova. Valor 
R$1.200,000 aceito cartão 
de crédito como pagamen-
to em até 10X. Falar com 
Vina F.: (19) 98697-0555
Vendo carrinho para bebe 
Valor R$80,00 Fone: (19) 
3875-7624
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Empregos

Notas de Falecimentos
1.NATIMORTO BER-
NARDO ELESBÃO RO-
DRIGUES com 0 anos 
,Falecido em: 11/08/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
13/08/2020. 

2.NEUZA DE JESUS SIL-
VA com 68 anos , Era Vi-
úvo(a) de SIVALDO JOSE 
DA SILVA sendo filho(a) 
de OTAVIO RODRIGUES 
DE JESUS e ODILIA AL-
VES DE JESUS. deixa 
filho(s): SOLANGE, VAL-
TER, SANDRA, VILMA 
(MAIORES), Falecido em: 
12/08/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 12/08/2020. 

3.LAZARO FLORÊNCIO 
DA SILVA com 81 anos , 
Era Viúvo(a) de LUZIA DE 
CASTRO MEGDA SILVA 
sendo filho(a) de JOSE 
FLORÊNCIO DA SILVA e 
ADELAIDE CÂNDIDA DE 
CARVALHO. deixa filho(s): 
LUIZ, MARA, ADELAIDE, 
VÂNIA, HERNANI, ALE-
XANDRE, LEONICE, RO-
BERTO, SILENE, JOÃO 
(MAIORES), Falecido em: 
12/08/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/08/2020. 

4.ROBSON JOSÉ FER-
REIRA DA CRUZ com 
58 anos , Casado (a) com 
EDNA SOARES AZE-
VEDO DA CRUZ sendo 
filho(a) de JOSÉ FERREI-
RA DA CRUZ e LOURDES 
FERREIRA DA CRUZ. 
deixa filho(s): LETICIA 13, 
Falecido em: 12/08/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
13/08/2020. 

5.VALDIR ZANINI com 
55 anos , Casado (a) com 
GIANE DEMAZE ZANINI 
sendo filho(a) de NERONE 
ZANINI e MARIA APARE-
CIDA CLAUSS ZANINI. 
deixa filho(s): VITOR 22, 
VINICIUS 22, Falecido em: 
12/08/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
13/08/2020. 

6.GUIOMAR DE GODOY 
OGEDA com 79 anos , Era 
Viúvo(a) de CELIO OGEDA 
sendo filho(a) de LUIZ DE 
GODOY e MARIA FRAN-
CISCA DE GODOY. deixa 
filho(s): PAULO, FLAVIA, 
CARLOS (MAIORES), Fa-
lecido em: 13/08/2020, e 
sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 14/08/2020. 

7.VANDERLEI PONCE GO-
MES com 64 anos , Casado 
(a) com ANA MARIA RO-
DRIGUES PONCE sendo fi-
lho(a) de JUAN PONCE RO-
DRIGUEZ e INNOCENCIA 
GOMES PONCE. deixa fi-
lho(s): THIAGO 40, ANA 34, 
Falecido em: 13/08/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 14/08/2020. 

8.LEANDRO RENATO 
BARBOSA com 46 anos , 
Casado (a) com KATIA RE-
GINA LEMES BARBOSA 
sendo filho(a) de ARMAN-
DO RENATO BARBOSA e 
MARIA VILELA BARBOSA. 
deixa filho(s): KAREN, LE-
ANDRA, AMANDA, ALI-
NE, BRUNO (MAIORES) 
VIVIAN (16), Falecido em: 
13/08/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 14/08/2020. 

9.MAURO SILVEIRA DIAS 
com 59 anos , Era Viúvo(a) 

de LOURDES ELI CARNEI-
RO DIAS sendo filho(a) de 
BENEDITO DIAS e TEREZA 
RODRIGUES DIAS. deixa 
filho(s): SUELEN 32, LARIS-
SA 23, LAISA 17, Falecido 
em: 14/08/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 14/08/2020. 

10.SILVIO GARCEZ CAL-
DINI com 59 anos , Casado 
(a) com GILCELUCIA MO-
RAIS LARANJEIRA sendo 
filho(a) de SILVIO CALDINI 
e MARIA DO CARMO GAR-
CEZ CALDINI. deixa filho(s): 
VITOR 23, Falecido em: 
14/08/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 14/08/2020. 

11.JOEL BEZERRA CAM-
POS com 93 anos , Casado 
(a) com MARIA DAS DO-
RES SILVA CAMPOS sendo 
filho(a) de JOÃO BORGES 
SANTOS e ARCELINA 
BEZERRA MACIEL. deixa 
filho(s): APARECIDO, LUZI-
NETE, ENOK (MAIORES) 
MARGARIDA ( FAL ), JOSE 
( FAL ), ELIAS ( FAL), Fale-
cido em: 14/08/2020, e se-
pultado(a) no CANDELARIA 
aos 14/08/2020. 

12.MARIA APARECIDA RI-
BEIRO com 97 anos , Era 
Separado(a) de ISRAEL 
ANTUNES RIBEIRO sen-
do filho(a) de GUSTAVO 
PEREIRA JUNIOR e ELPI-
DIA OLIVEIRA PEREIRA. 
deixa filho(s): NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
14/08/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 15/08/2020. 

13.HELENA VILALTA 
GATTI com 0 anos , sen-
do filho(a) de DIEGO DE 

CAMPOS GATTI e ELIANE 
APARECIDA VILALTA GAT-
TI. Falecido em: 14/08/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
15/08/2020. 

14.OTAIDE MANZOLI 
PRIMOLAN com 77 anos 
, Casado (a) com MARLE-
NE PANINI PRIMOLAN 
sendo filho(a) de PEDRO 
PRIMOLAN e INES MAN-
ZOLI PRIMOLAN. deixa 
filho(s): THIAGO, MARCE-
LO, RENATA, FERNANDA 
(MAIORES), Falecido em: 
15/08/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
15/08/2020. 

15.AGUINALDO CORDEI-
RO FILHO com 68 anos , 
Casado (a) com MARIA HE-
LENA DOS SANTOS COR-
DEIRO sendo filho(a) de 
AGUINALDO CORDEIRO 
e JULIA ALVES CORDEI-
RO. deixa filho(s): MARCIO, 
CLAUDIA, WAGNER, AN-
GELICA (MAIORES) CLAU-
DIO (FAL), Falecido em: 
15/08/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 15/08/2020. 

16.ANA DOMINGUES AM-
BIEL com 74 anos , Era 
Viúvo(a) de LÉO AMBIEL 
sendo filho(a) de BENEDIC-
TO DOMINGUES e ANTO-
NIA TELLES DOMINGUES. 
deixa filho(s): MARIA DE 
LOURDES, MARCIA, AN-
TONIO (MAIORES) MAR-
COS (FAL), Falecido em: 
15/08/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 15/08/2020. 

17.AUGUSTA MARIA DE 
JESUS com 93 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 

de FIDELCINO JOSÉ DA 
SILVA e MARIA ALTINA DE 
JESUS. deixa filho(s): ANA 
RITA, IRINEU, AMADEUS 
(MAIORES) GETULIO E 
JUSCELINO (FALECIDOS), 
Falecido em: 15/08/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
16/08/2020. 

18.MARIA DO CARMO 
LIMA DE SOUZA com 76 
anos , Casado (a) com TAR-
CIZIO JULIO DE SOUZA 
sendo filho(a) de MANOEL 
JOAQUIM DE LIMA e MA-
RIA LEANDRO DOS SAN-
TOS. deixa filho(s): TARCIA-
NA 55 ,TONY 53, Falecido 
em: 15/08/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS GI-
RASSOIS- SÃO PAULO SP 
aos 16/08/2020. 

19.ARISTOBOLO DE SÁ 
OLIVEIRA com 86 anos , 
Era Viúvo(a) de JACI ORTIZ 
DE OLIVEIRA sendo filho(a) 
de THEOTONIO DE SÁ OLI-
VEIRA e JULIETA VASCON-
CELOS DE OLIVEIRA. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 16/08/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 17/08/2020. 

20.ANTONIA PIRES FER-
REIRA DA COSTA com 87 
anos , Era Viúvo(a) de OR-
LANDO JOSE DA COSTA 
sendo filho(a) de JOSE PI-
RES FERREIRA e MARIA 
DE SOUZA OLIVEIRA. dei-
xa filho(s): MARIA APARE-
CIDA, MARIA DE FATIMA, 
MARIA LUIZA, BENEDITO 
(MAIORES), Falecido em: 
16/08/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
17/08/2020. 

21.ANTONIO DE JESUS 
DA SILVA com 63 anos , 
Era Divorciado(a) de MARIA 
EDUARDA DOS SANTOS 
sendo filho(a) de OSCAR 
DA SILVA e MARIA CON-
CEIÇÃO DOS SANTOS. 
deixa filho(s): CINTIA , CA-
MILA , THAIS ,(MAIORES), 
EDUARDO (FAL), Falecido 
em: 16/08/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
17/08/2020. 

22.AVELINA ALVES DE MI-
RANDA com 92 anos , Era 
Viúvo(a) de JOSE BARBO-
SA MIRANDA sendo filho(a) 
de PEDRO GOMES DA 
SILVA e RICARDA ALVES 
CASEMIRO. deixa filho(s): 

JOSE, ADELINA, APARE-
CIDA, DORIVAL, JUVENAL, 
JULIETA, MARIA, MARIA 
CLARA (MAIORES), Faleci-
do em: 16/08/2020, e sepul-
tado(a) no JD.DO EDEN aos 
17/08/2020. 

23.TEREZINHA FRANCIS-
CA DOS SANTOS com 
72 anos , Casado (a) com 
JORGE MIGUEL DOS 
SANTOS sendo filho(a) de 
JOSE FERREIRA DA SILVA 
e JOSEFA FRANCISCA DA 
SILVA. deixa filho(s): JOSÉ, 
ATENOZINHO, MARIA, 
AGUINALDO, CARLOS 
(MAIORES), Falecido em: 
17/08/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
17/08/2020. 

24.MARIA MARCIA SABI-
NO DE OLIVEIRA com 55 
anos , Casado (a) com LUIZ 
CARLOS DOMINGUES DE 
OLIVEIRA sendo filho(a) 
de BENEDITO SABINO e 
TEREZINHA DAS DÔRES 
SABINO. deixa filho(s): 
DIEGO 27, Falecido em: 
17/08/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
17/08/2020. 

25.LUCIANA BARBOSA 
DOS SANTOS OLIVEIRA 
com 39 anos , Casado (a) 
com ILTON NUNES DE 
OLIVEIRA sendo filho(a) 
de JOSE BARBOSA DOS 
SANTOS e MARIA DE 
LOURDES DOS SANTOS. 
deixa filho(s): GABRIEL 18, 
MATEUS 16, ANA  12, Fa-
lecido em: 17/08/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 18/08/2020. 

26.SIDINIL GATOLINI com 
80 anos , Era Viúvo(a) de 
GENERVA MARIA DA SILVA 
GATOLINI sendo filho(a) de 
JOÃO GATOLINI e HELE-
NA BELTRAMINI GATOLI-
NI. deixa filho(s): SERGIO 
(MAIOR), Falecido em: 
18/08/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 18/08/2020. 

27.JOSÉ DOS REIS GAR-
CIA com 83 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de AN-
TONIO BAPTISTA GARCIA 
e ESPERANÇA JERONY-
MA DE JESUS. NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
18/08/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
18/08/2020. 

ANALISTA DE SISTEMAS 
- Superior completo na área 
de TI. Inglês intermediário. 
Experiencia: Protheus e ter 
trabalhado com suportes 
aos módulos administrativos 
e de fábrica, banco SQL 
Server e excel avançado. 
Residir em Indaiatuba e 
região.

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS – Experiência em 
limpeza de piscinas, corte 
de grama e manutenção 
predial em geral. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade 
de horários.

ASSISTENTE DE DEPAR-
TAMENTO PESSOAL – Ex-
periência em toda rotina do 

departamento e apontamento 
de cartão de ponto manual. 
Residir em Indaiatuba ou 
Salto. CNH categoria B.

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

LÍDER DE PORTARIA – 
Ensino médio completo. 
Conhecimentos básicos em 
Informática. Experiência em 
portaria, ronda e liderança de 
equipe. Disponibilidade 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. Ensino médio com-
pleto. Para realizar entregas 
com veículos utilitários. Curso 
MOPP atualizado constando 
na CNH. Conhecimentos em 
São Paulo. 

OPERADOR DE CENTRO DE 
USINAGEM – Experiência em 
operar centros de usinagem 
CNC (Comandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimentos em 
instrumentos de medição. 
Ensino fundamental. Curso 
de Leitura e Interpretação de 
Desenho e Metrologia. Residir 
em Indaiatuba.

OPERADOR DE DOBRA-
DEIRA CNC – Experiência na 
função. Ensino médio com-
pleto. Leitura e Interpretação 
de desenho e metrologia. 
Experiência em ajustagem 
das máquinas. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR DE LASER – Ex-
periência em operar máquina 
a Laser 2D. Ensino médio 
completo. Leitura e Interpreta-

ção de desenho e metrologia. 
Experiência na função e em 
ajustagem das máquinas. Re-
sidir em Indaiatuba ou Salto.

PORTEIRO RONDA – Expe-
riência na função. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade 
total de horários. 

PREPARADOR DE MÁQUI-
NA CNC – Experiência em 
preparação de Máquinas de 
Centro de Usinagem CNC 
nos comandos FANUC e 
Siemens. Conhecimentos em 
troca de ferramentas, ajustes 
de programas e fazer try-out 
de produtos e start de produ-
ção. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

VENDEDOR (A) EXTERNO 
- Experiência comprovada na 
área comercial com vendas 
externas. Ensino médio com-
pleto. Pacote Office. CNH B. 
Veículo próprio. Para realizar 
vendas de produtos no ramo 
alimentício, manutenção 
dos clientes, prospecção de 
novos clientes e pós-ven-
das. Residir na Região de 
Campinas, Jundiaí, Atibaia, 
Sorocaba, Bauru e Ribeirão 
Preto.

 
Vende-se Strada Cabine 
dupla - Ano: 2013 Mod: 
2014 Ar condicionado, 
direção hidráulica, vidro 
elétrico. único dono Pre-
ço R$ 28.000,00 F.: (19) 
3875-9655
Monza Sle - 1.8 Álco-
ol 96.000 km. Bat nova 
R$5.300,00 Fotos F.:(19) 
99913-9754 WhatsApp
Vendo Montana LS - ano 
2012/2013. Tratar (19) 9 
9765-0818
Vendo Gol - Ano: 2016, 
1.6 Completo, cor: pra-
ta,  único dono Valor 
R$33.000,00 F.:  (19) 
99903-1940
Vendo Linea - Auto-
mático 1.8, cor: branco. 
Ano: 2015 Completa Va-
lor R$36.000,00 F.:(19) 
99124-2964
Vendo Clio Expression 
- 1.0 ano:2014 Completo. 
Valor R$20.000,00 F.: (19) 
99124-2964

 
Procuro casal de ca-
seiros para morar em 
residência (sítio) - de 
preferência sem filhos 
Falar c/ Vanderlei F.:(19) 
99953-5196 WhatsApp
Reparo de fontes em 
geral e aulas particulares 
de eletrônica em geral 
(prática & teoria) – Profº 
Riccó • Reparo de fon-
tes em geral de: portões, 
cercas, pc’s, notebooks, 
nobreaks, tv’s, aparelhos 
de som, xbox, etc. • Aulas 
de eletrônica (prática te-
oria): R$60,00/Hora (19) 
98714-0111
Zélia Lingerie - moda 
masculina e feminina. 
Atendimento personaliza-
do: para sua comodidade, 
compre em sua residência 
ou na sua empresa. Con-
tato: Zélia WhatsApp ou 
celular:19-98831-0292
Ofereço-me como pedrei-
ro encanador, reformas 
em gerais e pequenos re-
paros na construção civil.
Tratar com João. F.: (19) 
98329-8580 WhatsApp

Ofereço-me para pres-
tar serviços de pedreiro, 
encanador, jardineiro e 
eletricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diarista 
e passadeira Contato Va-
nia. F.: (19) 99595-3390
Ofereço-me como passa-
deira e faxineira atendo a 
domicilio F.: (19) 99448-
0082 Val
Ofereço-me como Ma-
nicure e Pedicure pé e 
mão R$25,00 sobrancelha 
R$10,00. Atendo tambem 
a domicilio F.: (19) 99369-
5615
Ofereço-me como faxinei-
ra ou diarista. Falar c/ Adi-
lene F.: (19) 99950-6251
Ofereço-me como passa-
deira F.: (19) 99595-9448
Ofereço-me como auxiliar 
de enfermagem, cuida-
dora de idosos, babá, 
cuidadora de crianças 
(noite/dia), experiência em 
padaria F.: (19) 3894-1610 
/ (19) 99146-5524
Ofereço-me como traba-
lho administrativo parte 
da manhã. 20 anos de 
experiência em Industrias 
nacionais e internacionais 
F.: (19) 99170-2945 
Ofereço-me para traba-
lhar como doméstica dis-

ponivel 3 dias por semana 
ou todos os dias meio pe-
ríodo. Tenho experiência  
F.: (19) 99738-2266
Ofereço-me como passa-
deira F.: (19) 99925-5636
Ofereço-me serviços de 
faxinas domésticas, re-
sidencias e comerciais 
Contato (19) 98451-9696 
Ivanice da Silva
Ofereço-me como limpe-
za, faxina, lavo e passo F.: 
(19) 99870-3562
Ofereço-me para fazer 
declaração de imposto 
de renda para pessoas 
físicas R$70,00 F.: (19) 
99124-2964
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