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Duplicação da Alameda Antonio Estanislau do Amaral é concluída
A obra de duplica-

ção e requalificação 
da alameda Coronel 
Antonio Estanislau do 
Amaral, em Itaici, foi 
totalmente concluída, 
segundo a Prefeitura 
de Indaiatuba. De acor-
do com a Secretaria de 
Obras e Vias Públicas, a 
via de 2,1 quilômetros 
agora conta com quatro 
faixas de rolamento em 
toda a sua extensão, o 
que melhorou muito a 
fluidez do trânsito no 
local. 

POUPATEMPO

FERIADOSAÚDE FRUTOS DE INDAIÁ

Poupatempo 
estará fechado na 
próxima segunda

Confira os serviços 
de plantão no feriado

Indaiatuba tem 
quase um suicídio 
por mês em 2020

Adelaide Decorações 
receberá o Troféu 
Frutos de Indaiá

Na próxima segunda-feira, dia 12 de outubro, os 
postos do Poupatempo e do Detran.SP (Ciretrans) es-
tarão fechados em todo o Estado, em razão do feriado 
nacional de Nossa Senhora Aparecida. 

O Troféu Frutos de Indaiá completa 15 anos 
em 2020 e muitas empresas e empresários já re-
ceberam o troféu que simboliza o reconhecimento 
dos serviços presta-
dos e que foram 
indicados como 
o melhor em 
seu segmento 
pe la  popu-
lação in-
da ia tu -
bana.

Devido o feriado na Prefeitura de Indaiatuba não 
haverá expediente em todas as repartições públicas, 
autarquias e fundações, sendo que, somente os serviços 
essenciais funcionarão em sistema de plantão.

De acordo com dados da Secretaria Municipal da 
Saúde, de janeiro a setembro deste ano, o município teve 
quase uma morte por mês. Ao todo, em 2020, foram 
oito casos de suicídio registrados na cidade. 
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“Termine”. Esse foi o melhor conselho que já recebi na vida. Palavras de meu pai ditas em momentos em 
que me sentia desmotivada ou extremamente cansada, com vontade de jogar tudo para o alto. Essa palavra 
ainda ecoa em minha mente. Quantas oportunidades perdemos ao longo dos anos, simplesmente por não 
conseguir terminar o que começamos?

Em várias circunstâncias e momentos, somos desafiados a continuar mesmo enfrentando situações adver-
sas. Muitos buscam a felicidade plena e constante em suas vidas. Isso é utopia. A graça está em se conquistar 
momentos plenos, dia após dia, quando conquistamos pequenos sucessos, que, ao final, poderão se tornar 
grandes. Alguém já citou que o sucesso é justamente a soma de pequenos esforços diários.

Termine, lute contra seu eu, contra a procrastinação, contra o cansaço, as aflições da vida e os obstáculos. 
Termine. E faça bem feito, não de qualquer jeito, apenas por fazer. Não simplesmente para agradar os outros. 
Faça bem, faça o melhor, de forma que olhe para trás e sinta orgulho de si mesmo, ainda que ninguém veja ou 
observe. Ciclos precisam ser fechados. Tarefas precisam ser terminadas para que novas coisas possam acon-
tecer. Seja o que for, termine o que está fazendo. Não desista.  

Uma das formas disso se efetivar, o que descobri com o passar dos anos, é justamente dividir aquilo que 
parece grande em pequenas partes. Tive um grande desafio há alguns anos e fiquei apavorada com o tamanho 
da proposta do projeto em relação ao tempo de efetivação. Pensei comigo mesma – não vai ser possível, não 
há tempo para fazer tudo que é necessário para entregar o que me foi solicitado. Mas era uma oportunidade 
incrível. Não podia perdê-la. Lembrei-me então de um ditado indiano - Como é que se faz para comer um 
elefante? – Divida-o em pedacinhos. Divida o projeto em várias tarefas menores, com metas alcançáveis dia 
após dia. E sinta-se feliz por essas metas estarem sendo atingidas. Coloque num quadro à vista de seus olhos 
e festeje cada item riscado. Ao alcançar uma meta maior, comemore com algo significativo.

Aceitei o desafio. Executei o projeto e foi muito bom ver o resultado final. Mesmo que todo o esforço, a de-
dicação, o tempo, tenham ficado no obscurantismo, mas eu sei o que fiz e isso me dá orgulho de mim mesma. 
Eu venci, consegui, terminei. Houve desanimo ao longo da caminhada? Sim. Vontade de parar? Com certeza. 
Mas as palavras de meu pai ecoavam dentro de mim: termine.

Não se entregue à procrastinação. Não se acostume com derrotas e perdas, não largue as coisas no meio 
do caminho, pois para que coisas maiores e melhores possam acontecer, os desafios diários precisam ser 
vencidos, precisam ser terminados. Busque aprimoramentos, melhorar a cada dia, aprender algo novo. E so-
bretudo, termine o que você começou.

(*) Sandra Morais Ribeiro dos Santos é professora da Área de Humanidades da Escola Superior de Edu-
cação do Centro Universitário Internacional Uninter.

Começou, termine: filosofia de vida em qualquer tempo

A sensação de calor intenso e severo deve persistir no estado de São Paulo até o próximo domingo (11). O pico deve ser nesta sexta-feira (9), 
com possibilidades de pancadas de chuva forte e granizo em pontos isolados. A umidade relativa do ar atingirá níveis mais críticos, podendo 
gerar piora na qualidade do ar principalmente nos grandes centros urbanos. As informações são da Defesa Civil do estado de São Paulo. 
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Imagem da SemanaEditorial

Você está lá, numa conversa animada com seu amigo.
De repente a conversa e subitamente interrompida por uma 

notificação de celular.
Seu amigo não resiste e olha. Lá se vão longos segundos e 

você continua falando. Sozinho. Até que a atenção do amigo volta 
pra você de novo, sem a menor ideia do que você estava falando.

Tempos depois, outra notificação. Você, constrangido para de 
falar. Vem a frase famosa.

- Pode falar tô ouvindo. É que estou respondendo uma msg 
importante.

E você ali, sem saber o que fazer. Nesse momento me vem 
na mente a brincadeira daquele animador. Para ou continua. 
Maoêêê...

Quando retoma o assunto, vem outra clássica pergunta:
- O que você estava dizendo mesmo?
- Ah, você estava falando de...
Outra notificação
A conversa agora é por áudio de aplicativo de mensagem. 

Risadas de um lado e de outro. Você ali. Ouvindo assuntos que 
não te interessam.

Depois de longos minutos, o comentário:
- ah desculpa, era urgente, tinha que responder.
- Não tem problema é assim mesmo, repondo. Mas como eu 

estava dizendo...
E lá vem outro aviso sonoro... De novo.
Não adianta continuar falando, a pessoa está diante de você, 

mas não está.
Então, o único jeito de continuar o dialogo é pegar o celular e 

falar por mensagem.
- Oi, to aqui na sua frente. Como 

estava te dizendo...

CONVERSA PELA METADE

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

Outubro Rosa: um mês para 
conscientização

O movimento Outubro Rosa é comemorado em todo o 
mundo. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, 
mundialmente, a luta contra o câncer de mama. O objetivo do 
movimento é chamar atenção para a realidade atual do câncer 
de mama e a importância do diagnóstico precoce. Segundo o 
Inca (Instituto Nacional de Câncer), ele é o tipo de câncer que 
mais atinge as mulheres em todo o mundo e as estimativas 
indicam que mais de 50 mil novos casos surgirão até o fim 
do ano. Lembrando que quando descoberto precocemente, a 
chance de cura atinge 95%. 

O movimento teve início no ano de 1990 em um evento 
chamado “Corrida pela cura” que aconteceu em Nova Iorque, 
para arrecadar fundos para a pesquisa realizada pela institui-
ção Susan G. Komen Breast Cancer Foundation.

O evento ocorria sem que houvesse instituições públicas 
ou privadas envolvidas. Na medida em que cresceu, outubro 
foi instituído como o mês de conscientização nacional nos 
Estados Unidos, até se espalhar para o resto do mundo. A pri-
meira ação no Brasil aconteceu em 2002, no parque Ibirapue-
ra, em São Paulo, com a iluminação cor-de-rosa do Obelisco 
Mausoléu ao Soldado Constitucionalista.

A partir desse ano, iniciativas como essa tornaram se cada 
vez mais frequentes. Diversas entidades relacionadas ao cân-
cer passaram a iluminar prédios e monumentos, transmitin-
do a mensagem que a prevenção é necessária, e pode salvar 
vidas.
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Requalificação da Alameda Coronel 
Antonio Estanislau do Amaral é concluída
O investimento foi de R$ 8 milhões e os serviços foram concluídos em 15 meses

A obra de duplicação 
e requalificação da 
Alameda Coronel 

Antonio Estanislau do Ama-
ral, em Itaici, foi totalmente 
concluída, segundo a Prefei-
tura de Indaiatuba.

De acordo com a Secreta-
ria de Obras e Vias Públicas, 
a via de 2,1 quilômetros ago-
ra conta com quatro faixas 
de rolamento em toda a sua 
extensão, o que melhorou 
muito a fluidez do trânsito 
no local. 

As intervenções come-
çam na altura da rodovia 
SP-075 e se estendem até 
o trecho inicial da rodovia 
José Boldrini, na altura da 
portaria do condomínio Co-
linas do Mosteiro de Itaici, 
que foi duplicado em 2013. 
Um canteiro central passou 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

No total, a obra envolveu 27 mil m² de asfalto novo e de recapeamento

a dividir as faixas, ficando 
duas no sentido centro-bair-
ro e outras duas no sentido 
bairro-centro. 

No total, a obra envolveu 
27 mil m² de asfalto novo 
e de recapeamento; 4.200 
metros lineares de calçadas e 
mais um quilômetro de novas 
galerias de águas pluviais. O 
reforço do sistema de drena-
gem resolveu o problema de 
acúmulo de água em alguns 
pontos da pista.

A duplicação também 
envolveu a construção de 
uma nova ponte de concreto 
sobre o rio Jundiaí, ao lado da 
ponte já existente, que abriga 
duas faixas de rolamento no 
sentido centro-bairro, com 
um leito carroçável de 55 
metros de extensão e oito 
metros de largura. A ponte 
metálica que existia no local 
foi retirada e realocada no 
Parque Ecológico, na altura 

do Jardim Colonial.
Um novo sistema se-

mafórico foi instalado nas 
proximidades da rua Suíça 
o que tornou mais seguro o 
acesso à alameda, tanto no 
sentido centro-bairro como 
no sentido bairro-centro. Para 
tornar o sistema mais eficien-
te foi instalado um sensor no 
pavimento da rua Suíça que 
detecta a presença de veícu-
los na via e aciona o sinal 
verde no acesso à Estanislau. 
Quando não há trânsito na 
Suíça o semáforo permanece 
aberto na alameda, dando 
fluidez ao tráfego de veículos 
que seguem na via.

O semáforo que já fun-
ciona na confluência com 
a avenida Ezequiel Manto-
anelli, foi remodelado com 
novas faixas de conversão. 
Próximo a ele foram criados 
dois bolsões de estaciona-
mento que somam mais de 

60 vagas.
Também para garantir 

mais segurança aos pedes-
tres, foram instaladas traves-
sias elevadas em seis pontos 
da alameda, e as calçadas 
foram projetadas seguindo 
todas as normas de acessi-

bilidade. A Estanislau do 
Amaral também recebeu 65 
pontos de iluminação LED 
e o projeto de requalificação 
ainda incluiu a revitalização 
da parte elétrica em toda a 
extensão da via, com a realo-
cação dos postes da rede pri-

mária de energia, eliminando 
a poluição visual acarretada 
pelo excesso de fiação.

O investimento foi de R$ 
8 milhões e os serviços foram 
concluídos em 15 meses, 
três meses antes do prazo 
contratual. 
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Saúde inicia Campanha de Vacinação 
contra a Poliomielite e Multivacinação
O Dia “D” de Vacinação contra a Pólio acontece no dia 17, na praça Dom Pedro II e no Rotary Club 

O Ministério da 
Saúde iniciou 
nes te  mês  a 

Campanha Nacional 
de Vacinação contra 
a Poliomielite, conhe-
cida como paralisia 
infantil. E ainda em 
outubro, a Secretária 
de Saúde de Indaiatu-
ba também realiza a 
Campanha de Multiva-
cinação e a Campanha 
contra o Sarampo que 
continua para todas 
as pessoas de 30 a 49 
ano. As imunizações 
acontecem até o dia 30 
deste mês em todas as 
Unidades de Saúde da 
cidade.

Para a vacinação 
contra a Poliomielite, 
a equipe do Núcleo 
de Apoio a Saúde da 
Família (NASF) está 
realizando a vacinação 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

A mobilização vai até o dia 30 de outubro e acontece em todas as UBSs 
do munícipio

itinerante em vários 
bairros da cidade, além 
de quatro drives-thru 
de vacinação. O Dia 
“D” da Campanha de 
Vacinação contra a 
Pólio acontece no dia 
17, na praça Dom Pe-
dro II e no Rotary Club 
Indaiatuba. Devem se 
imunizar crianças me-
nores de 5 anos de 
idade, e diferente de 
outras vacinas, a da 
poliomielite é admi-
nistrada em gota ao 
invés da aplicação por 
injeção. Os pais devem 
levar a carteirinha de 
vacina para conferên-
cia e atualização.

Multivacinação 
e Sarampo
Já a Campanha de 

Multivacinação tem 
como objetivo atua-
lizar a carteirinha de 
vacinação de crianças e 
adolescentes de até 15 

17/10/2020 - DIA D

Praça Dom Pedro (Sá-
bado)
Horário: 8h às 17h
Rotary Club de In-
daiatuba - Avenida 
Itotoró, 516

Horário: 8h às 17h
Drive-Thru - Horário: 
17h30 às 20h30

15/10/2020 
(quinta-feira)
Estacionamento do Par-
que da Criança

23/10/2020 
(sexta-feira)

Estacionamento em 
frente ao Centro de 
Convenções Aydil Bo-
nachela
 

28/10/2020 (quarta-
-feira)

Estacionamento do 
Parque Ecológico, 
próximo ao Pastel da 
Feira

Cronograma de vacinação

anos de idade. A vaci-
nação ocorre em todas 
as Unidades de Saúde, 
das 7h30 às 16h. Os 
pais devem levar a car-
teirinha de vacinação 
de seus filhos para que 
seja feita a conferência 
antes da aplicação de 
doses.

E para aqueles que 
ainda não se vacinou 
contra a Sarampo, a 
Secretaria de Saúde 
manteve a Campanha 
até o dia 30 para que 
que as pessoas de 30 a 
49 anos possam se imu-
nizar contra a doença.
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Entre os motivos destaques para o consumo de drogas e álcool, bem como problemas familiares

Indaiatuba tem quase um suicídio por mês 
em 2020, segundo Secretaria de Saúde

REPRODUÇÃO

Os casos de sui-
cídios só cres-
cem no Brasil e 

em Indaiatuba o cenário 
também é preocupante. 
De acordo com dados 
da Secretaria Municipal 
da Saúde, de janeiro a 
setembro deste ano, o 
município teve quase 
uma morte por mês.

Ao todo, em 2020, fo-
ram oito casos de suicídio 
registrados na cidade. Em 
2019, o município fechou 
o ano com 13 registros, 
três ocorrências a mais 
que em 2018. Entre os 
motivos destaques para 
o consumo de drogas e 
álcool, bem como pro-
blemas familiares, traição 
etc.

Para Cleyde Rossi, 
presidente da Associação 
Vale a Pena Viver, que 
auxilia pessoas que pre-
cisam de apoio, o número 
de casos em Indaiatuba 
é preocupante e, assim 
como em todo o Brasil, 
é preciso capacitar os 
profissionais da saúde 
para atuarem de forma 
adequada diante desse 

cenário.
“Eu não tenho dúvida 

que falta informação, 
orientação e uma assis-
tência especializada. É 
preciso que os profis-
sionais da saúde passem 
por capacitação e fiquem 
bem informados sobre a 
questão do suicídio. O 
profissional da saúde bem 
informado e esclarecido, 
quando for procurado em 
qualquer posto de saúde, 
vai perceber nitidamen-
te o que àquela pessoa 
pretende fazer agir”, sa-
lienta.

Cleyde lamenta ainda 
que o Brasil, diferente de 
alguns países pelo mun-
do, não dá atenção devida 
à causa, mesmo sendo 
uma orientação da OMS 
(Organização Mundial de 
Saúde).

“OMS pede para que 
os países se especiali-
zarem no tratamento à 
depressão, ao toque, e a 
todo e qualquer distúr-
bio que pode levar ao 
suicídio. E no Brasil não 
se faz isso, aqui literal-
mente empurram com a 
barriga. Falta de verdade 

‘abraçar’ a causa, pois 
aqui o tema ainda é visto 
com um grande tabu”, 
lamenta.

Atendimento
Ainda em 2020, 42 

pessoas pretendiam tirar 
suas vidas, mas decidiram 
procurar apoio junto à 
Secretaria da Saúde. No 
ano passado, 123 pessoas 
também buscaram ajuda 
e, em 2018, esse número 
chegou a 58.   

Segundo a Secreta-
ria da Saúde, a rede de 
atenção psicossocial do 

Em 2020, 42 pessoas pretendiam tirar suas vidas, mas decidiram procurar apoio junto à Secretaria da Saúde

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

município é formada por 
todos os equipamentos 
de saúde, desde a Atenção 
Básica com as Unidades 
de Saúde, NASF (Nú-
cleo de apoio à saúde da 
família), passando pelos 
serviços de especialidades 
que são os CAPS (Centros 
de atenção Psicossocial - 
Adulto, infanto-juvenil e 
Álcool e drogas), a UPA, 
até os serviços hospitala-
res como o Haoc.

Essa rede atende a pes-
soa em sofrimento mental 
nos diversos níveis de 
complexidade realizando 

acompanhamento contí-
nuo desses pacientes no 
intuito de tratar o sofri-
mento mental e prevenir 
novas desorganizações 
psíquicas que levem ao 
pensamento suicida. Não 
há necessidade alguma 
de agendamento para ser 
atendido. A pessoa pode 
procurar por qualquer 
serviço de saúde que será 
prontamente atendida e 
seguirá seu acompanha-
mento na unidade de saú-
de de referência de acordo 
com a gravidade do caso.

O acompanhamen-
to também é realizado 
de forma voluntária pela 
Vale a Pena Viver, que 
atua em Indaiatuba. A as-
sociação realiza palestras 
em empresas, escolas e 
igrejas, além de promover 
atendimento individual. 
Por conta da pandemia, 
esse acompanhamento 
vem ocorrendo pelo Fa-
cebook. Lives educativas 
e preventivas também são 
realizadas nas redes so-
ciais. A associação conta 
ainda com apoio de outros 
profissionais da saúde, 
que prestam atendimento 
aos pacientes de forma 
voluntária.

Na próxima segun-
da-feira, dia 12 de ou-
tubro, os postos do Pou-
patempo e do Detran.
SP (Ciretrans) estarão 
fechados em todo o Es-
tado, em razão do feria-
do nacional de Nossa 
Senhora Aparecida. Na 
terça-feira (13), o fun-

POUPATEMPO
Poupatempo e Detran.SP estarão fechados na próxima segunda (12)

cionamento volta ao 
horário habitual de cada 
unidade.

O agendamento de 
data e horário, obriga-
tório para ser atendido, 
pode ser feito pelo por-
tal www.poupatempo.
sp.gov.br ou aplicativo 
Poupatempo Digital. 

Para garantir a se-
gurança de usuários e 
colaboradores, e evitar 
aglomerações, o Pou-
patempo retomou as 
atividades presenciais 
com 30% da capacida-
de. Neste momento, são 
priorizados os serviços 
que necessitam da pre-

sença do cidadão para 
serem concluídos, como 
solicitações de RG e da 
primeira habilitação, 
por exemplo.

O acesso aos postos 
é controlado e a presen-
ça de acompanhante só 
é permitida em caso de 
criança, idoso ou pessoa 

com deficiência. O uso 
de máscaras de proteção 
é obrigatório, assim 
como a medição de tem-
peratura e higienização 
das mãos com álcool 
em gel na entrada das 
unidades. A manuten-
ção do distanciamento 
entre as pessoas foi re-

forçada com sinalização 
nos bancos de espera, 
marcações no chão e 
orientação.  

As informações so-
bre endereços e horários 
de funcionamento estão 
disponíveis no portal 
Poupatempo (www.pou-
patempo.sp.gov.br)



Labor Segurança & Facilities: projetos 
personalizados de acordo com sua necessidade
Invista seu tempo apenas no seu ramo de atividade e deixe a gestão de diversas áreas com especialistas 

Atualmente muitos 
empresários se 
veem obrigados 

a dividir seu tempo ge-
renciando assuntos que 
não são pertinentes no 
seu ramo de atuação, o 
que pode acarretar em 
prejuízos, visto que os 
esforços não vem sendo 
aplicados naquilo que 
realmente é necessário. 
Para garantir uma eficácia 

A próxima segunda-
-feira (12) é feriado na-
cional de Nossa Senhora 
Aparecida. Com isso, na 
Prefeitura de Indaiatuba 
não haverá expediente 
em todas as repartições 
públicas, autarquias e 
fundações, sendo que, 
somente os serviços es-
senciais funcionarão em 
sistema de plantão.

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

nos negócios é necessá-
rio contar com serviços 
prestados por empresa es-
pecializada, mão de obra 
capacitada, equipamentos 
de ponta, com know-
-how, licenciamentos e 
autorizações dos órgãos 
competentes, e isso você 
encontra na Labor Segu-
rança & Facilities.     

Alguns setores, po-
rém, não são realmente 

lógico estará de plantão 
na UPA em todos os dias 
do feriado prolongado das 
7h às 19h.

Já os serviços de in-
fraestrutura urbana serão 
mantidos pelas secreta-
rias de Urbanismo e Meio 
Ambiente e de Obras e 
Vias Públicas, e os plan-
tões do feriado prolonga-
do incluirão as equipes de 
manutenção elétrica e de 
trânsito, limpeza e coleta 
de lixo.

As equipes do Serviço 
Autônomo de Água e Es-
goto (Saae) também esta-
rão de plantão no feriado 
realizando atendimento 
emergencial através do 
telefone 0800-7722195.

peças fundamentais para 
girar a engrenagem da 
empresa, como é o caso 
dos serviços de recep-
ção, copa, jardinagem, 
limpeza, faxina, higiene 
e desinfecção — a não 
ser que essas sejam as 
atividades principais do 
negócio. Nesse cenário, a 
terceirização é uma pos-
sibilidade interessante 
e que, inclusive, poderá 

Segurança
Não haverá mudanças 

no plantão normal dos 
serviços operacionais da 
Guarda Civil, ligada à 
Secretaria de Segurança 
Pública. O telefone da 
Guarda para emergência 
é 153, da Polícia Militar 
é 190, do Corpo de Bom-
beiros, 193 e da Central 
de Ambulâncias 192.

Lazer
As estações do Projeto 

Ecobike funcionarão no 
sábado e domingo, das 8h 
às 14h. Já na segunda-fei-
ra, dia 12, o serviço não 
estará disponível.

O Museu da Água 
estará fechado no final 
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Confira os serviços de plantão no feriado de 12 de outubro

trazer altos benefícios 
para sua empresa.

O foco da Labor é na 
melhoria na eficiência 
dos recursos e efetivida-
de dos serviços, por meio 
de processos e contro-
les organizados. Como 
vantagem, seu negócio 
aumenta a produtivida-
de, reduz custos com 
processos operacionais 
e tem maior controle nas 

de semana e feriado. So-
mente a área externa po-
derá ser utilizada e a bica 
será fechada. O prédio 
ficará aberto apenas para 
utilização dos sanitários. 
As Salas de Exposição 
serão mantidas fechadas. 
Também está proibido o 
uso de bebedouros públi-
cos. Será feita a desin-
fecção com frequência 
nos bancos e na área de 
piquenique.

O Parque do Mirim 
funciona aos domingos e 
feriados, das 7h às 16h - 
podendo permanecer no 
local até às 17h. O Quios-
que do Mirim estará fun-
cionando das 8h às 16h de 
segunda a domingo.

atividades fins.
A Labor oferece ser-

viços completos de lim-
peza, conservação, higie-
nização e desinfecção em 
áreas internas e externas, 
soluções para elaboração 
de projetos de jardins e 
paisagismo em áreas in-
ternas e externas, além de 
atendimento exclusivo, 
com equipe treinada e 
preparada, para portaria, 

Na portaria haverá o 
controle de acesso com li-
mite reduzido para entra-
da de pessoas e medição 
de temperatura. A aber-
tura será para caminhada, 
utilização do Quiosque 
do Mirim, pedalinhos e a 
locação de bicicletas.

Estarão lacrados a 
fonte interativa, bebedou-
ros, academia de Terceira 
Idade, parque infantil, 
quadras e campos, mi-
rante, museu e deques de 
pesca.

Já o Parque da Criança, 
Bosque do Saber, Casarão 
Pau Preto e Biblioteca 
Municipal seguem fecha-
dos de acordo com decreto 
municipal nº 13.931.

controle de acesso, copa 
e recepção.

Fale agora mesmo 
com a Labor Segurança 
& Facilities e conheça 
o que existe de mais 
eficaz na terceirização 
de serviços. Labor Segu-
rança & Facilities - (11) 
4602.9325 | 4602.9338 
– www.laborseguranca-
eservicos.com.br (Por 
Assessoria de Imprensa)

A Biblioteca Muni-
cipal ‘Rui Barbosa’ e o 
Arquivo Público Muni-
cipal ‘Nilson Cardoso de 
Carvalho’, localizados na 
Casa da Memória, esta-
rão fechados no feriado 
prolongado.

O Complexo Casarão 
Pau Preto, que abriga o 
Museu Municipal ‘An-
tonio Reginaldo Geiss’, 
está passando por re-
formas preventivas e 
permanecerá fechado à 
visitação pública até a 
conclusão das obras.

E a Pista de Skate 
abre no final de semana 
prolongado e fecha na 
terça-feira para manu-
tenção.

O foco da Labor é na melhoria na eficiência dos recursos e efetividade dos serviços, por meio de processos e controles organizados



FINANCEIRO
Saiba como funciona o Pix o novo serviço de pagamento 

Vendas do varejo para o Dia das Crianças 
devem recuar 6,19% ante 2019, diz Acic
Segundo a Associação, a data deve possibilitar um faturamento de R$ 401,5 milhões no comércio na RMC

REPRODUÇÃO

FERNANDO FRAZÃO

O Ipem- SP ainda orienta para que os pais comprem somente brinquedos que 
contenham o Selo do Inmetro

O Pix é gratuito para transferências ou recebimento 

A Associação Co-
mercial e Industrial de 
Campinas (ACIC) pro-
jeta que as vendas para 
o Dias das Crianças, na 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), deve 
ter uma queda nas vendas 
em torno de 6,19% em 
comparação ao ano pas-
sado, quando o comércio 
faturou R$ 428 milhões.

Segundo a ACIC, a 
data que será comemora-
da no dia 12 de outubro, 
deve possibilitar um fa-
turamento de R$ 401,5 
milhões no comércio na 
RMC, e o valor médio 
do presente este ano deve 
ficar em torno dos R$ 
150,00, que representam 
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um crescimento de 2,04% 
em relação a 2019. 

De acordo com o eco-
nomista Laerte Martins, 
diretor da ACIC, não há 
previsão de contratação 
de mão de obra temporá-
ria este ano para a data. 
Em 2019, 2.350 pesso-
as foram contratadas na 

O Banco Central ini-
ciou nesta segunda-feira 
(05) o cadastro das chaves 
Pix, o novo sistema de 
pagamentos instantâneos 
operado pelo Banco Cen-
tral (BC), e que começa 
a funcionar em 16 de no-
vembro. 

Mas, o que é Pix? Pix 
é um novo sistema de pa-
gamentos e transferências 
instantâneas, gratuito para 
pessoas físicas, e que vai 
funcionar de forma pare-
cida com as transferências 
DOC e TED. A vantagem 
é que permitirá um acesso 
mais simples do que os 
serviços que existem até 
agora.

Porém para isso é ne-
cessário sejam cadastrados 
chaves, que são uma com-
binação, para que o cliente 
possa pagar e receber di-
nheiro em até 10 segundos. 
Cada cliente (pessoa física) 
pode ter até cinco chaves 
– email, CPF ou CNPJ, nú-
mero de telefone celular, ou 
uma chave aleatória criada 
pelo sistema – que o cor-
rentista deverá digitar para 
fazer as transações. Com 
isso, ao acessar a opção de 
pagamento ou transferên-
cia com Pix, bastará que 
a pessoa informe a chave 
para dar prosseguimento à 
operação, não sendo mais 

RMC. 

Ipem-SP 
Com a proximida-

de do Dia das Crianças, 
o Instituto de Pesos e 
Medidas do Estado de 
São Paulo (Ipem-SP), ór-
gão delegado do Inmetro, 
alerta pais e responsáveis 

a seguirem algumas reco-
mendações de segurança 
na hora de comprar pre-
sentes para os pequenos, 
como brinquedos, que 
têm grande procura nesta 
época do ano.

A supervisão durante 
o uso pela criança e a es-
colha adequada do produ-

to por faixa etária são as 
principais dicas, além da 
observação da presença 
do Selo de Identificação 
da Conformidade do In-
metro. Esse tipo de medida 
evita acidentes. Produtos 
da moda merecem atenção 
redobrada: hand spinners, 
por exemplo, devem os-
tentar o selo e não são 
recomendados a crianças 
abaixo de seis anos.

O Ipem- SP ainda 
orienta para que os pais 
comprem somente brin-
quedos que contenham 
o Selo do Inmetro, sejam 
nacionais ou importados. 
O selo deve estar sem-
pre visível, impresso na 
embalagem, gravado ou 
numa etiqueta afixada no 
produto, e deve conter 
a marca do Inmetro e o 

logotipo do organismo 
acreditado pelo Inmetro 
que o certificou.

Selecione o brinquedo 
considerando a idade, 
o interesse e o nível de 
habilidade da criança. 
A faixa etária a que ele 
se destina – avaliada de 
acordo com o desenvol-
vimento motor, cogniti-
vo e comportamental da 
criança – deve constar na 
embalagem, assim como 
informações sobre o con-
teúdo, instruções de uso, 
de montagem e eventuais 
riscos associados à crian-
ça, além do CNPJ e do 
endereço do fabricante. 
As informações obri-
gatórias na embalagem 
demonstram a responsa-
bilidade do fabricante ou 
importador.

cidade | A7

necessários informar o 
banco, agência, número de 
conta e tipo de conta, por 
exemplo. 

O código EVP (código 
aleatório) permite receber 
pagamentos sem informar 
nenhum dado pessoal, sen-
do um código com letras e 
números criado especifica-
mente para as transações 
por meio do Pix. O código 
aleatório vai possibilitar 
ainda a geração de códigos 
de barra do tipo QR Code, 
que podem ser lidos por câ-
mera de celular para fazer 
pagamentos. Os códigos 
podem ser fixos, com um 
mesmo valor de venda (em 
locais de preço único), ou 
variáveis, criados para cada 
venda.

É importante lembrar 
que o cadastro da chave Pix 
não é obrigatório e mesmo 
sem ele é possível receber 
um Pix, mas nesse caso, 
será necessário informar 

todos os dados da conta e 
CPF. Para cadastrar as cha-
ves procure a sua agência.

Limites
Os valores que poderão 

ser transacionados pelo 
novo sistema vão variar 
de acordo com o perfil de 
cada cliente, do mesmo 
modo que com outros ser-
viços bancários. Os limites 
variam de no mínimo, se-
gundo a regulamentação do 
Banco Central, 50% do va-
lor das transferências tipo 
TED até o valor autorizado 
para compras em débito.

Os limites vão variar de 
acordo com o dia da sema-
na e o horário em que for 
utilizado o serviço. O Pix 
vai funcionar 24 horas por 
dia, sete dias por semana. 
As transferências e paga-
mentos também podem 
ser agendadas, da mesma 
forma que acontece com o 
DOC e a TED.
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Esporte Clube Primavera faz jogo decisivo 
em busca do ‘milagre’ da classificação
Time precisa vencer o Nacional e contar com uma combinação de resultados para se classificar

A equipe do Es-
porte Clube 
Primavera faz 

neste sábado (8) talvez 
a partida mais impor-
tante do ano. Às 15h, 
em São Paulo, o time 
enfrenta o Nacional 
em busca de quase um 
milagre: a classificação 
para as quartas de final 
da Série A3 do Campe-
onato Paulista. 

Mas, para isso, não 
basta apenas vencer. 
Com 15 pontos na 12ª 
posição, o time coman-
dado por Paulo Pereira 
precisa primeiro passar 
pelo Nacional, que é o 
último time no G8, com 
18 pontos. 

Uma vitória iguala-
ria os pontos da equipe 
da capital e o Fantasma 
levaria a melhor, pois 
teria uma vitória a mais 

JEAN MARTINS
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que o Nacional.  
Mas não é somente 

isso e o Tricolor tam-
bém terá que contar 
com a sorte, ou melhor, 

com ajuda dos adver-
sários. 

O Fantasma torce 
ainda por empate entre 
Olímpia e Desportivo 
Brasil, além de uma 
derrota ou empate do 
Rio Preto contra a Li-
nense. 

“O próximo jogo, 
como todos nesta fase, 
será extremamente di-
fícil. Assisti a vitória 
do Nacional na última 
partida, fora de casa, e 
isso trouxe confiança 
para eles. Mas nós te-
mos a nossa oportuni-
dade, temos que ganhar 
e depender de outros 
resultados. Estamos 
focados pra continu-
ar na competição. O 
percentual de classi-
ficação é baixo, mas 
1% por cento chance 
são 99% de fé, por isso 

Mesmo com poucas chances, Primavera ainda sonha com a classificação

Sábado (10) todos os jogos às 16h 
Velo Clube x Paulista – Rio Claro 

Barretos x Marília – Barretos 

Linense x Rio Preto – Lins 

Capivariano x São Bernardo – Capivari

Comercial x Batatais – Ribeirão Preto 

Desportivo Brasil x Olímpia – Porto Feliz 

Noroeste x Osasco – Bauru 

Nacional x Primavera – São Paulo 

Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF)

precisamos continuar”, 
salienta o técnico Paulo 
Pereira.  

Na última rodada, 
enquanto o Nacional 
venceu o Rio Preto 
fora de casa por 2 x 1, 
o Fantasma da Ituana 
acabou sendo derrota-
do em pleno Gigante 
da Vila, por 1 x 0 para 
o Noroeste de Bauru. 

Numa semana decisiva 
na Série A3, enquanto 
alguns clubes ainda so-
nham com a classifica-
ção, outros já estão de 
olho na próxima fase. 
É o caso do Noroeste, 
São Bernardo, Comer-
cial, Capivariano, Velo 
Clube, Linense e Bata-
tais que já estão com as 
vagas asseguras. 



Mais Saúde: Neuropsicóloga fala sobre a 
importância da prevenção ao suicídio
Programa Mais Saúde recebeu a Psicoterapeuta e docente do curso de Psicologia da UniEduk 

O programa Mais 
Saúde com o Dr. 
Eduardo Santos 

recebeu a neuropsicológa, 
psicoterapeuta e docente 
do curso de Psicologia da 
UniEduk, professora Vi-
viane Vianna de Andrade 
Fagundes, para alertar pais, 
filhos, família e amigos 
sobre a importância da 
prevenção ao suicídio.

De acordo com a As-
sociação Brasileira de Psi-
quiatria (ABP), cerca de 
12 mil suicídios são regis-
trados no Brasil todos os 
anos e mais de 1 milhão no 
mundo. Ainda segundo a 
ABP, cerca de 96,8% dos 
casos estavam relaciona-
dos a transtornos mentais. 
Em primeiro lugar está 
a depressão, seguida do 

transtorno bipolar e abuso 
de substâncias.

De acordo com Viviane 
não há sinais que sejam 
específicos de pessoas que 
tem pensamento suicida, 
mas é importante a fa-
mília sempre estar atenta 
quando a pessoa se isola, 
tem mudanças bruscas de 
humor, quando falam mui-
to em morte, entre outros. 
“São sinais que devem ser 
observados pela família, 
porque esse momento é de 
intervir, de conversar sobre 
o assunto, orientar para 
que a pessoa busque uma 
terapia”, orienta.

O suicídio já é a segun-
da causa de morte entre jo-
vens de 15 a 29 anos, atrás 
apenas dos acidentes de 
trânsito, segundo a Orga-

nização Mundial da Saúde 
(OMS). Globalmente, se 
analisados os gêneros, o 
suicídio é a segunda causa 
de mortes entre meninas 
de 15 a 19 anos (depois de 
problemas decorrentes da 
maternidade) e a terceira 
entre garotos da mesma 
faixa etária (superada por 
acidentes de trânsito e por 
casos de agressão).

Para a professora a 
liberdade com limites é 
importante. “A falta de 
convivência gera uma in-
segurança, uma angústia no 
jovem, por isso é importan-
te os pais estarem sempre 
presentes na vida de seus fi-
lhos, mas ao mesmo tempo 
dar um espaço para que ele 
possa conhecer sua iden-
tidade, se auto conhecer”, 
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explica. “O surgimento do 
eu é um choque e ele se dá 
conta que não controla a re-
alidade e vem a frustação”.

Reincidência 
Ainda segundo Viviane, 

estudos apontam que 25% 
das pessoas que tentaram 
tirar a própria vida, voltam 
a cometer o mesmo ato no 
período de 1 ano. E desses, 
10% nos dez anos seguintes 
morrem por suicídio. 

“A partir do momen-
to em que a pessoa tenta 
um suicídio ela fica muito 
estigmatizada pela famí-
lia, pelos amigos e pela 
comunidade, pois ainda é 
um tabu. Porém, a ajuda 
deve ser imediata”, alerta a 
professora.

Numa tentativa de sui-

cídio é importante a família 
procurar uma ajuda profis-
sional psiquiátrico para que 
a pessoa seja avaliada, pois 
já existe um grau impor-
tante de gravidade, assim 
como as ameaças. “Às 
vezes pela falta de comu-
nicação a pessoa dá lugar à 
ação, o que acontece muito 
entre as crianças e adoles-
centes”, observa Viviane.

No caso de uma tenta-
tiva de suicídio a família 
deve procurar a pronto so-
corro, Samu, ou até mesmo 
o Bombeiro. Esses profis-
sionais estão preparados 
e treinados para realizar 
o primeiro atendimento 
e após realizar o encami-
nhando necessário seja 
para a Atenção Primária 
ou Caps.

Família
O círculo afetivo de 

uma pessoa com depres-
são tem o papel funda-
mental de ser um agente 
de apoio, encorajamento e 
fortalecimento emocional 
para ela, explicou Vivia-
ne. Por isso, antes de tudo, 
é preciso que familiares 
e pessoas mais próximas 
tenham uma atitude de 
escuta empática.

Ouvir atentamente, 
entender os sentimentos 
da pessoa, expressar res-
peito por suas opiniões, 
não julgar e mostrar pre-
ocupação e cuidado são 
formas de promover uma 
conversa aberta, saudável 
e que proporcione um 
ambiente seguro, afirma a 
professora.



Prisões por roubo e furtos são registradas
Estabelecimentos comerciais de Indaiatuba viram alvos de bandidos
DA REDAÇÃO
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Um homem foi preso 
pela Guarda Civil na ma-
nhã de sábado (03), após 
roubar uma farmácia na 
Rua XV de Novembro, na 
área central da cidade. A 
Guarda Civil foi acionada 
através do telefone 153 
onde a vítima relatou aos 
agentes que surpreendeu 
um homem furtando pro-
dutos da farmácia. 

Quando questionou a 
atitude do indivíduo, ele 
dispensou uma lata de 
desodorante em spray, 
que estava em seu bolso 
e ameaçou a vítima com 
um estilete. Após a ame-
aça, o homem fugiu da 
farmácia, seguindo em 
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direção à Rua Bernardino 
de Campos.

Com informações das 
características do indiví-

Foi deflagrada, na ma-
nhã desta terça-feira (6), 
a operação Overload, da 
Receita Federal e das 
Polícias Federal, Civil e 
Militar, contra tráfico de 
drogas pelo Aeroporto de 
Viracopos.

A organização cri-

Ocorrências foram registradas no centro da cidade e na Avenida Francisco 
de Paula Leite

A ação reuniu policiais federais, civis e militares 
e prendeu funcionários envolvidos

AEROPORTO
Operação Overload combate tráfico de drogas em Viracopos

duo e da direção tomada, 
a equipe logrou êxito na 
detenção do homem. Com 
ele os agentes localizaram 

o estilete e um medica-
mento levado da farmácia. 
Diante dos fatos, o indiví-
duo foi detido e apresenta-

do na Delegacia de Polícia, 
onde o delegado ratificou a 
voz de prisão em flagrante 
do homem, pelo crime de 
roubo.

Furtos em comércio
Ainda na tarde de sex-

ta-feira (02), a equipe da 
Guarda Civil deteve dois 
indivíduos, autores de 
furtos a estabelecimentos 
comerciais da Alameda 
Filtros Mann. A equipe 
deslocava pela Avenida 
Francisco de Paula Leite, 
quando foi solicitada por 
uma pessoa que informou 
dois indivíduos em atitu-
des suspeitas.

Ao aproximar-se da 
dupla, eles se separaram 
e tentaram correr, mas 
foram detidos pela equipe. 

Um deles, durante sua 
tentativa de fuga, aban-
dou uma sacola com sete 
peças de contrafilé e o ou-
tro foi detido carregando 
mais sete peças, uma fura-
deira e uma parafusadeira. 

Ao averiguar os pro-
dutos localizados, os 
agentes descobriram o 
local de origem das mer-
cadorias e constataram 
que todos foram furtados. 
Diante dos fatos, tudo foi 
apresentado na Delegacia 
de Polícia, onde um dos 
indivíduos, maior de ida-
de, recebeu voz de prisão 
em flagrante e o outro, 
adolescente, foi libera-
do para sua responsável 
legal. Todo o material 
recuperado foi devolvido 
aos proprietários.

minosa é composta por 
brasileiros, que eram os 
responsáveis pelo for-
necimento de cocaína 
que seria exportada para 
a Europa. Além disso, 
o grupo aliciava fun-
cionários do aeroporto 
para que interferissem a 

favor da quadrilha nas 
atividades de logística do 
terminal. 

No perímetro aeropor-
tuário, dez servidores da 
Alfandega de Viracopos 
participaram da ação, que 
resultou na prisão bem 
sucedida de funcionários 

de empresas de transporte 
internacional e prestação 
de serviços envolvidos 
no tráfico.

As investigações, que 
desde o início contaram 
com o apoio da Recei-
ta Federal começaram 
a partir da realização 

de apreensões, na área 
restrita de segurança do 
terminal, de dezenas de 
quilos de cocaína antes 
do embarque.

A investigação ma-
peou a rede criminosa, 
identificando as respec-
tivas lideranças, as pes-
soas com quem se rela-
cionaram e o processo 
empregado na exportação 
de grande quantidade 
de cocaína, a partir do 
aeroporto, com destino 
ao continente europeu. 
A quadrilha também ope-
rava para ocultar o lucro 

obtido com o empreendi-
mento criminoso. 

Com a concretiza-
ção da ação, a expecta-
tiva é de uma redução 
do volume de drogas, 
especialmente cocaína, 
apreendidas no âmbito 
do aeroporto de Viraco-
pos. O volume de drogas 
apreendido em Viracopos 
vinha crescendo de forma 
preocupante e atingiu, 
considerando a remessa 
expressa, a exportação e 
a bagagem, quase uma 
tonelada apenas no ano 
de 2019. 
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Grupo UniEduK investe em Plataforma de 
Ensino Anatômico para cursos da Saúde

Buscando o que há 
de mais inovador 
em tecnologias, o 

Grupo UniEduK adquiriu 
para os cursos da área da 
saúde o Athena Hub, pla-
taforma de ensino intera-
tiva para estudo anatô-
mico, dissecação virtual 
3D e análise de imagens 
médicas. A ferramenta 
beneficia estudantes e 
professores dos cursos 
de Medicina, Medicina 
Veterinária, Nutrição, 
Psicologia, Fisioterapia, 
Enfermagem, Educação 
Física e Biomedicina.

Desenvolvido pela 
Medical Harbour, o Athe-
na Hub possui um ca-
dáver virtual, um Atlas 
Anatômico completo e 
uma estação de trabalho 
Radiológica, que permi-
tem a exploração e co-
nhecimento da anatomia 
humana com recursos 
digitais.

A ferramenta é uma 
forte aliada dos profes-
sores e estudantes, so-
bretudo, neste período 
de distanciamento social 
adotado como prevenção 
ao Covid-19 e em que 
as aulas presenciais re-
tornam gradativamente. 
“O Grupo UniEduK não 
está medindo esforços 
para prover ferramen-
tas tecnológicas como 
softwares de simulação 
e realismos para poten-
cializar o aprendizado de 
nossos alunos”, ressalta o 
professor Marcone Medi-
na, que acompanha a im-
plantação da plataforma 
na UniMAX e UniFAJ.

O docente destaca que 
o Athena Hub tem total 
relação com a Mesa Di-
gital de Anatomia já utili-
zada pelos estudantes dos 
cursos da saúde do UniE-
duK. “A ferramenta pos-
sibilita aos professores 
utilizarem os recursos de 
realismo de forma remota 

e com a mesma qualida-
de encontrada na Mesa 
Digital de Anatomia”, 
salienta. “O Athena Hub 
foi adquirido para que 
os professores possam 
utilizar uma ferramenta 
de alta qualidade em suas 
aulas presenciais remotas 
não deixando a desejar 
em nada aos recursos 
tecnológicos de simula-
ção em laboratórios! ”, 
completa Marcone.

Segundo a Medi-
cal Harbour, além da 
utilização na educação 
em saúde, a ferramenta 
também é utilizada em 
planejamento cirúrgi-
co e em prática clínica. 
Ainda de acordo com a 
empresa, o Athena Hub 
é o único software com 
a capacidade de ofere-
cer soluções completas 
e intuitivas para analisar 
o corpo humano em de-
talhes, usando planos de 
duas ou três dimensões de 
maneira fácil e intuitiva.

Athena Hub permite a exploração e o conhecimento da anatomia humana com recursos digitais 
POR TATIANE DIAS “Estamos o tempo 

todo investindo em tec-
nologia, infraestrutura e 
qualificação de docentes 
a fim de propiciar ao 
aluno um ensino de qua-
lidade que o torne cada 
dia mais preparado para 
superar os desafios da 
profissão. Essa é a nossa 
missão. Dia a dia, nos 
empenhamos para que 
nosso aluno alcance seu 
projeto de vida a partir de 
inovações do mercado”, 
garante o reitor do Grupo 
UniEduK, professor Dr. 
Ricardo Tannus. 

 
Vestibular de Medi-

cina do Grupo UniEduk
O processo seletivo 

do curso de Medicina do 
Grupo UniEduK (Uni-
FAJ e UniMAX) será 
composto por uma prova 

Alunos usam a Mesa Digital de Anatomia que tem 
total relação com a ferramenta Athena Hub

objetiva online e uma 
redação online em lín-
gua portuguesa a serem 
realizadas no dia 24 de 
outubro de 2020.

Para isso, o interes-
sado deve acessar, até 
dia 23 de outubro, o 
link https://vestibular-
medunieduk.amigoedu.
com.br/

O valor da inscrição 
é de R$200,00 (duzentos 

reais) que pode ser pago 
no boleto bancário ou 
cartão de crédito.

Vestibular 100% onli-
ne - gratuito – Inscrição- 
https://vestibularunifaj.
amigoedu.com.br/ ou

http://vestibularuni-
maxpresencial.amigoe-
du.com.br/

A prova 100% online 
acontece no dia 25 de ou-
tubro, das 14h às 16h30.



Advogado Ismael Magno esclarece principais 
dúvidas sobre a Lei de proteção de dados
O advogado orienta para a adequação às novas regras, em vigor desde 18 de setembro

O assunto mais 
comentado no 
mercado em-

presarial brasileiro, no 
momento, é a Lei Geral 
de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD). Mui-
tos ainda enfrentam di-
ficuldades para compre-
ender a lei e ter conheci-
mento para começar a se 
preparar. Para esclarecer 
as principais dúvidas, o 
advogado Ismael Mag-
no, sócio-proprietário 
da Alves e Magno So-
ciedade de Advogados, 
explica em detalhes al-
guns aspectos.

“A LGPD abrange 
e com isso quero dizer 
que se aplica a todas as 
atividades que envol-
vem tratamento em meio 
analógico ou digital de 
dados pessoais sendo 
aplicada a pessoas físi-
cas e jurídicas, de direito 
público ou privado”, 
inicia Ismael.

Ele comenta também 

que “a execução fica por 
conta do tratamento de 
dados realizados por 
pessoas físicas, sem a 
finalidade de fins econô-
micos, ou seja, estrita-
mente doméstico. Como 
exemplos, podemos ci-
tar agenda telefônica, 
envio de e-mails, entre 
outras”.

Sobre os principais 
aspectos ou fundamen-
tos da lei, Ismael desta-
ca “a proteção à priva-
cidade, a liberdade de 
expressão e a inviola-
bilidade da intimidade, 
honra e imagem; além 
da livre iniciativa e con-
corrência, e defesa do 
consumidor; a liberda-
de de desenvolvimento 
da personalidade, dig-
nidade e exercício da 
cidadania pelas pessoas 
naturais”, complementa 
o especialista.

No caso da organi-
zação estar enfrentando 
um processo de litígio, 
Ismael aponta que a 
aplicação das regras da 
LGPD dizem respeito à 
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observância do “exer-
cício regular de direito 
em processos judiciais, 
administrativos ou ar-
bitrais”, complementa.

Aspectos legais
A LGPD entrou em 

vigor em 18 de setembro 
de 2020, e se aplica a 
pessoas física e jurídi-
ca, empresas públicas e 
privadas, que realizam 
processos de tratamento 

de dados pessoais, que 
correspondem a coleta, 
armazenamento, com-
partilhamento etc. 

Todavia, a nova lei 
não se aplica quando o 
processamento de dados 
for realizado para fins 
pessoais, jornalísticos, 
artísticos, literários ou 
acadêmicos; e também 
para segurança e defesa 
nacionais, segurança 
pública, investigação 
criminal ou punição.

Basicamente, a em-
presa deve checar de que 
modo é feita a captação 
dos dados, e para quais 
fins, adequando os pro-
cessos para atender a 
lei. A maior vantagem 
é a garantia, ao titular, 
de que seus dados estão 
seguros, atualizados e 
sendo utilizados de for-
ma adequada.

Por isso, é essencial 
que a organização desig-
ne um profissional que 
detenha conhecimento 
pleno na proteção de 
dados pessoais, e que 
terá a responsabilidade 
da comunicação entre 
os titulares dos dados 
pessoais e a autoridade 
reguladora e fiscaliza-
dora da aplicação da lei.

Quando os dados 
pessoais estão sendo 
coletados e divulga-
dos no contexto de um 
processo legal formal, 
Ismael observa que es-
tes devem ser cobertos 
por isenção fiscal “pela 
administração pública 
quando necessário para 
políticas públicas. De-
ve-se cumprir a obriga-

ção imposta pela lei, ou 
por alguma regulação, 
e o exercício regular de 
direito em processos ju-
diciais, administrativos 
ou arbitral”.

Na LGPD, o con-
sentimento dever ser 
feito por escrito ou outro 
meio que ateste a ma-
nifestação de vontade 
do titular em fornecer 
os dados. É importante 
deixar clara a finalidade 
da coleta de dados, que 
pode ser feita por meio 
físico ou eletrônico. O 
não cumprimento da 
lei pode gerar multa de 
até 2% do faturamento 
anual da empresa.

Alves e Magno
O escritório Alves & 

Magno foi um dos mais 
votados como prestador 
de serviços de advocacia 
em Indaiatuba e região 
de São Paulo, e irá re-
ceber o troféu Frutos 
de Indaiá, na edição de 
2020. Siga o escritório 
nas redes sociais: https://
linktr.ee/AMadvogados

Advogado Ismael Magno é sócio proprietário da Alves e 
Magno Sociedade de Advogados

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO PESSOAL
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Carla Bastos com sua linda Pluminha em consulta na Clínica 
Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, 
(19) 3875-2715

Dra Larissa consultando o lindo gatinho resgatado na Clínica 
Bicos & Focinhos. A Clínica atende animais de pequeno e 
grande porte, animais silvestres, aves e animais exóticos. 
Ligue 3835-7750 para consultas, vacinas, cirurgias, laser, 
terapia, odontologia, exames e banho e tosa

Clínica Bicho Amigo

A Nova Loja - Mega Promoção de vestidos de Noiva

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

A nova Coleção Primavera /Verão da By Faby Modas acaba 
de chegar com lindíssimos vestidos, blusinhas, calças etc. de 
todos os tamanhos inclusive Plus Size. Vale a pena dar uma 
espiadinha. Av. Ário Barnabé, 1389 – Fone: (19) 3394-2109

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

Por aqui já́ estamos na contagem regressiva para o Dia das 
Crianças! Bicicletas para todas as idades você̂ encontra 
na Duas Rodas! Localizo na Avenida Presidente Kennedy, 
624, Cidade Nova, Indaiatuba-SP, Telefone para contato 
(19)99731-0269.

Adelaide Decorações

Equipe do Fogão Real recebendo o delicioso Bolo da Madre, 
mimo do Jornal Mais Expressão.

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, Garagem Vila 
Romana. 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

By Faby Modas

Duas Rodas



Francinete Teixeira e Felisberto Joaquim de Souto do Restaurante Caipirão

O Troféu Frutos de 
Indaiá completa 
15 anos em 2020 

e muitas empresas e em-
presários já receberam 
o troféu que simboliza 
o reconhecimento dos 

Troféu Frutos de Indaiá reconhece 
as melhores empresas de Indaiatuba
Prêmio ganhou a confiança dos empresários devido a sua credibilidade na pesquisa

FOTOS SICA

serviços prestados e que 
foram indicados como o 
melhor em seu segmento 
pela população indaia-
tubana.

Tradicional na cidade, 
o Troféu Frutos de Indaiá 
ganhou a confiança dos 
empresários locais de-
vido a sua credibilidade 

na pesquisa de satisfa-
ção realizada com os 
moradores da cidade. A 
pesquisa para conhecer 
os premiados de 2020 
ocorreu nos meses de 
outubro e novembro de 
2019 e foram ouvidas três 
mil pessoas. Logo após 
a apuração é feita e as 
empresas e empresários 
que se destacaram são 
contatadas pela equipe do 
Troféu Frutos de Indaiá.

Campanha Publi-
citária

O Troféu Frutos de 
Indaiá visa não somente 
reconhecer as empresas e 
empresários que se des-
tacaram em seu ramo de 
atividade, mas também 
gerar um retorno finan-
ceiro e dar visibilidade 
aos premiados através da 
campanha publicitária re-
alizada pelo Grupo Mais 

Expressão.
Aos eleitos pela pes-

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

“Dar um retorno fi-
nanceiro, credibilidade e 
visibilidade às empresas 
premiadas é o nosso prin-
cipal objetivo, por isso 
iniciamos a campanha 
publicitária no início do 
ano e segue até dezem-
bro”, disse o presidente 
do Grupo Mais Expres-
são, Alan Di Santi. “As 
empresas e profissionais 
que participam do Troféu 
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D E N I S E  K A T A H I R A
redacao@maisexpressao.com.br

Márcia Borsari e Sérgio Borsari da Lógica Assessoria Contábil

Frutos de Indaiá têm um 
grande sentimento de 
orgulho, pois foram esco-
lhidas por seus clientes e 
pela população, como as 
melhores em seu segmen-
to”, ressalta.

As cotas para a par-
ticipação na entrega do 
Troféu Frutos de Indaiá 
2020 estão sendo ofere-
cidas para as empresas e 
empresários eleitos. “Já 
entramos em contato com 
grande parte dos eleitos 
pela população. A cam-
panha publicitária inclui 
além da veiculação do 
nome da empresa nas mí-
dias do grupo, uma noite 
de premiação com direito 
a jantar a francesa e um 
show especial”, informa.

Festa de premiação
A qualidade dos servi-

ços oferecidos no último 
Troféu Frutos de Indaiá, 

que contou com show da 
dupla Fernando & So-
rocaba, foi tão elogiada 
que ainda rende elogios 
dos que prestigiaram a 
grande noite.

A 15ª edição, de acor-
do o diretor do Grupo, 
as cotas são limitadas. 
“Queremos priorizar 
a qualidade de atendi-
mento aos premiados 
e seus convidados. Por 
isso, iremos limitar o 
número de pessoas”, 
explica. “A organização 
já começou e estamos 
focados em melhorar a 
cada ano o nosso evento, 
para sempre superarmos 
as expectativas dos pre-
miados”, finaliza.

E nesta edição, não 
diferente dos outros, 
a noite de premiação 
traz um show especial 
com a dupla Maiara & 
Maraisa.
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 918

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO

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

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

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

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

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



B2 Imóveis

ACEITA PERMUTA POR 
APARTAMENTO NA BIAXA-

DA SANTISTA
( PREFERÊNCIA PRAIA 

GRANDE, SANTOS OU GUA-
RUJÁ ). R$ 800,000,00 

CHACARA

BAIRRO ALDROVANDIA – 
CH00336

CHACARA - TERRENO 18.150M² 
AREA RURAL , CONTEM 05 CA-
SAS. CASA 01: CASA PRINCIPAL:  
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE COM CLOSET, SALA,
DE ESTAR, SALA DE JANTAR, 

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

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

NO COM BANHEIRO.
CASA 03: 01 DORMITÓRIO, 

COPA PEQUENA , WC, ESCRITÓ-
RIO EXTERNO.

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

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

VARANDA, 03 DEPOSITOS, 
CHURRASQUEIRA, PISCINA, 

POMAR, LAGO, PASTO ,  ÁGUA 
VEM DA NASCENTE. UMA 

EXTENSA AREA VERDE.
R$ 2.541.000,00

TERRENOS 

VIDEIRAS. FRENTE P/ AV. 
20 MIL m² 

R$ 130,00 O m²

VIDEIRA. 
20 MIL m² 

R$ 80,00 m²

JARDIM DOS IMPÉRIO – 
VILA ITÚ - CA03213

LINDA CASA, ÓTIMO ACABA-
MENTO. 03 DORMOTÓRIOS, 
SENDO 01 SUITE,SALA, WC, 

COZINHA, AREA DE SERVIÇO,
AREA GOURMET, GARAGEM 
PARA 02 CARROS E JARDIM 
NA FRENTE. R$ 424.000,00

PARK REAL – CC00106
03 SUÍTES ( 01 SUÍTE  PAV. 

TERREO ), SALA 02 AMBIEN-
TES, COZINHA, AREA GOUR-

MET.
GARAGEM PARA 02 AUTOS.

R$ 500.000,00

JARDIM MOACIR ARRUDA – 
CA03215 03 DORMITÓRIOS  

( 01 SUÍTE ) TODOS COM 
ARMÁRIOS E AR CONDICIO-

NADO, SALA, 02 AMBIENTES, 
LAVABO, AMPLA COZINHA 

PLANEJADA, CHURRASQUEI-
RA, GARAGEM PARA 04 VEÍ-

CULOS.
R$ 560.000,00

JARDIM REGINA – CA033057
IMÓVEL DIFERENCIADO PELO 

SEUS PLANEJADOS NOS 03 
DORMITÓRIOS, BANHEIROS,
COZINHA, AREA DE SERVIÇO, 
SALA, AREA GOURMET, GE-
RADOR DE ENERGIA A GÁS, 

SISTEMA
DE SEGURANÇA, PORTÃO 
ELETRÔNICO E 07 APARE-

LHOS DE AR CONDICIONA-
DOS, 

IMÓVEL SEMI MOBILIADO.
03 DORMOTÓRIOS ( 01 SUITE 
), COZINHA, AREA DE SERVI-

ÇO, SALA 02 AMBIENTES,
BANHEIRO SOCIAL, AREA 
GOURMET COM LAVBO E 
PISCINA 7 x  2,30 M COM 

LED E CASCATA.
GARAGEM PARA 04 AUTOS.  

VENDA CASAS 

JARDIM CALIFORNIA – CA03131
02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-

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

PARA 01 AUTO,
R$ 202.000,00

JARDIM VENEZA – CA03212
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, WC, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO, ÓTIMO 

ACABAMENTO, 02 VAGAS PARA 
CARRO. R$ 276.000,00

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

AREA DE SERVIÇO
COBERTA, CHURRASQUEIRA, 

GARGEM COBERTA PARA 02 AU-
TOS ( PORTÃO ELETRONICO ).

R$ 350.000,00

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

COZINHAS, WC, CHURRASQUEI-
RA, GARAGEM COBERTA PARA 02 

CARROS,
ÓTIMO ACABAMENTO,

R$ 395.000,00

JARDIM PAU PRETO – CA03210
03 DORMITÒRIOS , SENDO 01 

SUITE, SALA, WC, COZINHA, AREA 
SE SERVIÇO,

CHURRASQUEIRA, GARAGEM 
PARA 02 CARROS COBERTA. R$ 

395.000,00

VILA GEORGINA – CA03211
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, WC, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO, CHURRASQUEIRA, 

GARAGEM PARA
 02 CARROS COBERTA. 

R$ 415.000,00 

LOCAÇÕES SALAS, CASAS CO-
MERCIAIS E SALÕES  

 
SALA. ED. AMBASSADOR CEN-
TRO 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 BANHEI-
RO R$ 1800,00 +  IPTU

 
TERRENO P/ ESTACIONAMENTO, 

LAVA RAPIDO 
CENTRO TE00022 

700m², e COPA E BANHEIRO 
R$ 4000,00   

APARTAMENTO VENDAS 
   

JARDIM TROPICAL –  PORTAL 
DAS FLORES AP00962

LINDO APARTAMENTO, ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO, CONDOMÍNIO 

FECHADO.
03 DORMITÓRIOS, SENDO O 
PRINCIPAL COM ARMÁRIOS 

PLANEJADOS E OUTRO
COM ARMÁRIO E MESA DE ES-

CRITÓRIO, COZINHA PLANEJADA 
COM FOGÃO EMBUTIDO, PORTA 
DE VIDRO SEPARANDO COZINHA 
DA LAVANDERIA, WC COM BOX 
E GABINETE, 01 VAGA DE GARA-
GEM. APARTAMENTO DE FREN-

TE. 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

LOCAÇÕES CASAS
 

JD MORADA DO SOL CA03222 
CASA DE FUNDO ( LUZ INDE-

PENDENTE)  
DORM, BANHEIRO, COZINHA 

A,S. VAGA P/ MOTO 
R$ 500,00  

SANTA CRUZ CA03223 
01 DORM, COZINHA E BA-

NHEIRO 
GARAGEM  

R$ 700,00 INCLUSO IPTU

COSTA E SILVA, RUA BRASIL / 
CRISTO  CA0224 

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

QUINTAL E GARAGEM PARA 
ATÉ 03 AUTOS 

R$ 780,00 INCLUSO IPTU

ITAICI CA0920 
02 DORM, SALA, COZINHA,  

BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO 
R$ 850,00 + IPTU

VILA AVAÍ CA03218 
02 DORM, SALA, BANHEIRO, 

COZINHA, A.S  
E GARAGEM P/01 AUTO 

R$ 950,00 ISENTO DE IPTU 

JD MORADA DO SOL  
01 DORM, SALA, COZINHA, 

BANHEIRO E GARAGEM P/ 02 
AUTOS 

FUNDOS, 01 DORM, COZINHA 
E BANHEIRO 
R$ 1000,00

 
VILA FURLAN CA03219 

PADRE BENTO PACHECCO 
02 DORM, 02 SALAS, COZINHA, 
A.S, 02 BANHEIROS,  QUINTAL 

E GARAGEM COBERTA 
R$ 1380,00 ( ISENTO DE IPTU)

VILA ALMEIDA – CA3191

02 DORM, SALA, COZ, WC, GA-
RAGEM PARA 02 AUTOS. EDÍCU-

LA COM 01 SUITE.
R$ 1.400,00

 
JD. OLINDA CA03028 

03 DORM ( 01 SUÍTE), COZINHA 
PLAN, 03 BANHEIROS,  A.S. 
ÁREA GOURMET GARAGEM  

R$ 2000,00 

LOCAÇÕES APARTAMENTO 

KITNET CENTRO AP00921 
01 DORM, COZINHA E BANHEI-

RO 
VAGA P/ MOTO 

R$ 680,00 INCLUSO ÁGUA E IPTU 

KITNET CENTRO  
01 DORM, COZINHA E BANHEI-

RO 
VAGA P/ MOTO 

R$ 700,00 MAIS IPTU

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

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

KITNET CENTRO ED YPÊ 
PORTARIA 24HRS, ELEVADOR. 
R$ 850,00 INCLUSO COND E 

IPTU

APARTAMENTO  
COND. AZALEIA DE ITAICI   AP 

00967 
03 DORM, SALA, COZINHA, A,S, 

BANHEIRO  
E 01 VAGA 

R$ 900,00 + COND. + IPTU

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

VAGA COBERTTA 1300,00 ( 
INCLUSO COND E IPTU) 



B3Imóveis

         

VENDA

CASAS

CA00332JD HUBERT-3 dorms +dep+2 vagas. .................................................. R$ 360.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .................................. R$ 276.000,00
CA00292-ALPES SUÍÇO-3 dorms c/ suíte + dep+4 vagas. ................................ R$ 680.000,00
CA00313-SÃO LORENÇO-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas.. ............................... R$ 420.000,00
CA00312-PAU PRETO- 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas. .................................. R$ 395.000,00
CA00289- JARDIM MORADA DO SOL- 2 dorms + dep + 2 vags....................... R$ 265.000,00
CA00303-ITAPETININGA- 2 dorms+dep+ 2 vagas. Aceita Permuto. ................ R$ 200.000,00
CA00310-VILA GEORGINA-3 dorms + dep+ 2 vagas ........................................ R$ 415.000,00
CA00309-JARDIM RENATA-02 dorms +dep+ 2vagas.. ..................................... R$ 477.000,00
CA00270-VILA LOPES-03 dorms c/ suíte+dep+2 vagas. .................................. R$ 395.000,00
CA00329-VILA SUÍÇA- 04 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas.. ............................ R$ 950.000,00
CA00363-CIDADE NOVA-2 dorms +dep +2 vagas. ........................................... R$ 900.000,00
CA00362-JARDIM UNIÃO-3 dorms + dep+2 vagas .......................................... R$ 430.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00319-MARIA JOSÉ- 03dorms +dep+ 4 vagas.. ............................................ R$880.000,00      
CA00302-MONTREAL-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas.. .................................. R$ 549.000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ............................ R$ 740.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ............................ R$ 1.050.000,00
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vagas. ........................................ R$ 1.060.000,00
CA00285-AMISTALDEN-3 suítes + dep+ 2 vagas.. ........................................ R$ 1.700.000,00
CA00306-HELVÉTIA PARK- 3 suítes+dep+4 vagas (aceita permuta).. ........... R$ 1.800.000,00
CA00281-TERRA MAGNA-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas ............................. R$   960.000,00
CA00317-JARDINS DE ROMA-3 suítes c/ closet + dep + 2 vagas. .................... R$ 790.000,00
CA00354-ALTOS DE ITAICI-03 dorms+dep+4 vagas.. ....................................... R$ 740.000,00

APARTAMENTO

AP00105-EDIFÍCIO THAIS-03 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ...................... R$ 565.000,00
AP00077- SÃO VICENTE-01 dorms +dep 1 vaga. ............................................. R$ 197.000,00
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga. ........................................... R$ 235.000,0
AP00091-GRND VILLE-2 dorms c/ suíte+ dep 2 vagas.. ................................... R$ 285.000,00
AP00095-RESERVA VISTA VERDE-3 dorms c/ suíte+dep 2 vagas .................... R$ 290.000,00
AP00092-EDIFÍCIO VICTÓRIA-3 dorms c/ suíte+dep 1 vaga . .......................... R$ 350.000,00
AP00099-SOLAR DOS GIRASSÓIS-2 dorms + dep 1 vaga. ............................... R$ 170.000,00 
AP00104- PLAZA BELA VISTA-03 dorms + dep + 2 vagas. ............................... R$ 350.000,00
AP00103-DUETO DI MARIAH-03 dorms +dep + 2vagas.. ................................ R$ 385.000,00
AP00125-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas.. ....................... R$ 750.000,00
AP00126-SANTA BARBARA-02 dorms+dep+2vagas.. ...................................... R$ 230.000,00
AP00130-MAROC-02 dorms +dep+2 vagas ..................................................... R$ 430.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga. ..................................................... R$ 125.000,00
AP00134-PREMIUM RESIDENCE- 2 dorms+dep+2vagas. ................................ R$ 420.000,00
AP00135-JARDIM MORUMBI- 2 dorms+dep+2vagas.. ................................... R$ 235.000,00

CHÁCARAS

CH00053-VALE DAS LARANJEIRAS-03 dorms+dep+4 vagas (aceita permuta)  .......................
....................................................................................................................... R$2.200.000,00
CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina . .................... R$ 980.000,00
CH00046-MONTE MOR- 02 dorms +dep c/ piscina. Aceita Permuta .............. R$ 650.000,00 
CH00050-POLAREIS- 04 suítes +dep + 4 vagas e lazer. ................................. R$ 2.580.000,00
CH00023-SHANADÚ-03 suítes+ dep+ 4 vagas e lazer.. ................................. R$ 1.700.000,00
CH00051-COLINAS DE INDAITUBA-2 doms +dep +2 vagas .............................. R$750.000,00

TERRENOS

TE00217-RECANTO DAS FLORES 5.000M ........................................................ R$ 750.000,00
TE00218-JD. COLONIAL 153M.. ......................................................................... R$ 180.00,00
TE00207-VILLA RUBENS 250M.. ...................................................................... R$ 220.000,00
TE00177-VILA AVAI- 360M. ............................................................................ .R$ 324.000,00
TE00220-EUROPARK-1000M. ......................................................................... .R$ 424.000,00
TE00190-ESPLANADA 1- 300M. ..................................................................... .R$ 270.000,00
TE00223-NOVA VENEZA- 150M. ..................................................................... R$ 150.000,00
TE00222-VENEZA-150M ................................................................................. .R$ 160.000,00
TE00226-VILLAGIO DO CONDE -SALTO 205,70M .......................................... ..R$ 105.000,00
TE00228-JD. SANTA MARTA- SALTO 180M ..................................................... R$ 100.000,00
TE00233-JD. SEVILHA- Comercial 1060M ........................ R$  3.500,00 ( o metro quadrado)
TE00243-DUAS MARIA-360M ......................................................................... R$ 425.000,00
TE00249-VIENA-280M..................................................................................... R$ 200.000,00

SÍTIOS

ST00008-ELIAS FAUSTO-7.000 ALQUERES ....................................................... R$ 350,00 mts
ST00012-VALE DO SOL-55.000MTS. ............................................................. R$ 5.100.000,00
ST00015-MONTE MOR- 40.000MTS ............................................................ R$ 2.500.000,00
ST00017-VIDEIRA-20.000MTS ...................................................................... R$ 1.700.000,00

ÁREAS 

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

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

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

LOCAÇÃO

CASA

CA00287-PAU PRETO- Comercial. ...............................................................R$ 6.000,00+iptu
CA00286-VILA SUÍÇA- 2 dorms c/ suíte master+dep+2vagas .....................R$ 4.000,00+iptu 
CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial)  ....R$ 4.400,00+iptu
CA00315-JARDIM REGINA- 3 dorms+dep+2vagas .............................................. R$ 2.650,00
CA00347-PAU PRETO- 02 dorms+dep+ 2 vagas(comercial) ................................ R$ 3.250,00
Ca00005-CENTRO-02 dorms +dep (comercial).................................................... R$ 2.500,00

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA216 -JD. CALIFÓRNIA- R$280 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha ampla, lavanderia 
coberta, banheiro e garagem coberta para 2 carros. Possui portão eletrônico. Aceita Permuta com casa menor 
no Jardim do Vale. 
CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros e 
garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD.GRANDE SP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla , 3 banheiros, 
varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira e 
portão eletrônico.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem coberta.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 banhei-
ros, 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$265 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, sala, cozinha 
americana com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico.
CA208 – JD. NOVA VENEZA – R$250 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia, 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

  CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA341- JD.PPRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suite, 2 banheiros, sala, 
cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet. 
Possui armário embutido debaixo da escada, Aceita permuta com chácara
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet. 
Aceita Permuta com Chácara ou Sítio
CA327 – JD. VENEZA – R$275 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, lavanderia, 
banheiro e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira. Aceita permuta com terreno.
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 2 
carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e jantar, 
cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e gara-
gem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, lavan-
deria, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apar-
tamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 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

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA407 - CONDOMINIO HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, área construída 405,00 
m², área terreno 490,00 m². Excelente sobrado com projeto diferenciado. Padrão construtivo e acabamento, 
com materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7 dormitórios sendo 2 suítes 
no segundo pavimento (1 master) com sacada em "L" e porta balcão mais 3 dormitórios e 1 suíte no térreo. 
Ainda no pavimento superior, sala de cinema com janelão e sacada. Pavimento inferior: Lavabo, sala de estar 
com pé direito duplo e mezanino, sala de TV, cozinha com ilha e  armários, área gourmet integrada a sala e 
cozinha, deposito e lavanderia na área de serviço, terraço, piscina com revestimento em pastilhas, com 2 ba-
nheiros, 4 vagas de garagem sendo 2 cobertas. Área de lazer do condomínio com campo de futebol, jardim, 
churrasqueira, piscina, playground, quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
CA338 – CONDOMÍNIO JD. PARK REAL – R$450 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 
com pé direito alto, cozinha integrada, lavanderia, escritório e garagem para 3 carros sendo 2 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, churrasqueira, 
garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e sanca, 
cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha 
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.                                                                                                      
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 1 banheiro, 
sala de TV, sala de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui ar 
condicionado, aquecedor solar e churrasqueira.                                                           
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com box e 
armários, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, lavanderia, garagem 
para 2 carros. Possui quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$375 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala de estar, sala 
de TV, cozinha, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. Obs: Casa com móveis planejados. Área de Lazer 
com playground, brinquedoteca, academia, churrasqueira, piscina e salão de festas.

 APARTAMENTOS

AP533, - JD. MORUMBI - R$135 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 1 
carro.
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 170 MIL -  2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem
AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 3 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall de entrada, lavanderia, 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, 
lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP532 - JD. MONTE  VERDE- R$185 MIL - 2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha e 1 vaga de garagem.

 TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL
Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes a partir de 300 m² R$240 mil financiado em 
até 36x
TE35 – JD. BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE42 – CONDOMINIO RESIDENCIAL JATOBÁ – LOUVEIRA – R$210 MIL – 310m². Aceita permuta com 
casa na região do Bairro Mercedes.
TE46 – CONDOMINIO TERRA MAGNA – R$280 MIL – 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². Aceita 
permuta com terreno de menor valor.
TE49 – CONDOMINIO MILANO – Lotes a partir de 300 m², valor à vista R$190 MIL, ou parcelado com 
entrada 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.
TE20 - JD. PIEMONTE - R$217 MIL - 300 m². Aceita permuta com Honda Fit a partir do ano 2018.

 CHACARAS E SITIOS
 
CH723 - VALE DO SOL - R$425 MIL- 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha e garagem a vontade. Possui 
área gourmet com churrasqueira.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, wc social, piscina 3,5 x 7, fogão 
e forno a lenha, pomar, gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, coz 
planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé com 2 
dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, varanda, 
piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, galpão de 
150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos vendendo 
outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$750 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de estar, 
sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e garagem 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.MORADA DO SOL - R$600,00 - 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.
CIDADE JARDIM - R$1450,00 - 2 dormitórios, 2 banheiros com box blindex, sala, cozinha, churrasqueira e 
garagem para 2 carros.
PARQUE RES. INDAIÁ- R$950,00 - 3 dormitórios, sala,cozinha, banheiro e garagem.
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha banheiro e lavanderia.
CIDADE NOVA – R$850,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem.
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$720,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. 
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.
CENTRO - R$1100,00 – 1 dormitório com armários embutido, sala, cozinha com armários embutido, lavan-
deria com armários embutido, banheiro e 1 vaga de garagem.
JD. TROPICAL – R$1000,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, sacada e 
garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
PQ. SÃO LOURENÇO – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 - Kitnet

SALÃO

PARQUE DAS NAÇÕES - R$4.300,00 -  SALÃO COM 2 BANHEIROS. MEZANINO COM ESCRITÓ-
RIO, BANHEIRO, COPA. PÉ DIREITO 6 METROS.
VILA FURLAN - R$1.600,00 - área 60 m², 2 banheiros. 
JD. SÃO FRANCISCO - R$2.300,00 - área 30 m², 2 banheiros sociais, cozinha ampla e sala com 18 m². 
CENTRO - R$6000,00 - Área 300 m2, pé direito 4 metros, 2 wc, escritório, 3 vagas para carro, torre na frente 
com 15 metros e preparado para ar condicionado.
CENTRO – R$1400,00 – 30 m², 1 wc, sala menor com 15 m² porta de vidro e grade.
CENTRO – R$2.000,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar condicionado, porta 
eletrônica e 1 vaga de garagem.

SALAS

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

TERRENOS

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

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep +4vagas. .........................R$ 10.000,00+cond e iptu

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. .......................... .R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas.. ...........................R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00021-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador. .. ............R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00123-EDIFÍCIO DUE-03 dorms c/ siíte+ dep + 2 vagas ..................R$2.850,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas .........R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas ........R$ 3.000,00 cond+iptu03 
AP00093-EDIFICIO VICTÓRIA-03 dorms c/ suítes + dep+2 vagas .......R$ 1.600.00 cond+iptu
AP00097-PLACE WIEW-3 dorms c/ suite + dep +2vagas ....................R$ 2.450,00 cond+iptu
AP00098-PLACE WIEW-2 dorms c/ suite+dep+2vagas ......................R$ 2.100,00 cond+iptu
AP00100-EDÍFICIO JATOBA-02 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ............R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00101-THE PARK VIEW-03 dorms c/ suite+dep+2vagas ...............R$ 3.500,00+cond+iptu
AP00106-VILLAGIO DI AMORE-0 2 dorms + dep+ 1 vaga. ................R$ 1.750,00+cond+iptu
AP00116-SÃO LORENÇO-02 dorms+dep+1vaga. ..............................R$ 1.300,00+cond+iptu
AP00124-VILA DAS PRAÇAS-02 dorms+dep+1 vaga. ........................R$ 1.600,00+cond+iptu
AP00128-EDIFÍCIO JATOBA-03 dorms+dep+2vagas. .........................R$ 2.600,00+cond+iptu
AP00132-MOACIR ARRUDA- 3 dorms +dep+1vaga.. .......................... R$ 1.250,00+(incluso)

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

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

PONTO COMERCIAL E CHÁCARAS

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

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS.. ..........................................................R$ 4.500,00+iptu
SL00023-CENTRO-50MTS.. ..........................................................................R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS.. ..............................................................R$ 1.400,00+iptu
SL00028-CENTRO- 450MTS .......................................................................R$ 11.000,00+iptu
SL00026-VILA FURLAN- 30MTS ..................................................................R$ 900,00 incluso
SL00030-CENTRO -130MTS ..........................................................................R$ 4300,00+iptu
SL00032-JD MORADA DO SOL 45MTS.. ......................................................R$ 1.000,00+iptu
SL00033-JD MORASA DO SOL 150MTS .......................................................R$ 3.000,00+iptu
SL00034-JD MORADA DO SOL 200MTS ......................................................R$ 4.000,00+iptu
SL00015-JARDIM PAULISTA-56MTS ............................................................R$ 1.200,00+iptu
SL00018-JARDIM MORADA DO SOL-250MT .............................................SR$ 4.000,00+iptu
SL00035-CENTRO- 50MTS c/ wc.. ................................................................R$ 1.700,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS .............................................................................R$ 900,00+ iptu
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR ...............................................R$ 950,00+ iptu
SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M .................................................R$ 1.200,00+ cond+iptu

GALPÕES

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

OPORTUNIDADE
ELIAS FAUSTO

Á VISTA
TERRENO DE 1000MTS 

POR R$ 132.000,00



B4 Serviços / Utilidades

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6.. ref site 449402  - Apartamento Residencial Grand Ville - Loca-
ção - 3 dormt/ 1 suíte / sala/ coz planejada/  WC / lavand / varanda 
gourmet c/ churrasqueira / 2 gar R$ 3.000,00 + IPTU + COND.

3. ref site 648902 - Casa Condomínio Villa Cocais - Locação 
- 3 dormt/ 1 suíte/ sala/ coz/  WC/ área de serviço/ área gour-
met/ 2 gar R$ 2.500,00 + IPTU + COND.

7. ref site 521321 - Casa Jardim do Sol - Venda - 3 dormt/ 1 
suíte / sala/ coz/ 2 WC / lavand / 03 gar R$ 450.000,00

8. ref site 833531 - Casa  Jardim Morada do Sol - Venda - 3 
dormt/ 1 suíte / sala/ coz/ WC / edicula / churrasqueira / 4 gar 
R$ 410.000,00

4. ref site 392012 - Casa Condomínio Portal das Acácias - Lo-
cação - 3 dormt / 1 suíte / WC / coz planejada / sala de estar / 
churrasqueira / gar R$ 2,100,00 + IPTU + COND.

5. ref site 564902 - Apartamento Reserva Vista Verde - Loca-
ção - 3 dormt / 1 suíte / sala / WC / coz / area de serviço / 2 gar 
R$1.500,00 + IPTU + COND.

2. ref site 997871 - Casa Vila Lopes - Locação - 2 dormt/ coz / 
WC / lavand / 1 gar / edicula R$ 1.400,00 + IPTU

10. ref site 803012 - Casa Condomínio Montreal Residence 
- Venda - 3 dormt/ 1 suíte / sala / coz / área gourmet com chur-
ras / 3 gar            R$ 540.000,00 

11. ref site 125402 - Apartamento Edifício Cambury - Venda - 2 
dormt/ 1 suíte / sala / coz / WC / 2 gar R$ 453.881,61 

12. ref 715991 - Terreno Residencial Terra Nobre - Venda - 
415,00m² R$ 285.000,00 

9. ref site 443012 - Casa Condomínio Jardim Bréscia - Venda 
- 3 dormt/ 1 suíte / sala/ coz/ WC / área gourmet com churras 
/ lavand / 3 gar R$ 580.000,00 

1. ref site  9041 - Casa Jardim Valença - Locação - 2 dormt/ 
sala /coz / WC / área de serviço /2 gar R$ 1.500,00 + IPTU



B5Classificados

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)



B6 Imóveis



B7Imóveis

Pizzaria

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Alianças

Engenharia e Reformas

Materiais Elétricos Mecânica

Construção



B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária

Projetos e Contruções



B9Serviços / Utilidades



B10

Classificados

Morada do sol - 
Rua:81 02 dormitó-
rios (01 suíte) sala/
cozinha americana, 
abrigo nos fundos e 
garagem p/ 02 au-
tos. De 270.000,00 
P O R  A P E N A S 
R$220.000,00 Acei-
ta Financiamento. 
Corra! F.: 99762-
7997 / 3935-3294
Casa Condomínio 
Amistalden - So-
brado c/ 3 suítes, 
escritório. Espaço 
gourmet c/ churras-
queira e piscina. 
Ar condicionado e 
aquecimento solar. 
04 vagas para auto. 
F.: (19) 99783-3154  
CRECI 20825OF
Casa Condomínio 
Bréscia  - 3 dormi-
tórios c/ suíte, sala 
2 ambientes e pé di-
reito duplo, Cozinha 
americana plane-
jada, espaço gour-
met c/ churrasqueira 
Fino acabamento. 
F.: (19) 99783-3154 
CRECI 208250F

Salto Villa dos Pas-
saros - Sobrado c/ 
2 dormitórios 2 wc 
+ dependências R$ 
220.000,00 F.: (19)  
4105-7479
Vendo Casa Lauro 
Bueno - 2 quartos, 
sala, copa, cozinha, 
2 wc, garagem p/ 
2 carros. Doc ok. 
De 250.000,00 por 
R$190.000,00 F.: 
(19) 3016-1685 / 
(19) 98772-5790
Vendo Sobrado no 
Litoral - 3 suítes c/ 
ar  condicionado + 
1 banheiro, churras-
queira, piscina. Con-
domínio Morada da 
Praia em Bertioga. 
Valor R$680.000,00. 
Aceito permuta por 
apto 4 dormitórios 
ou casa em condo-
mínio em Indaiatuba 
Fone: (19) 99715-
7511
Vendo um sobrado 
no bairro Jardim 
Regente - interes-
sado entrar em con-
tato no celular (19) 
99356-7223 (What-
sApp)

Casa no Jd. Nova 
Horizonte - 3 dorm. 
(1 suíte), 1 lavabo, 
sala, cozinha, corre-
dor, área de luz, dis-
pensa, lavanderia, 
garagem p/ 3 carros. 
Terreno 7,5 X 20. 
Aceito na troca por 
terreno e chácara 
de menor valor na 
região de Atibaia, 
aceito tambem apar-
tamento pequeno no 
Litoral Norte. Acei-
to  f inanc iamento 
R$380.000,00 F.: 
(11) 99365-2617 / 
(11) 4217-9777
Jardim Bréscia - 
Casa térrea AT 200 
AC 137m², 3 D (1 
suíte), área gourmet 
c / churrasqueira. R$ 
580.000,00 Aceita 
financiamento. (19) 
99751-9921 (cel e 
whatsapp) CRECI 
65362
Jardim Montreal - 
Sobrado AT 150 AC 
144m², 3D (2 suítes 
c/ armários, 1 clo-
set), R$360.000,00 
estuda financiamen-
to. Localização es-
pecial (19) 99751-
9921 (cel e whatsa-
pp) CRECI 65362
Jardim da Villa Sui-
ça -  Casa térrea, AT 
570 AC 308m², 3 D 
(1 suíte c/ closet) 
R$1 .250 .000 ,00 , 
p i s c i na  3 ,5  X  7 
Aquecida. Aceita fi-
nanciamento. (19) 
99751-9921 (cel e 
whatsapp) CRECI 
65362

 
Centro Casa Co-
mercial - 650 metros 
Ideal para clinica ou 
consultório médico. 
F.: (19) 99783-3154 
CRECI 208250F

 
Vende-se aparta-
mento no centro, 
Condomínio Be-

nevento -  95.39 
M ,sol da manhã, 
último andar, vista 
para Parque Ecoló-
gico. Duas suítes, 
pode ser transfor-
mado em três suí-
tes, sala ampliada, 
lavabo, cozinha com 
despensa, área de 
serviço e ampla va-
randa gourmet. Sa-
las e suítes com in-
fraestrutura para ar 
condicionado. Três 
vagas da garagem. 
Tratar com o pro-
prietário - Valor R$ 
550.000,00 - celular 
19 - 98906-2080
Vende-se aparta-
mento, Condomí-
nio Life, bairro Ci-
dade Nova - 60 m, 
sol da manhã, nono 
andar, próximo às 
principais Avenidas 
de acesso Dois dor-
mitórios, sendo um 
suíte, torre única,  
infraestrutura para 
ar condicionado, kit 
bancada na cozinha 
e área de serviço, 
Salão de Festa In-
fantil e brinquedote-
ca, Salão de Festa 
adulto, Piscina e Fit-
ness. Duas vagas de 
garagem cobertas. 
Aceita-se terreno 
em condomínio fe-
chado. Tratar com o 
proprietário -  celular 
19-98906-2080
Apartamento Dife-
renciado - 3 dor-
mitór ios sendo 2 
suítes, lavabo, va-
randa, sacada, com 
ar  condic ionado, 
112m² em prédio 
de alto padrão com 
estrutura completa 
ao lado do Parque 
Ecológico. Valor R$ 
790.000,00 Aceito 
troca por aparta-
mento de 4 dormi-
tórios ou casa em 
condomínio F.: (19) 
99715-7511
Apartamento Jar-
dim América - para 
Venda e Locação 
2 dorm.,  Cozinha 
área de serviço. Ga-
ragem  Venda R$ 
200.000,00 Locação 
R$ 800,00 + Cond + 
Iptu.   “Aceita per-
muta por terreno” F.: 
(19) 98346-2299
Edíficio Maroc- Ga-
ragem 2, 2 quartos 
Sacada com vidro 
R$ 430.000,00 F.: 
(19) 99384-7400
Condomínio Na-
ções Jd. Alice - 
Ótimo apartamento 

no 1º andar com 02 
dormitórios e vaga 
de garagem, aca-
bamento excelen-
te, com sanca na 
sala, wc. Apenas 
R$210.000,00 ou 
R $ 9 5 . 0 0 0 , 0 0  d e 
entrada + parce-
las de R$1.210,00 
F. :  99762-7997 / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitó-
rios e demais depen-
dencias todas com 
móveis planejados, 
portaria 24 horas, 
área de festas, vaga 
de garagem, piscina, 
elevador. Apenas 
R$220.000,00 Acei-
ta financiamento. ou 
terreno F.: 99762-
7997 / 98271-6141 
Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mitórios em ótimo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por ape-
nas R$140.000,00 
F. :  99762-7997 / 
98271-6141 Corra!
A p a r t a m e n t o  3 
dorm no Vertentes 
do Itaici - Chácara 
do Trevo. 2 vagas 
cobertas, 85 m² de 
área ut i l .  Móveis 
p l a n e j a d o s  n a 
cozinha e banheiros. 
R$340.000 a vista 
ou aceita permuta 
c o m  t e r r e n o  n o 
cond. Residencial 
Dona Lucilla, Duas 
Mar ias  ou Mar ia 
Dulce. Direto com 
o proprietário, 19-
98339-7316

 
Edifício Atenas - 
LOCAÇÃO 4 dorm, 
suíte, sala, cozinha 
área de serviço ar-
mários embutidos.  
Aluguel 3.000,00  +  
cond.   R$ 1.480,00 
+ IPTU 192,00 F.: 
(19) 98346-2299
Edif ício Fel ici ta  
LOCAÇÃO   Aparta-
mento com 3 quartos 
1 suíte,  Cozinha, 
lavanderia 2 vagas 
de garagem coberta,   
R$ 2.000,00  + IPTU 
118,19   + Condo-
mínio em torno de 
590,00. Vista para 
o Parque Ecológico 
F.: (19) 98346-2299

 
Sít io  em Pieda-
de-SP - 26.000m², 
casa c/ 03 dormitó-
rios, 02 wcs , toda 
avarandada, gra-
mada,  pomar, área 
de cultura, bosque, 
água de mina, 01 
tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade,  
diversas árvores fru-
tíferas, play groud, 
a 12 km do cen-
tro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual 
ou  menor  va lo r . 
Estuda entrada + 
parcelamento. F.: 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294

Sítio em Piedade-
-SP - 36.000m², 02 
casas,  barracão, 
lago com peixes, 
telefone fixo, torre 
de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor 
valor. Estuda entra-
da + parcelamento. 
F.: (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Chácara Colinas - 
Com 2 dormitórios, 
banheiros femini-
no e masculino R$ 
750.000,00 F.: (19) 
99783-3154 CRECI 
208250F
Sítio Monte Mor 
- 1,5KM do centro 
de Monte Mor, Via 
as fa l tada ,  ó t ima 
casa e mais duas 
edículas, Piscina, 
lago e área verde 
preservada.F.: (19) 
99783-3154 CRECI 
208250F
Vende-se uma chá-
cara no Vale do Sol 
- com 6 cômodos. 
Área total :  1.000 
m² Área construí-
da: 170m² c/ 2 quar-
tos sendo 1 suíte. 
01 escritório, área 
gourmet, churras-
queira, piscina c/ 
banheiro, campo de 
fuebol. Toda ava-
randada. Garagem 
p/ 4 carros, cozinha 
planejada. Aceita 
financiamento. Acei-
to troca por casa 
no cent ro .  Va lor 
R$580.000,00 Falar 
c/ Carlos ou Sandra 
F.:(19) 97119-8369 / 
(19) 99487-5089

 
Compro Lote de 
1000 metros - Para 
cons t ru i r  cháca-
ra em Indaiatuba. 
Pago R$50.000,00 
ou troco por carro no 
mesmo valor F.: (19) 
3816-8112
Vendo ou Troco, 
Condomínio VIDA 
REAL Itupeva NO-
BRE - Terreno ex-
celente c/ 800 m2 
completa infra, rede 
subterrânea, base $ 
280.000 aceito casa 
ou terreno, veicu-
los.  Vale a pena 
como investimento 
ou para construir. 
Tratar c Paulo (19) 
33923851 /  (11) 
986324131
Vende-se terreno 
Jardim Valença - 
130m² quadra F. 
Lote 11. Rua Cora 
Tomaso Lopes. Di-
reto com proprietário 
F.: (19) 99723-8427

Terreno Monte Mor 
- 3.280 metros R$ 
360.000,00 F.: (19) 
99166-8272
T e r r e n o  E u r o -
park  -  1000MTS 
INDÚSTRIAL R$ 
400.000,00 F.: (19) 
4105-7479 
Ter reno  Campo 
Bonito -  Comer-
cial c/180metros R$ 
180.000,00 F.: (19) 
99166-8772
Vendo Terreno no 
Jd. Carlos Aldro-
vandi  -  270 me-
tros,  documenta-
ção: OK, Valor R$ 
150.000,00. Aceito 
f inanciamento F.: 
(19) 98730-9484 
Terreno em Condo-
mínio fechado Ho-
rizontown - 450m² 
F.: (13) 99712-3768
Elias Fausto - Ter-
reno excelente na 
região central do 
município, Jd. Al-
vorada, com 175m² 
(7X25), com constru-
ções nas três divisas 
e murado na frente. 
R$ 145.000,00. (19) 
99751-9921 (cel e 
whatsapp) CRECI 
65362

 
Vendo ponto co-
mercial Borracha-
ria -  pronta para 
trabalhar, está em 
funcionamento. Ave-
nida Ário Barnabé, 
5 1 1 .  F a l a r  c o m 
Sebastião F.: (19) 
3894-5279
Vendo (Repasse) 
de Franquia Oggi 
Sorvetes - Loja com 
127m². Área total do 
imóvel 127m²  e Loja 
com 93m². Pronta 
para operar em In-
daiatuba F.:  (19) 
99883-7775

 
Vendo Dinheiro (pa-
pel e moeda) anti-
gos. Valor a combi-
nar F.: (19) 99214-
1572
Vendo Teclado semi 
novo, com mais de 
60 ritmos brasileiros 
F.: (19) 98120-3357
Vendo Sofa cama. 
Falar c/ Adaujiza F.: 
(19) 98338-7384
Vendo Fogão a gás. 
Falar c/ Adaujiza F.: 
(19) 98338-7384
Vendo portão de 3 
metros X 1,80 altu-
ra R$500,00 Aceito 
cartão de crédito 
e parcelo F.: (19) 
3935-1633 Sonia 
Batista
Vendo Máquina de 
cartucho R$300,00 
Aceito cartão de cré-
dito e parcelo F.: 
(19) 3935-1633 So-
nia Batista
Vendo Porta de vi-
dro de correr 1,60 
R$ 400,00 Aceito 
cartão de crédito 
e parcelo F.: (19) 
3935-1633 Sonia 
Batista
Vendo  armário 4 
gavetas e 4 por-
tas em bom estado 
R$ 200,00 F.: (19) 
98143-4184
Procuro para com-
prar Tr ic ic lo com 
bagageiro na frente 
Falar c/ Vina F.: (19) 
99769-7055

 
Linea 2015 - com-
pleto R$35.000,00. 
Aceito troca  F.: (19) 
99124-2964
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Empregos

Notas de Falecimentos
1.NORMA CHINNI 
BRAGA com 95 anos, 
Viúvo (a) de EMILIO 
BRAGA sendo filho 
(a) de DAVID CHINNI 
e VICTÓRIA CHINNI. 
Deixa filho (s): DEI-
SE, DULCINÉIA, AIDÊ 
(maiores). Falecido (a) 
em: 01/09/2020, e se-
pultado (a) no CEM. 
MUN. CRISTO REI aos 
02/09/2020.

2.JOSÉ SANTANA DA 
SILVA com 89 anos, 
Viúvo (a) sendo filho (a) 
de COSME RAIMUN-
DO SANTANA e MARIA 
SANTANA DA SILVA. 
Deixa 12 filhos maio-
res. Falecido (a) em 
05/09/2020, e Sepulta-
do (a) no CEM. PUBLI-
CO DE GALINHAS-PE 
aos 06/09/2020

3.ARISTEU PATRICIO 
DA SILVA com 93 anos, 
Viúvo (a) de IRENE 
VIEIRA DA SILVA sendo 
filho (a) de SEBASTIA-
NA PATRICIA DA SILVA 
e PEDRO PATRICIO. 
Deixa filho (s): JOSEFA, 
JANISETE, MARIA IRE-
NE, VALDIR, JURAN-
DIR, AVERALDO, ALOI-
ZIO, JOSÉ, ANTONIO 
(MAIORES). Falecido 
(a) em: 19/09/2020, e 
Sepultado (a) no CEMI-

TÉRIO MUN. DE PARA-
GUAÇU PAULISTA-SP 
aos 20/09/2020.

4.ROSA ALBINA ZINI DA 
SILVA com 52 anos , Era 
Viúvo(a) de MILTON BA-
TISTA DA SILVA sendo fi-
lho(a) de JOEL ZINI e MA-
RIA ROSA POLLI ZINI.
deixa filho(s): DANIEL, 
RAFAEL (MAIORES), Fa-
lecido em: 29/09/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE 
DOS IPES JUNDIAI SP 
aos 30/09/2020. 

5.IZAURA MATIUSSO 
com 94 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
DEMETRIO MATIUSSO 
e ANTONIA CAUSO. 
NÃO DEIXA FILHOS, Fa-
lecido em: 29/09/2020, e 
sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 30/09/2020. 

6.APARECIDA ELIZA-
BETH MULLER NO-
GUEIRA com 67 anos , 
Casado (a) com JOSE 
BENEDITO DE FREI-
TAS NOGUEIRA sendo 
filho(a) de ARNALDO 
MULLER e MARIA HU-
BERT MULLER. NAO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 29/09/2020, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 30/09/2020. 

7.GUILHERME OR-
NELLAS TORRELLA 
com 16 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 

PHELLIPPE ALVES TOR-
RELLA e DANIELA PE-
REIRA DE ORNELLAS. 
Deixa filho (a): AGATA, 
Falecido em: 29/09/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
30/09/2020. 

8.ELZA MARIA PECHT 
com 71 anos , Era Viú-
vo(a) de ALVARO PECHT 
sendo filho(a) de PEDRO 
ANTONIO e EMA TIBE-
RIO ANTONIO. deixa 
filho(s): ALEXANDRE, 
ROGERIO, MARCELO 
(MAIORES), Falecido 
em: 30/09/2020, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 30/09/2020. 

9.EUGENIA THOMA-
ZINE QUITZAU com 
83 anos , Era Viúvo(a) 
de CLEMENTE QUIT-
ZAU sendo filho(a) de 
ANTONIO THOMAZINI 
e ELIZA ZEPPIN. deixa 
filho(s): ELISA, Falecido 
em: 30/09/2020, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 01/10/2020. 

10.ELZA DE ABREU 
SANTANA com 58 anos , 
Casado (a) com ADEMIR 
JOSÉ DE SANTANA sen-
do filho(a) de JOSÉ DE 
ABREU e ALICE FER-
REIRA. deixa filho(s): 
VALERIA , ADRIANA 

(MAIORES)., Falecido 
em: 30/09/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 30/09/2020. 

11.PAULO JOSE VEI-
GA TORCE com 74 
anos , Casado (a) com 
CLAUDETE APARECIDA 
DECOMI sendo filho(a) 
de ROQUE TORCE e 
MARIA IGNEZ VEIGA 
TORCE. NAO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
30/09/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 01/10/2020. 

12.NELSON MARIA 
NETO com 88 anos , 
Casado (a) com MARIA 
ANTONIA MARIA NETO 
sendo filho(a) de AN-
TONIO MARIA NETO 
e MARIA DA SILVA. 
deixa filho(s): CASSIO 
(MAIOR), Falecido em: 
01/10/2020, , e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 01/10/2020. 

13.OSVALDO BORTO-
LOTO MASIERO com 
80 anos , Casado (a) 
com LEONOR CECILIA 
SIGRIST MASIERO sen-
do filho(a) de JOSE MA-
SIERO e TEREZA BOR-
TOLOTO. deixa filho(s): 
TANIA , VLADEMIR , 
ANDREA , VINICIUS 
(MAIORES), Falecido 

em: 01/10/2020, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 01/10/2020. 

14.MARIA CARMEN 
RICCIOPPO com 91 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de CARMO 
RICCIOPPO e STELLA 
MAZZER. NAO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
01/10/2020, , e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 02/10/2020. 

15.JOSÉ MARACHINI 
com 88 anos , Casado 
(a) com IVONE CHRIS-
TINA WOLF MARACHINI 
sendo filho(a) de ANDRE 
MARACHINI e FRAN-
CISCA CLAUSS. deixa 
filho(s): JOSE NICOLAU,  
LUIZ CARLOS, ANTO-
NIO, CELIA (MAIORES), 
Falecido em: 02/10/2020, 
e sepultado(a) no HEL-
VETIA aos 02/10/2020. 

16.MARIA HELENA PE-
REIRA DE MORAES com 
86 anos , Era Viúvo(a) de 
DELSO DE MORAES 
sendo filho(a) de ANTE-
NOR PEREIRA SOBRI-
NHO e DURCELINA DE 
SOUZA PEREIRA. deixa 
filho(s): SUELI  (MAIOR), 
Falecido em: 02/10/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
02/10/2020.

 17.SERGIO MANOEL 
DOS SANTOS com 87 
anos , Era Viúvo(a) de 
HELENA MARIA DOS 
SANTOS sendo filho(a) 
de MANOEL SEBASTIÃO 
DOS SANTOS e MARIA 
ROSA DA SILVA. deixa 
filho(s): EDILEUZA APA-
RECIDA , MARILENE , 
ALICE , EDLEUSA  ( F ), 
Falecido em: 02/10/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
02/10/2020. 

18.MANOEL FERREIRA 
DA SILVA com 77 anos 
, Casado (a) com MARIA 
DA PENHA SILVA sen-
do filho(a) de ANTONIO 
FERREIRA DA SILVA 
e SANTINA MARIA DA 
SILVA. deixa filho(s): 
MISAEL, BETANIA, ELI-
SEU, EZEQUIEL, NAIR, 
DNEIA, ROSICLEIA, 
ROSINEIA, ISRAEL, DA-
LETE, ISAC, Falecido 
em: 02/10/2020, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 03/10/2020. 

19.MARIA JOSE DE CA-
MARGO com 85 anos , 
Era Separado(a) de EU-
CLYDES LAVANDOSCHI 
sendo filho(a) de JOÃO 
EVANGELISTA CAMAR-
GO e CARMELINA MA-
NOEL PEREIRA. deixa 
filho(s): SUELI, JOÃO, 

TEREZINHA, AURORA, 
AGENOR (MAIORES), 
JAIR ( FAL ), Falecido em: 
03/10/2020, , e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 03/10/2020. 

20.ANTONIO SERGIO 
ESCODRO com 67 anos 
, Era Divorciado(a) de 
ESTELA MARIS FERI-
GATTE sendo filho(a) 
de JOSE ESCODRO 
SOBRINHO e DULCE 
TANCLER ESCODRO. 
deixa filho(s): ALEX 42, 
ALAN 38, Falecido em: 
03/10/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 03/10/2020. 

21.WILLIAN VASQUES 
DO NASCIMENTO com 
18 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de ARIS-
TOTELES EVANGELIS-
TA ARAGÃO DO NAS-
CIMENTO e JANAINA 
DE SOUZA VASQUES 
DO NASCIMENTO. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 03/10/2020, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 04/10/2020. 

22.MARIA LETICIA FA-
BRÃO com 65 anos , Era 
Divorciado(a) de NEL-
SON JOSE DO CARMO 
sendo filho(a) de JOÃO 
FABRÃO e DIVA JUS-
TINA FABRO FABRÃO. 

deixa filho(s): VEONI-
CA, VANDERLEI, Fa-
lecido em: 03/10/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/10/2020. 

23.MARIA DE FÁTIMA 
CORREIA com 65 anos 
, Era Divorciado(a) de 
OVIDIO FERNANDES 
DOS SANTOS sendo 
filho(a) de MANOEL 
HONORATO CORREIA 
e LUCINDA FERNAN-
DES CORREIA. deixa 
filho(s): WELLINGTON 
, WILSON , WILTON 
(MAIORES), WELTON 
(FAL), Falecido em: 
05/10/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
06/10/2020. 

24.LYGIA DE MELLO 
FERREIRA CRAVO 
com 88 anos , Era Viú-
vo(a) de BENEDICTO 
FERREIRA CRAVO 
sendo filho(a) de AN-
TONIO AUGUSTO 
ALVES DE MELLO e 
OLGA RANGEL DE 
MELLO. deixa filho(s): 
MARIA , THELMA , AR-
GEMIRO , Falecido em: 
05/10/2020, e sepulta-
do(a) no CREMATÓRIO 
VL. ALPINA SÃO PAU-
LO SP aos 06/10/2020. 

A J U D A N T E  D E 
PEDREIRO – Expe-
riência na função. 
Para trabalhar com 
limpeza de Obra e 
retirada de entulhos. 
CNH: B. Residir em 
Indaiatuba.

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS – 
Experiência em lim-
peza de pisc inas, 
cor te  de grama e 
manutenção predial 
em geral. Residir em 
Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horários.

GERENTE OPERA-

CIONAL – Experiên-
cia em liderança de 
equipe. Conhecimen-
tos em Informát ica 
(Excel). CNH catego-
ria B. Experiência em 
elétr ica, hidráulica, 
limpeza de piscinas 
e jardinagem. Residir 
em Indaiatuba. Dispo-
nibilidade de horário.

LÍDER DE PORTA-
RIA – Ensino médio 
completo. Conheci-
mentos básicos em 
Informática. Experiên-
cia em portaria, ronda 
e liderança de equipe. 
Disponibilidade para 

trabalhar em escalas 
e turnos. CNH cate-
goria B. Para dirigir os 
carros da empresa em 
Indaiatuba e região.

O P E R A D O R  D E 
CENTRO DE USINA-
GEM –  Experiência 
em operar centros de 
usinagem CNC (Co-
mandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimen-
tos em instrumentos 
de medição. Ensino 
fundamental. Curso 
de Leitura e Interpre-
tação de Desenho e 
Metro logia.  Resid i r 
em Indaiatuba.

O P E R A D O R  D E 
CORTE E VINCO – 
Possuir experiencia 
em Operar Impres-
sora de Corte e Vin-
co (Boca de Sapo). 
Desejável Curso do 
SENAI. Residir em 
Indaiatuba e região.

P O R T E I R O  R O N -
DA – Experiência na 
função. Residir em 
Indaiatuba.  Dispo-
n ib i l idade tota l  de 
horários. 

PREPARADOR DE 
MÁQUINA CNC – 
Experiência em pre-
paração de Máqui-
nas  de  Cent ro  de 
Usinagem CNC nos 
comandos FANUC e 
Siemens. Conheci-
mentos em troca de 
ferramentas, ajustes 
de programas e fazer 
try-out de produtos 
e start de produção. 
Residir em Indaiatu-
ba ou Salto.

SOLDADOR –  Ex-
periência em Solda 
Inox (TIG). Possuir 
Curso de Soldador. 
Conhecimentos em 
Metrologia e Leitura e 
Interpretação de De-
senho. Ensino médio 
completo. Residir em 
Indaiatuba.
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