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Caged: Indaiatuba registra saldo 
positivo na geração de empregos
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ELEIÇÕES

CAMPANHA

Indaiatuba aponta 
alta de 14,6% em 
eleitorado apto

Vacinação contra a 
Pólio alcança 56,68% 
e é prorrogada 

Indaiatuba registrou em setembro deste ano saldo positivo na geração de empregos. Segundo dados do 
Ministério do Trabalho através do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Caged), o munícipio 
admitiu 2.774 pessoas, e 1.898 funcionários foram desligados das empresas. Com isso, a cidade registrou saldo 
positivo de 876, o que representa 1,28%.
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A LGPD é a lei nº 13.709, aprovada em agosto de 2018 e com vigência a partir de agosto de 2020. Para entender a importância do assunto, é necessário saber que 
a nova lei quer criar um cenário de segurança jurídica, com a padronização de normas e práticas, para promover a proteção, de forma igualitária e dentro do país e no 
mundo, aos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil. E, para que não haja confusão, a lei traz logo de cara o que são dados pessoais, define que há alguns 
desses dados sujeitos a cuidados ainda mais específicos, como os sensíveis e os sobre crianças e adolescentes, e que dados tratados tanto nos meios físicos como nos 
digitais estão sujeitos à regulação.

A LGPD estabelece ainda que não importa se a sede de uma organização ou o centro de dados dela estão localizados no Brasil ou no exterior: se há o processamento 
de conteúdo de pessoas, brasileiras ou não, que estão no território nacional, a LGPD deve ser cumprida. Determina também que é permitido compartilhar dados com 
organismos internacionais e com outros países, desde que isso ocorra a partir de protocolos seguros e/ou para cumprir exigências legais.

a) Consentimento -Outro elemento essencial da LGPD é o consentir. Ou seja, o consentimento do cidadão é a base para que dados pessoais possam ser tratados. 
Mas há algumas exceções a isso. É possível tratar dados sem consentimento se isso for indispensável para: cumprir uma obrigação legal; executar política pública prevista 
em lei; realizar estudos via órgão de pesquisa; executar contratos; defender direitos em processo; preservar a vida e a integridade física de uma pessoa; tutelar ações 
feitas por profissionais das áreas da saúde ou sanitária; prevenir fraudes contra o titular; proteger o crédito; ou atender a um interesse legítimo, que não fira direitos 
fundamentais do cidadão.

b) Automatização com autorização-Por falar em direitos, é essencial saber que a lei traz várias garantias ao cidadão, que pode solicitar que dados sejam deletados, 
revogar um consentimento, transferir dados para outro fornecedor de serviços, entre outras ações. E o tratamento dos dados deve ser feito levando em conta alguns 
quesitos, como finalidade e necessidade, que devem ser previamente acertados e informados ao cidadão. Por exemplo, se a finalidade de um tratamento, feito exclusiva-
mente de modo automatizado, for construir um perfil (pessoal, profissional, de consumo, de crédito), o indivíduo  deve ser informado que pode intervir, pedindo revisão 
desse procedimento feito por máquinas.

c) ANPD e agentes de tratamento - E tem mais. Para a lei a “pegar”, o país contará com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD. A instituição vai 
fiscalizar e, se a LGPD for descumprida, penalizar. Além disso, a ANPD terá, é claro, as tarefas de regular e de orientar, preventivamente, sobre como aplicar a lei. Cidadãos 
e organizações poderão colaborar com a autoridade. Mas não basta a ANPD - que está em formação - e é por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também 
estipula os agentes de tratamento de dados e suas funções, nas organizações: tem o controlador, que toma as decisões sobre o tratamento; o operador, que realiza o 
tratamento, em nome do controlador; e o encarregado, que interage com cidadãos e autoridade nacional (e poderá ou não ser exigido, a depender do tipo ou porte da 
organização e do volume de dados tratados).

d) Gestão em foco –Há um outro item que não poderia ficar de fora: a administração de riscos e falhas. Isso quer dizer que quem gere base de dados pessoais terá 
que redigir normas de governança; adotar medidas preventivas de segurança; replicar boas práticas e certificações existentes no mercado. Terá ainda que elaborar 
planos de contingência; fazer auditorias; resolver incidentes com agilidade. Se ocorrer, por exemplo, um vazamento de dados, a ANPD e os indivíduos afetados devem 
ser imediatamente avisados. Vale lembrar que todos os agentes de tratamento se sujeitam à lei. Isso significa que as organizações e as subcontratadas para tratar dados 
respondem em conjunto pelos danos causados. E as falhas de segurança podem gerar multas de até 2% do faturamento anual da organização no Brasil – e no limite de R$ 
50 milhões por infração. A autoridade nacional fixará níveis de penalidade segundo a gravidade da falha. E enviará, é claro, alertas e orientações antes de aplicar sanções 
às organizações.

O uso de dados pessoais por campanhas políticas é uma realidade. Não que buscar conhecer seus eleitores e desenhar estratégias para influenciá-los seja uma novi-
dade, o que é novo é a crescente capacidade de processamento de dados não só em termos quantitativos, mas, também, e principalmente, em termos qualitativos, pela 
qual ferramentas de marketing político digital tornaram-se mais potentes.

No entanto, se a incorporação por campanhas políticas de técnicas de marketing cada vez mais sofisticadas é uma realidade, a regulamentação e os limites da lega-
lidade dessas práticas ainda é uma zona cinzenta.

São tímidos os dispositivos da legislação eleitoral que endereçam alguns desses pontos e o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para campanhas 
político-eleitorais ainda é incerto.

É diante desse cenário, que este artigo se propõe a iniciar uma discussão sobre o uso de dados pessoais em processos eleitorais, a partir de uma perspectiva que en-
trelaça a regulamentação eleitoral com a racionalidade de um regime de proteção de dados pessoais, visando explorar interpretações a respeito dos limites de legalidade 
e das boas-práticas para o uso de dados pessoais em campanhas político-eleitorais.

São diversas as formas pelas quais dados pessoais de eleitores são usados no contexto de campanhas político-eleitorais, por diferentes tipos de atores. Dados de 
filiados e apoiadores de um partido, por exemplo, podem ser usados para articular atividades e campanha.

A legislação eleitoral, em diálogo com a LGPD, indica caminhos para algumas dessas situações. Primeiro, a Resolução nº 23.610/19, editada pelo TSE ano passado, 
traz uma regra geral no §4º do art. 31, dispondo que o tratamento de dados pessoais, inclusive sua doação, uso ou cessão, por pessoa jurídica ou pessoa natural, deverá 
respeitar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A redação do dispositivo sugere que atividades de tratamento de dados pessoais realizado por, ou em 
favor de candidatos, partidos políticos, ou coligações devem respeitar as regras da LGPD.

Com uma indicação mais específica, o art. 28, III da resolução dispõe que a propaganda eleitoral poderá ser realizada por meio de mensagem eletrônica para ende-
reços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação, observadas as disposições da LGPD quanto ao consentimento do titular.

Diante de um cenário de carente de análises mais aprofundadas a respeito das possíveis aplicações de uma legislação de proteção de dados pessoais para a garantia 
da higidez de processos eleitorais, a proposta deste artigo é iniciar o debate sobre as implicações jurídicas do uso de dados pessoais por campanhas eleitorais, através de 
uma abordagem que entrelace a legislação eleitoral com a racionalidade de um regime de proteção de dados pessoais.

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

O que é Lei de Proteção Geral de Dados? E  Como a LPGD poderá 
ser aplicada  nos processos eleitorais no pais?

A campanha de conscientização “Novembro Azul”, voltada para as doenças masculinas, tem ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do 
câncer de próstata — a fase inicial do tumor é silenciosa, por isso a importância da detecção precoce. Segundo o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), esse tipo de câncer é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). A entidade prevê mais 
de 65 mil novos casos de câncer de próstata até o final de 2020.
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Imagem da SemanaEditorial

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

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

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

Rede Família de Televisão. Apresen-
tou-se em rede nacional em alguns 
programas de televisão. Entre eles: 

Rede Record, Programa do Ratinho, 
Programa Silvio Santos, Pânico na 

Band, entre outros. Atualmente apresen-
ta o Programa do Koringa na rádio 

Jornal FM e co-apresentador do 
Programa Expressão no Ar

O papel do novembro azul
Se no mês passado a campanha era na conscientização 

para as mulheres sobre a importância da prevenção do cân-
cer de mama, agora é a vez dos homens receberem informa-
ções sobre a prevenção do câncer de próstata.

Ainda hoje, em pleno século XXI, muitos homens, seja 
por desconhecimento, seja pelo preconceito, acabam não 
cuidando como deveriam de seu bem estar. Segundo o 
Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Brasil, o câncer de 
próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás 
apenas do câncer de pele não-melanoma). Ainda de acordo 
com o Inca, em 2020 estima-se que sejam registrados 65.840 
novos casos.

A grande importância de campanhas e ações como o 
Novembro Azul está na possibilidade de quebras dos tabus, 
além da disseminação das informações referentes a essa 
doença. Quanto mais for repercutido junto à população o 
porquê é necessário cuidar da saúde, ter bons hábitos e fazer 
todo e qualquer tipo de prevenção, mais chances há de se 
criar uma cultura que poderá ter bons frutos no futuro.

Segundo um site de busca famosão, mito é uma nar-
rativa de caráter simbólico-imagético, ou seja, o mito não 
é uma realidade independente, mas evolui com as condi-
ções históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura, 
que procura explicar e demonstrar, por meio da ação e do 
modo de ser das personagens, a origem das coisas. E con-
tinua:

O termo “mito” é, por vezes, utilizado de forma pejo-
rativa para se referir às crenças comuns (consideradas sem 
fundamento objetivo ou científico, e vistas apenas como 
histórias de um universo puramente maravilhoso) de diver-
sas comunidades.

Trocando em miúdos, mito é algo ou alguém cuja exis-
tência não é real ou não pode ser comprovada.

Isso me faz lembrar minha vó, que usava sempre o ar-
gumento do homem do saco quando aprontava alguma 
peripécia.

Dizia ela:
- Menino, já pra dentro, o homem do saco está vindo e 

vai te levar embora.
Existem outros tantos mitos que continuamos a acre-

ditar até hoje.
Manga com leite que faz mal, soprar o machucado faz 

a dor passar mais rápido, a muralha da China que pode ser 
vista do espaço, contar estrelas “dá” verrugas, tem as pro-
messas de políticos...

E por falar em político, nunca se ouviu tanto a palavra 
mito na política como nos últimos anos.

E tem sentido a palavra mito estar atrelado à política ul-
timamente, se levarmos em conta o significado da palavra.

E como estamos em tempos de 
campanha, já imagino os correli-
gionários nas ruas.

Minto! Minto! Minto!

MITO
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Indaiatuba registra alta de 14,6% em eleitorado apto
Eleições 2020 terá 22.839 eleitores a mais em relação às últimas eleições municipais, em 2016

In d a i a t u b a  p o s s u i 
177.168 eleitores ap-
tos a votar nas Eleições 

Municipais 2020, um au-
mento de 14,6% de elei-
torado, em comparação às 
últimas eleições municipais 
que ocorreram em 2016, se-
gundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Em 2016, 
o munícipio tinha 154.329 
eleitores aptos a votar.

Segundo estatísticas do 
TSE, o maior aumento do 
eleitorado foi registrado 
entre idosos com mais de 
70 anos. Em 2016 eram 
11.340, e neste ano são 
14.935, um aumento de 
31,7%.

Candidatos
Assim como o eleito-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

O maior aumento do eleitorado foi registrado entre idosos com mais de 70 anos

rado, o número de can-
didatos que disputam o 
cargo de prefeito de In-
daiatuba, e as 12 cadeiras 
disponíveis na Câmara 
aumentou em 2020. Neste 
ano, o munícipio tem seis 
candidatos à Prefeitura e 

341 candidatos a vereador. 
Em 2016, Indaiatuba tinha 
290 candidatos a vereador 
e cinco para prefeito. O 
aumento do número de 
candidaturas ocorreu, pois, 
a partir deste ano, não será 
possível realizar coligações 

Escola de Indaiatuba recebe projeto para economizar energia
A  CPFL Piratininga 

investiu R$ 102 mil no 
projeto de Eficiência Ener-
gética  implementado na 
Escola Municipal de Edu-
cação Básica (Emeb) Sylvia 
Sannazzaro, localizada no 
bairro Tombadouro em In-
daiatuba.

A ação prevê a troca de 
646 lâmpadas fluorescente 
por LED, 12 luminárias de 
vapor de sódio por luminá-
rias eficientes com tecnolo-
gia LED, além da instalação 
de sistema de geração de 
energia solar com capaci-

ENERGIA

dade de 10,6 KWp.
As iniciativas fazem 

parte do Programa de 
Eficiência Energética da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL) e aju-
dam instituições públicas 
e filantrópicas a reduzirem 
suas contas de energia.

O projeto vai pro-
porcionar uma  redução 
de cerca de 38,95MWh ao 
ano (consumo equivalente 
ao de 16 residências com 
média de 200kWh/mês 
durante um ano), a obra 
ainda evitará a emissão de 

2,92 toneladas de CO2 na 
atmosfera – o mesmo que 
o plantio de 18 novas árvo-
res.

“Os investimentos mo-
dernizam o sistema utili-
zado pela instituição, traz 
mais confiabilidade e efi-
ciência aos colaboradores, 
alunos e professores, por 
meio da melhoria na quali-
dade da iluminação e redu-
ção do custo de energia por 
conta do sistema fotovol-
taico”, diz Felipe Henrique 
Zaia, gerente de Eficiência 
Energética da CPFL.

proporcionais. 
Todas as informações 

estão disponíveis no portal 
lançado pelo  TSE.

Segurança
Devido a pandemia do 

novo coronavírus o TSE 

elaborou uma série de me-
didas que devem ser res-
peitadas nos dias do pleito, 
com a intenção de garantir 
que eleitores votem com 
segurança. Entre elas é a 
ampliação do horário de 
votação, das 7h às 17h, e 
o horário reservado aos 
idosos e pessoas que se en-
quadram no grupo de risco, 
que será das 7h às 10h.

Os 177.168 eleitores de 
Indaiatuba irão às urnas no 
dia 15 de novembro para 
escolher os candidatos para 
o cargo de prefeito e verea-
dor, e só poderão entrar nos 
locais de votação se esti-
verem usando máscaras. 
O uso deverá ser feito em 
todo o percurso, até chegar 
à seção eleitoral. 

As mãos deverão ser 
higienizadas com álcool em 
gel antes e depois de votar. 

O produto será disponibili-
zado nos locais de votação. 
A distância de um metro 
entre as demais pessoas que 
estivem na sala também 
deverá ser mantida. Serão 
feitas marcações no chão 
com adesivos para indicar 
o distanciamento correto. 
O processo de identifica-
ção por biometria não será 
usado nas eleições deste 
ano para evitar a contami-
nação. Além disso, o TSE 
pede para que os eleitores 
levem suas próprias ca-
netas.

Caso o eleitor esteja 
com sintomas de covid-19, 
a Justiça Eleitoral pede para 
que não compareça ao local 
e votação. A justificativa 
deverá ser feita pelo apli-
cativo e-Título, que pode 
ser usado em qualquer 
smartphone.

Os projetos de Eficiên-
cia Energética impactam 
positivamente em toda a 
área de atuação da CPFL 
Piratininga. Ao todo, em 
2020, a distribuidora já in-
vestiu R$ 1.210 milhão em 
seis prédios públicos como 
Escolas, Fórum e Coman-
do de policiamento, em 
Santos, São Vicente, Soro-
caba, Indaiatuba e Campo 
Limpo Paulista.

Com as obras, os pré-
dios puderam  evitar a 
emissão de 41,42 toneladas 
de CO2 na atmosfera – o 

mesmo que o plantio de 
248 novas árvores, além 
de economizar na conta de 

energia e melhora a quali-
dade do serviço prestado à 
população.
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Polo Shopping Indaiatuba incrementa 
sua oferta de lojas durante a pandemia
Inaugurações e novos investimentos de R$ 2,1 milhões trazem mais opções de compras

De março a ou-
tubro de 2020, 
em meio à pan-

demia do novo corona-
vírus, o Polo Shopping 
Indaiatuba inaugurou 
operações aguardadas 
por seus clientes, como 
a rede americana de 
alimentação KFC e 
a Clínica da Cidade, 
além de ter recebido 
novos investimentos 
de R$ 2,1 milhões para 
a abertura de mais 12 
novas lojas e quios-
ques. As novidades 
representam ganhos 
reais para a oferta co-
mercial do Shopping, 
que ficou fechado por 
alguns meses por conta 
das medidas de contro-
le da pandemia, mas 
já demonstra sinais de 
recuperação nessa fase 
de reabertura gradual 
do comércio. 

Duas grandes mar-
cas anunciadas pelo 
Polo Shopping no 
final de 2019 foram 
inauguradas durante 
a pandemia. Na área 
de alimentação, a rede 
americana Kentucky 
Fried Chicken, o KFC, 
iniciou suas atividades 
em abril de 2020, por 
meio de delivery, quan-
do o empreendimento 
ainda estava fechado. 
Hoje o restaurante ope-
ra também com consu-
mo no local e retirada. 
Na área de serviços, a 
Clínica da Cidade ini-
ciou suas atividades em 
agosto de 2020, quando 
o Shopping já estava 
reaberto ao público. 
Pioneira no conceito de 
medicina acessível no 
interior de São Paulo, 
com modernos centros 
médicos e profissionais 
de ponta, a Clínica da 
Cidade oferece mais de 
20 especialidades mé-
dicas e diversos exa-
mes, com atendimento 
de segunda a sábado. 

Novos 
investimentos
Com investimen-

tos que somam R$ 2,1 
milhões, sete novas 
lojas e quiosques fo-

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br

Uma das novidades do Polo Shopping Indaiatuba é o Polo Loterias, a nova casa lotérica

ram inaugurados após 
a retomada das ativida-
des do Polo Shopping 
em junho e mais cinco 
operações iniciam suas 
atividades até o final de 
novembro. No total, se-
rão gerados 80 empre-
gos diretos, de alimen-
tação, nos segmentos 
de vestuário, serviços 
estéticos, artigos para 
o lar e entretenimento.

Em junho, logo após 
a reabertura do comér-
cio em Indaiatuba, o 
Polo Shopping recebeu 
uma nova casa lotéri-
ca, a Polo Loterias. A 
operação veio comple-
mentar ainda mais o 
mix de serviços finan-
ceiros e bancários do 
empreendimento, com 
recebimento de con-
tas e boletos, saques e 
depósitos, pagamento 
de benefícios sociais 
e venda de títulos de 
capitalização, jogos e 
apostas.

A loja de vestuá-
rio masculino Fatto a 
Mano foi inaugurada 
em agosto, com uma 
grande oferta de peças 
sociais e casuais ins-
piradas na tradicional 
alfaiataria italiana. No 
mês seguinte, setem-
bro, a marca Chiquinho 
Sorvetes, a maior rede 
de sorveterias do país, 
inaugurou um quios-
que no Polo Shopping, 
numa área de 36m², 

com mesas e cadei-
ras próprias para mais 
conforto dos clientes 
da marca. 

Em outubro, acon-
teceram quatro inau-
gurações no empreen-
dimento: a Loja dos 
Sonhos, rede especia-
lizada em colchões na-
cionais e importados; o 
restaurante Pizza Cre-
ck, franquia de alimen-
tação especializada em 
pizzas express com 
massa leve e crocante; 
a loja Gift Garden, que 
comercializa plantas 
naturais e artificiais 
para presentear e de-
corar; e o quiosque 
Vinhos Vitória, espe-
cializado em vinhos, 
cachaças e licores de 
produção própria. 

Até o final de no-
vembro, cinco novas 
marcas chegam ao Polo 
Shopping. Na área de 
serviços estét icos, 
são duas novidades: a 
loja Unhas Cariocas, 
franquia que oferece 
serviços de manicure, 
pedicure, massagens 
e procedimentos de 
redução de medidas, 
além de depilação; e 
o quiosque Sóbrance-
lhas, franquia especia-
lizada em serviços e 
produtos para a estética 
facial, com destaque 
para o embelezamento 
das sobrancelhas e dos 
cílios. 

No segmento de 
vestuário, a rede pau-
lista de calçados Ame-
rican Shoes inicia suas 
atividades numa área 
de 438m² em frente à 

Praça Central. No mix 
de produtos, a megaloja 
oferece calçados femi-
ninos, masculinos, in-
fantis, acessórios e ar-
tigos esportivos. Outra 
novidade em vestuário 
é a marca Kings Sne-
akers, loja multimarcas 
essencialmente voltada 
para o segmento street 
wear, com um portfólio 
exclusivo de grandes 
marcas do mercado na-
cional e internacional 
de calçados, roupas e 
acessórios. 

A última novidade, 
no ramo de entreteni-
mento, é o quiosque 
Super Plush, máquina de 
diversão no modelo grua 
para pegar bichinhos de 
pelúcia de médio e gran-
de porte. Essa modali-
dade de entretenimento 
é uma grande sensação 
entre crianças e ado-
lescentes, que curtem o 
desafio de pegar bichi-
nhos pela habilidade no 
controle da grua. 

“Com uma oferta 
cada vez mais comple-
ta, o Polo Shopping In-
daiatuba visa contribuir 
com o desenvolvimen-
to da cidade por meio 
da criação de novos 
negócios e postos de 
trabalho. Continuamos 
muito cautelosos nes-
sa fase de retomada, 
tomando todos os cui-
dados necessários em 
termos de prevenção ao 
novo coronavírus, mas 
também otimistas em 
relação aos próximos 
meses, principalmente 
pela chegada do Natal. 
Acreditamos que temos 
condições de receber 
bem nossos clientes 
neste final de ano, com 
várias novidades para 
as compras de final 
de ano, sem perder de 
vista a segurança que o 
momento requer”, co-
menta Andrea Fernan-
des, gerente de Marke-
ting do Polo Shopping 
Indaiatuba. 
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A meta determinada pelo Ministério da Saúde é atingir 95% do público alvo

Vacinação contra a  poliomielite alcança 
56,68% e é prorrogada até 13 de novembro

MARCELO CAMARGO/ AGÊNCIA BRASIL

A campanha de 
vacinação con-
tra a poliomie-

lite foi prorrogada em 
Indaiatuba, até o dia 
13 de novembro, e visa 
imunizar crianças de 
1 a 5 ano de idade. De 
acordo com a Secretaria 
de Saúde foram vaci-
nadas até ontem (05) 
6.342 crianças, o que 
representa  56,68% dos 
95% que é a meta do 
munícipio.

De acordo com a 
Secretaria Estadual de 
Saúde, a adesão à cam-
panha de multivaci-
nação também precisa 
aumentar, e a finalidade 
é que crianças e jovens 
de 5 a 14 anos de idade 
recebam doses de vaci-
nas importantes e que 
podem estar pendentes, 
garantindo assim a de-
vida proteção contra 

vírus que circulam no 
território. 

Estão sendo ofereci-
das 14 tipos de vacinas 
que protegem contra 
cerca de 20 doenças: 
BCG (tuberculose); ro-
tavírus (diarreia); polio-
mielite oral e intramus-
cular (paralisia infantil); 

pentavalente (difteria, 
tétano, coqueluche, he-
patite B, Haemophilus 
influenza tipo b – Hib); 
pneumocócica; menin-
gocócica; DTP; tríplice 
viral (sarampo, caxumba 
e rubéola); HPV (previ-
ne o câncer de colo de 
útero e verrugas geni-

tais); além das vacinas 
contra febre amarela, 
varicela e hepatite A.

Este ano, também 
passou a integrar o SUS 
uma nova vacina, já 
inserida na campanha, 
a Meningo ACWY, que 
protege contra meningi-
te e infecções genera-

O esquema vacinal da Poliomielite é composto por vacina oral aplicada dos 15 meses aos cinco anos de idade

D E N I S E  K A T A H I R A
r e d a c a o @ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r

lizadas, causadas pela 
bactéria meningococo 
dos tipos A, C, W e Y.

A tabela com a rela-
ção das vacinas, faixas 
etárias previstas para 
receber as doses e dados 
de cobertura está dispo-
nível no site do governo 
de São Paulo.

Poliomielite
Poliomielite é uma 

doença viral que pode 
afetar os nervos e levar 
à paralisia parcial ou 
total. Apesar de também 
ser chamada de para-
lisia infantil, a doença 
pode afetar tanto crian-
ças quanto adultos.

A poliomielite foi 
praticamente erradicada 
em países industrializa-
dos com a vacinação de 
crianças, inclusive no 
Brasil, onde a vacina 
contra a doença foi in-
corporada à caderneta 
de vacinas obrigatórias. 

De acordo com o 
Ministério da Saúde, o 
último caso de polio-
mielite registrado no 
Brasil aconteceu em 
1989. Atualmente, a co-
bertura vacinal brasilei-
ra contra pólio é acima 
dos 95% - considerada 
um exemplo para o res-
tante do mundo.

xxx
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Ultramaratonista de Indaiatuba conquista 
3º lugar em corrida de 100 km
Após 11 meses sem competir, Isa Costa finalizou a prova antes do tempo previsto

Isa Costa, utramara-
tonista de Indaiatu-
ba foi 3ª colocada 

em corrida de 100 km 
na cidade de Morunga-
ba. A prova foi disputa-
da nas trilhas e estadas 
de terra da região alta 
de Morungaba.

A ultramaratonista 
sabia que a prova não 
seria fácil, já que a re-
gião é muito acidentada 
e com muitas subidas e 
trilhas. 

O dia começou chu-
voso, umidade alta na 
mata,  a l t imetr ia  de 
mais de 2.800 metros, 
e muito sol no período 
da tarde.

Inicialmente a prova 
teria 120 quilômetros 
(km), mas, por conta da 
pandemia, foram feitas 
adaptações e terminou 
sendo realizada com 

100 km. Isa garante 
que, mesmo assim, não 
pensou em desistir. O 
desafio começou já no 
quilômetro 20 quando 

a dor no calcanhar era 
enorme, correr com 
dor é sempre muito 
difícil. 

A atleta revela que 

foi um grande desa-
f io,  após 11 meses 
sem competir ,  com 
toda a tensão vivida no 
isolamento por todos 
atletas; e paralelo a 
isso uma lesão no cal-
canhar esquerdo. “Pra 
mim, mesmo sendo 
uma atleta amadora, o 
isolamento não foi di-
ferente do que ocorreu 
com os outros atletas”, 
conta Isa. 

“Inclusive, atletas 
de alta performance 
também tiveram di-
ficuldades em ficar 
tanto tempo parados. 
Confesso que, no iní-
cio, cheguei a ficar 

Para a ultramaratonista, a terceira colocação teve sabor de vitória
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sem sair de casa, nem 
treinar. Após dois me-
ses, percebi que não ia 
resolver ficar parada 
e decidi iniciar alguns 
treinos em locais iso-
lados (região rural), 
além do que, este é 
meu estilo de prova”, 
acrescenta.

“Além do pouco 
tempo de treino, eu e 
muitos atletas acaba-
mos tendo aumento de 
peso, o que impactou 
muito na prova. Sofri 
bastante, ainda mais 
com a chuva que caiu 
em mais da metade 
da corrida”, lembra a 
atleta. “Em seguida, o 

tempo abriu e enfren-
tamos muito sol, e à 
noite, bastante frio”, 
emenda.

Apesar de tudo, Isa 
conseguiu terminar a 
prova cerca de duas 
horas antes do pre-
visto, pois, esperava 
concluir entre meia 
noite e uma da manhã. 
“Estou muito feliz com 
o resultado; parece es-
tranho ficar feliz com 
a terceira colocação, 
mas tinha meninas bem 
mais novas e extrema-
mente boas na corrida. 
É uma terceira colo-
cação com sabor de 
vitória”, afirma.

Parque do Mirim
Isa conta que cada 

prova é um desafio 
novo e uma experiên-
cia incrível, um grande 
aprendizado e cresci-
mento pessoal. “Como 
mensagem, quero dizer 
que o mais importante, 
tanto na corrida como 
na vida, é não desis-
tir, nunca abandonar 
o barco. Por mais difí-
ceis que sejam, os dias 
ruins passam, assim 
como os bons; então, 
vamos focar apenas no 
que é bom, para termos 
forças e seguirmos em 
frente”, conclui.

Ela aproveita para 
convidar a todos para 
participarem da Ultra-
maratona Indaiatuba 
Parque do Mirim, que 
ocorre no próximo dia 
28. Informações pelo 
WhatsApp 

ADRIANA B. LOURENCINI
digital@maisexpressao.com.br 

A atleta revela que foi um grande desafio, após 11 meses sem competir



O Mais Saúde desta 4ª feira falou sobre projeto 
social e o trabalho de fisioterapeutas no pós-Covid
O programa recebeu o pastor Chico e a professora Vanessa Aggio, do Grupo UniEduk

No  p r o g r a m a 
Mais Saúde de 
4 de novembro, 

o Dr. Eduardo Santos 
conversou com o pastor 
Chico, que falou aos 
internautas sobre seu 
projeto social, realizado 
em Indaiatuba. 

“Aprendemos com 
Jesus que devemos amar 
o próximo e fazer o bem 
sem olhar a quem”, co-
meçou o convidado. “Já 
promovemos este pro-
jeto há três anos, indo 
nas comunidades com 
o objetivo de participar 
da vida das pessoas em 
situação de vulnerabili-
dade. Não basta realizar-
mos eventos pontuais; 
vimos a necessidade de 
fazer algo que pudesse 
transformar a vida das 
pessoas”, completou o 

pastor Chico.
A partir dessa ideia, 

surgiu a ação comuni-
tária Casa Esperança. 
“Então, passamos a de-
senvolver projetos em 
seis áreas específicas: 
educação e cultura, mo-
bilização social, engaja-
mento civil (com forte 
trabalho junto ao volun-
tariado), acessibilidade 
(focado nas pessoas com 
deficiência auditiva) – 
onde contamos com a 
atuação de minha espo-
sa, que é intérprete de 
Libras. Também traba-
lhamos com o desen-
volvimento sustentável, 
buscando fazer com que 
as pessoas encontrem 
oportunidades para seu 
próprio desenvolvimen-
to”, explicou.

Sobre os trabalhos 

realizados junto a comu-
nidades carentes, Chico 
salientou a “cultura do 
assistencialismo”. “É o 
que mais temos visto, 
e isso gera nas pesso-
as a ideia de que vão 
apenas ganhar, receber. 
Atendemos comunida-
des onde levamos ajuda 
e as pessoas esperam 
que outros levem mais 
na próxima semana, o 
que é um problema. Nós 
levamos o conceito de 
que a pessoa é capaz de 
pescar o próprio peixe”, 
considerou o pastor.

“Desenvolvemos um 
movimento focado em 
trabalhar nas comunida-
des, no qual a gente tem 
nutricionista, psicólogo, 
advogado, e outros pro-
fissionais de áreas espe-
cíficas, que atendem de 

forma eficaz no projeto. 
Isso no sentido de ajudar 
a pessoa de maneira in-
tegral”, explicou.

Para os que desejam 
ajudar no projeto, o pas-
tor Chico disponibilizou 
as redes sociais. “As 
pessoas podem entrar em 
contato tanto pelo Face-
book como no YouTube: 
@casaesperancasocial. 
Ali vocês podem acom-
panhar todos os projetos 
que já desenvolvemos, e 
pode visualizar nossos 
telefones e formas de 
contato. O meu What-
sApp é 998864-3207.”

Fisioterapeutas à 
frente no combate à 
Covid

Na mesma noite, a 
professora do curso de 
Fisioterapia e Medicina 

da Unimax (Grupo UniE-
duk), Vanessa Aggio, que 
abordou o papel do fisio-
terapeuta no pós-Covid. 

Ela iniciou o bate-pa-
po respondendo sobre a 
parceria entre o curso e a 
Prefeitura de Indaiatuba. 
“Estou no Haoc (Hospi-
tal Augusto de Oliveira 
Camargo) há 21 anos, 
e assim que começou o 
curso de Fisioterapia, eu 
já iniciei com a supervisão 
de estágio. Depois, mon-
tamos o curso de terapia 
intensiva, o que foi o dife-
rencial na pandemia. Essa 
parceria foi fundamental, 
pois esses profissionais 
vêm atuando intensamen-
te na pandemia. Inclusive, 
para a Covid, deixamos 
o trabalho para os pós-
-graduados”, salientou a 
professora.

Ela comentou que os 
pacientes recuperados, 
apesar das dificuldades, 
têm reabilitação rápida. 
“Conseguimos fazer a 
evolução do tratamento 
de forma satisfatória. Os 
pacientes que não têm 
condições de sair de casa, 
há também o home care, 
em que o fisioterapeu-
ta do Derefim vai até a 
residência para fazer a 
reabilitação”, acrescentou 
Vanessa.

A professora também 
destacou que, no grupo 
dos fisioterapeutas, ne-
nhum deles contraiu o 
vírus. “Quero agradecer 
aos fisioterapeutas e aos 
alunos, a parceria que nos 
faz crescer cada vez mais, 
e ao programa, por ter nos 
recebido”, finalizou a 
professora.
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Caged: Indaiatuba registra saldo 
positivo na geração de empregos
Este é o terceiro mês seguido de saldo positivo, após meses com resultados ruins devido a pandemia

Indaiatuba registrou 
em setembro deste 
ano saldo positivo 

na geração de empre-
gos. Segundo dados do 
Ministério do Trabalho 
através do Cadastro Geral 
dos Empregados e De-
sempregados (Caged), o 
munícipio admitiu 2.774 
pessoas, e 1.898 funcio-
nários foram desligados 
das empresas. Com isso, 
a cidade registrou saldo 
positivo de 876, o que 
representa 1,28%. 

Este foi o terceiro mês 
seguido de saldo positivo, 
após quatro meses de 
resultados ruins (março 
a junho) em decorrência 
da crise ocasionada pela 
pandemia do novo corona 
vírus.

A indústria foi o prin-
cipal setor, com 1.070 
admissões e 771 demis-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

sões (saldo positivo de 
313). Em seguida aparece 
a prestação de serviços 
com 769 admissões e 
456 desligamentos (sal-
do positivo de 229) e o 
comércio registrou salto 

positivo de 128.
Na opinião do eco-

nomista Laerte Martins, 
diretor da Associação 
Comercial e Industrial de 
Campinas (ACI), os da-
dos de setembro de 2020 

mostram, mais uma vez, a 
boa recuperação dos em-
pregos regionais. “Acre-
ditamos que os números 
de setembro, tenham um 
efeito positivo sobre a 
taxa de desemprego no 

mercado formal que de-
verá se reduzir em até 
1%, chegando próximo 
aos 12% em Campinas e 
Região”, disse. “Em nível 
nacional tivemos também 
uma elevação na criação 

de postos de trabalho, que 
deve reduzir a taxa de 
desemprego daqui para 
frente, combatendo o ne-
fasto efeito da pandemia 
da Covid-19 na economia 
nacional”, completa.

No acumulado do 
ano (janeiro a setem-
bro), Indaiatuba contratou 
19.106 pessoas e 20.078 
funcionários foram demi-
tidos, um saldo negativo 
de 981.

RMC
A Região Metropoli-

tana de Campinas (RMC) 
gerou 6.520 postos de tra-
balho, em setembro de 
2020, e a variação foi de 
663,47%, quando os dados 
são comparados aos 854 
postos gerados em 2019. 

No Brasil, foram ge-
rados 313.564 postos de 
trabalho em setembro de 
2020, com a admissão de 
1.379.509 e a demissão e 
1.065.945 trabalhadores.

A indústria foi o setor que mais contratou novos funcionários em setembro de 2020 



Amado Tecnologia: educação de qualidade 
e acesso à tecnologia sem barreiras
Com foco em soluções tecnológicas no setor educacional, a empresa é multiplicadora de Fab Labs 

A Amado Tecnologia 
(Amadotec) é fo-
cada em soluções 

tecnológicas para ambientes 
escolares e multiplicadora 
de Fab Labs (abreviatura do 
inglês Fabrication Laboratory 
– laboratório de fabricação). 
A empresa atua no mercado 
desde 2007, trazendo a pro-
posta de consultoria em tec-
nologia para Educação. Em 
2008, firmou parceria com a 
Universidade de Aveiro, em 
Portugal, com capacitação 
para novas tecnologias.

A missão da Amadotec 
é a de levar educação de 
qualidade e acesso à tecno-
logia para pessoas de todas 
as idades e níveis sociais. 
“Aqui, nós valorizamos a 
imaginação”, revela o empre-

sário Marcelo Amado “Este 
ambiente é para imaginar e 
idealizar. A cultura maker 
tem esse objetivo, tirar do 
papel ideias e projetos. Todo 
nosso espaço surgiu com 
ideias criativas da nossa equi-
pe”, completa.

Um dos projetos da 
Amadotec foi desenvolver 
os protetores faciais self 
shied para serem doados 
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para hospitais da região no 
início da pandemia do Novo 
Coronavírus, quando a oferta 
era menor que a demanda. 
“Nós desenvolvemos aqui 
no Fab Lab um modelo que 
atenderia as necessidades das 
equipes médicas, um técnico 
da Secretaria de Saúde de 
Indaiatuba nos auxiliou com 
o projeto e no final toda 
equipe trabalho na produção, 

doamos mais de duas mil 
unidades em Indaiatuba e 
em outras cidades da região 
e também no Ceará. Nossa 
missão é também ajudar a 
sociedade e suas necessida-
des e assim contribuir para a 
qualidade de vida”, detalha.

Em relação à impres-
são 3D, Murilo esclarece 
tratar-se de uma arte em 
três etapas. “A primeira é 

no computador na qual de-
vemos escolher o arquivo 
ou desenhá-lo, configurar a 
qualidade, o preenchimento 
e o material, para que o sof-
tware transforme o desenho 
em um código que a má-
quina lê. O segundo passo 
é configurar a impressora, 
que consiste em calibrar e 
colocar o material adequado. 
Por fim, vem a fase em que a 
peça está impressa, mas, com 
algumas sobras de material 
que podem ser geradas por 
suportes ou outros fatores. 
Para tirar é simples, com o 
auxílio de um estilete ou ali-
cate. A terceira etapa também 
envolve montar o objeto pois 
nem sempre é impresso tudo 
junto”, destaca.

Fab Lab
O conceito de Fab Lab 

valoriza a transformação de 

ideias em concepções sóli-
das, em espaços projetados 
para a reunião de pessoas 
com o intuito de realizarem 
projetos de fabricação digital 
de forma colaborativa.

 “O tipo de mudança 
que buscamos na educação 
faz parte das mudanças que 
vivemos ao nosso redor, e a 
que procuramos em nós mes-
mos. Se as interações com o 
mundo nos informam e nos 
inspiram a criar, então somos 
makers”, conclui Amado.

Localização
O Fab Lab Amadotec 

está na Rua Capitão Alberto 
Mendes Junior, 108/112, V. 
N. Sra. Aparecida, Indaia-
tuba. Site: www.amadotec.
com.br; WhatsApp: (19) 
99867-4163. Facebook: ht-
tps://www.facebook.com/
amadotec/

DIVULGAÇÃO

Time da Amadotec: valorização da imaginação e criatividade

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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 A arma calibre 33 foi encontrada com cinco munições sendo que uma delas estava “picotada”

Indaiatubana presencia atentado 
terrorista em Viena, na Áustria
Pai da garota, o ex-goleiro do Guarani, Marcos Garça, deu uma entrevista exclusiva ao Rubinho Queiroz
BARBARA GARCIA
r edacao@maisexpressao .com.br

MICHAEL GRUBER VIA GETTY IMAGES

A filha do ex-go-
leiro do Gua-
rani  Marcos 

Garça, Bruna Garça, 
presenciou o atentado 
terrorista em Viena, na 
Áustria, na noite des-
ta segunda-feira (02). 
Quatro pessoas foram 
mortas e ao menos 22 
pessoas ficaram feridas 
depois que um agressor 
armado com fuzil au-
tomático atirou contra 
a população. Dentre 
os feridos, sete pesso-
as ainda correm risco 
de morte, segundo os 
informativos oficiais 
do governo austríaco, 
divulgado pela agência 
de notícias Reuters e 
confirmados pela gran-
de imprensa brasileira. 

Em entrevista por 
telefone, ao vivo, para 
o Programa do Rubi-
nho, do Grupo Mais 
Expressão, nesta quar-

ta-feira (04), Marcos 
Garça af irmou que 
no exato momento do 
atentado, que come-
çou por volta das 20h 
– horário local, 16h 
no Brasil, na região 
de Seitenstettengasse, 
onde fica a principal 
sinagoga (templo ju-

daico) da cidade – sua 
filha ligou imediata-
mente para ele dizen-
do: “Pai, estou presa 
no banheiro ouvindo 
tiros lá fora”, assusta-
da. Marcos a orientou 
para que continuasse 
no local, mas rapida-
mente a menina soube 

que todas as pessoas do 
bairro foram levadas 
para um porão, já que 
as principais cidades 
da Europa, incluin-
do Viena, têm muitos 
abrigos subterrâneos. 

Bruna ficou escon-
dida por mais de duas 
horas sem comuni-

cação com a família, 
situação que Marcos 
descreveu, nas pala-
vras dele como “um 
verdadeiro calvário”, 
pois passaram a ma-
drugada inteira sem ter 
notícias dela. Somente 
por volta das 5h do 
dia seguinte é que ela 
conseguiu ligar nova-
mente para a família e 
avisá-los de que estava 
bem e não corria mais 
nenhum perigo.

O atirador, Kujtin 
T., identificado pela 
Polícia austríaca, foi 
morto dez minutos 
após o início do tiro-
teio. Ele tinha 20 anos, 
nascido na Macedônia, 
mas também cidadão 
da Áustria, onde cres-
ceu. O rapaz já tinha 
sido condenado a 22 
meses de prisão por 
tentar viajar à Síria 
para se juntar à orga-
nização terrorista Es-
tado Islâmico, segundo 
o jornal Folha de S. 
Paulo. Saiu da prisão 
em dezembro 2019 no 
regime de liberdade 
condicional. Durante o 
atentado, além do fuzil 
automático, portava 
também uma pistola, 
um facão e um cinto 

com explosivos falsos, 
segundo a polícia. 

O governo austrí-
aco afirmou que fez 
revistas em 15 casas e 
14 pessoas foram deti-
das. A participação de-
las no atentado ainda 
está sendo investigada, 
porém a polícia acre-
dita que neste caso o 
atirador agiu sozinho. 
Sobre as quatro pes-
soas que foram mortas, 
foram: um homem e 
uma mulher já idosos; 
uma jovem garçonete e 
um rapaz que passava 
pela rua. 

Felizmente Bruna 
Garça não foi até o 
local em que planejava 
– próximo ao atirador. 
Ela decidiu entrar em 
um banheiro de um bar 
e “isso foi uma grande 
sorte, salvou a vida 
dela”, afirma o pai 
ao jornalista Rubinho 
Queiroz.

Bruna vai continu-
ar morando em Vie-
na, que é considerada 
uma cidade bastante 
segura, porque deseja 
aprender o idioma ale-
mão para poder cursar 
graduação na Europa. 
As imagens do local, 
onde estavam Bruna 
e o atirador, foram 
mostradas ao vivo, 
durante a gravação 
do Programa do Ru-
binho. Bruna chegou 
a ficar muito próxima, 
cerca de 5 metros de 
dis tância  do terro-
rista. 

Depois de passar 
por tanto apuro e so-
frimento ao vivenciar 
essa situação com a 
filha Bruna, o ex-go-
leiro do Guarani afir-
ma com alívio: “Agora 
vamos agradecer  à 
nossa vida, pois apren-
di que até mesmo nas 
piores situações sem-
pre podemos ter algum 
aprendizado”. 
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Alvo são familiares de crianças com síndrome de Down

A cartilha “Di-
cas para fa-
m i l i a r e s  d e 

pessoas com síndrome 
de Down em tempos 
de coronavírus”, com 
a personagem Tati e 
a turminha do Bair-
ro do Limoeiro, foi 
i lustrada pela MSP 
com informações da 
Fundação síndrome de 
Down e PUC-Campi-
nas, adaptadas a partir 
das recomendações do 
Ministério da Saúde e 
da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

Quando falamos de 
coronavírus, as pesso-
as com síndrome de 
Down podem ter fato-
res de risco, como um 
sistema de defesa que 
nem sempre consegue 
protegê-las de maneira 
adequada. Elas contra-
em infecções da mes-
ma forma que qualquer 
outro indivíduo, mas 
os problemas de saúde 
de cada uma podem 
agravar o quadro da 
covid-19, caso haja 
infecção.

De maneira simples 
e didática,  o mate-
rial desenvolvido pela 
MSP orienta o dia a 
dia das famílias e pes-
soas com síndrome de 
Down. Por meio de 
ações descomplicadas 
e dicas para controlar 

o estresse é possível 
garantir uma melhor 
qualidade de vida nes-
se período. A cartilha 
aborda uma sugestão 
de rotina equilibrada 
com atividades que 
evitam a ansiedade, 
desespero ou estresse.

“O envolvimento 
da Turma da Mônica 
com as ações de pre-
venção do coronavírus 
nos jovens com sín-
drome de Down vem 
facilitar, de sobrema-
neira, a comunicação 
entre os profissionais 
e voluntários que es-
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tão trabalhando nessas 
ações. Com notória 
capacidade de influen-
ciar os jovens para 
háb i tos  saudáve i s , 
a Turma da Mônica 
mostra com a presente 
ação, mais uma vez, 
seu compromisso so-
cial, dessa vez contri-
buindo na prevenção 
para as populações 
com maior vulnerabi-
lidade à infecção por 
coronavírus”, pontua 
José Francisco Kerr 
Saraiva, professor da 
Faculdade de Medi-
cina e da Pro-reitoria 

de Extensão da PUC-
-Campinas

Para Mônica Sousa, 
diretora executiva da 
MSP, é fundamental 
que as informações e 
orientações cheguem a 
todos de maneira clara 
e eficaz. “A fim de 
contribuir com a nova 
realidade de familiares 
e cuidadores de pes-
soas com síndrome de 
Down, trazemos essa 
nova cartilha para que 
possamos auxiliá-los 
a passar por este mo-
mento com as informa-
ções adequadas sobre 
prevenção e saúde, 
mas também de forma 
mais leve e lúdica”, 
explica.

Além da cartilha em 
questão, a Mauricio de 
Sousa Produções tem 
realizado uma série 
de ações de conscien-
tização. São diversos 
materiais informativos 
de prevenção e dicas 
para higienização de 
objetos utilizados no 
dia a dia. Além disso, 
a empresa está dispo-
nibilizando conteúdos 
educacionais e de en-
tretenimento para os 
pequenos e fãs da Tur-
ma da Mônica, a fim 
de incentivar e agregar 
bem-estar através do 
lonk http://turmada-
monica.uol .com.br/
juntoscontraocorona-
virus/downloads/car-
tilha_coronavirus_10.
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CINEMA

JOVENS BRUXAS: 
NOVA IRMANDADE
Lançamento - Suspense / 
Terror - Classificação 12 
anos - 100 minutos
LEGENDADO - aten-
ção especial aos dias de 
exibição desta versão
Polo Shopping
Sexta (6) e Terça (10): 
19h05
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (5), Sábado (7), 
Domingo (8), Segunda 
(9) e Quarta (11): 17h30 
/ 19h05 / 21h30
Sexta (6) e Terça (10): 
17h30 / 21h30

BILL & TED: ENCARE 
A MÚSICA
Lançamento - Comédia / 
Aventura - Classificação 
10 anos - 93 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (5) a Quarta (11): 
19h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (5), Sexta (6), 
Segunda (9), Terça (10) e 
Quarta (11): 21h20
Sábado (7) e Domingo 
(8): 16h30 / 21h20

O OFICIAL E O ESPIÃO
Sessão “Terça Cult” * - 
Drama - Classificação 14 
anos - 132 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente Terça (10): 
19h30
*Para Sessão “Terça Cult” 
- ingresso único R$ 10,00

T E N E T
2ª semana - Ação / 
Aventura / Ficção - Clas-
sificação 14 anos - 150 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (5) a Quarta (11): 
17h05 [TC] / 20h30 [TC]

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Turma da Mônica lança nova 
cartilha contra o coronavírus

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br

Estrelado por Tati, o material está disponível gratuitamente

Polo Shopping
Quinta (5) a Quarta (11): 
20h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (5) a Quarta (11): 
19h45 [TC]
Polo Shopping
Quinta (5) a Quarta (11): 
17h10 / 20h40

OS NOVOS MUTANTES
3ª semana - Ação / Aven-
tura / Ficção - Classifica-
ção 14 anos - 94 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*
Quinta (5) a Segunda (9) 
e na Quarta (11): 21h00
*Terça, dia 10, não haverá 
exibição deste filme no 
Jaraguá
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (5) a Quarta (11): 
17h30 [TC]
Polo Shopping
Quinta (5), Sexta (6), 
Segunda (9), Terça (10) 
e Quarta (11): 18h45 / 
21h10
Sábado (7) e Domingo 
(8): 16h10 / 18h45 / 21h10

COMO CÃES E GATOS 
3: PELUDOS UNIDOS
3ª semana - Comédia - 
Classificação Livre - 84 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (7) e 
Domingo (8): 16h35

SCOOBY! O FILME
8ª semana - Animação - 
Classificação Livre - 94 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá*
Quinta (5), Sexta (6), Se-
gunda (9) e Quarta (11): 
18h40
Sábado (7) e Domingo 
(8): 16h00 / 18h40
*Terça, dia 10, não have-
rá exibição deste filme no 
Jaraguá
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Olha a beleza de Ashley da tutora Sílvia, em consulta na 
Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - 
Centro, (19) 3875-2715

Quem está fazendo o maior sucesso com a Moda Plus Size 
é a By Faby Modas. Modelos para todas as ocasiões que 
as mais cheinhas vão adorar. Você vai ficar super elegante. 
Vá correndo conferir! Av. Ário Barnabé,1389 Fone: (19) 
3394-2109

Clínica Bicho Amigo

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

Bicos & Focinhos

A Nova Loja 

O Pensionato Fênix possui três unidades: Indaiatuba, 
Jundiaí e Campinas. Na foto unidade de Indaiatuba, uma 
bela chácara, super tranquila, muito verde e muito amor e 
carinho para com os idosos. Lá seu parente vai se sentir 
como se estivesse em seu lar. Fora tempos de pandemia, 
os idosos passeiam, vão ao cinema, parques, zoológicos, 
missa e etc. O mais importante é que se sentem felizes e 
recebem as visitas de familiares, quando eles quiserem. Se 
informe já! Fone: (19) 3894-5037 / fenixindaiatuba.com.brA linda Mel da proprietária Neide, em consulta com a Dra 

Rafaela 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

Liz e Flavio da Ouro e Prata, recebendo um delicioso Bolo da 
Madre, mimo do Jornal Mais Expressão. 

Pensionato Fênix

By Fabi Modas

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!

Adelaide Decorações

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, Alphaville Campinas 
Dom Pedro. A Mr. Roof estruturas para telhados em aço 
galvanizado, trabalham com orientação na execução da 
montagem ou entregam seu telhado pronto. Telhados 
embutido para uso de telhas galvanizadas, fibrocimento e 
também telhados com telhas cerâmicas. Mr Roof inovação 
em telhados. Faça orçamento sem compromisso por e-mail 
ou WhatsApp: comercial@mrroof.com. Br Fone (19) 98355-
8383

Mr. Roof



Duas Cerejas receberá o Troféu Frutos de Indaiá - Jéssica Maria Leite Zago e Luiz Henrique Zago

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 servi-
ços prestados e que foram 
indicados como o melhor 
em seu segmento pela 
população indaiatubana.

Tradicional na cidade, 
o Troféu Frutos de Indaiá 

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

JME

ganhou a confiança dos 
empresários locais devido 
a sua credibilidade na pes-
quisa de satisfação reali-
zada 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 
Publicitária
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-
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D E N I S E  K A T A H I R A
redacao@maisexpressao.com.br

Lojas Carneiro também receberá o troféu - Erika Carneiro e Fernando Cesar Carneiro

cipal objetivo, por isso 
iniciamos a campanha pu-
blicitária no início do ano 
e segue até dezembro”, 
disse o diretor do Grupo 
Mais Expressão, Alan 
Di Santi. “As empresas 
e profissionais que parti-
cipam do Troféu Frutos 
de Indaiá têm um grande 
sentimento de orgulho, 
pois foram escolhidas 
por seus clientes e pela 
população, como as me-
lhores em seu segmento”, 
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.
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 922

LOCAÇÕES DE SALAS, SALÕES, 
CASAS COMERCIAIS E TERRENOS

 
SALA. ED. AMBASSADOR CENTRO - SL 0112 R$ 850,00 ISENTO 
COND E IPTU
 
SALÃO . JD CALIFORNIA  -  SL00375 SALÃO 60 m² E WC 
R$  900,00 + IPTU
 
SALÃO CENTRO - SL00302 R$ 1.500,00

CASA COMERCIAL CENTRO - SL00358 04 SALAS, COZINHA, E 
BANHEIRO R$ 1.800,00 +  IPTU

TERRENO P/  ESTACIONAMENTO,  LAVA RAPIDO  CENTRO 
TE00022  R$ 5.000,00  

LOCAÇÕES APARTAMENTO  E KIT-NET 

KITNET CENTRO  01 DORM, COZINHA E BANHEIRO VAGA P/ MOTO 
R$ 700,00 MAIS IPTU

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

COND. AZALEIA DE ITAICI - AP 00967 03 DORM, SALA, COZI-
NHA, A,S, BANHEIRO  E 01 VAGA R$ 950,00 + COND. + IPTU

FONTE DE TREVI - AP00975 03 DORM (01 SUÍTE), SALA, WC  
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 1.300,00 + COND + 
IPTU

DUETTO DI MARIAH - AP00974 03 DORM (1SUÍTE), VARANDA 
GOURMET 02 VAGAS, PORT 24hrs. R$ 1.700,00 + COND. + IPTU

LOCAÇÕES CASAS
 
SANTA CRUZ - CA03223 01 DORM, COZINHA E  BANHEIRO GA-
RAGEM  R$ 700,00 INCLUSO IPTU 

ITAICI - CA0920 02 DORM, SALA, COZINHA,  BANHEIRO, ÁREA 
DE SERVIÇO R$ 850,00 + IPTU

VILA MERCEDES – CA03224 02 DORM, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, AREA DE SERVIÇO,  GARAGEM PARA 01 CARRO. 
R$ 950,00

JARDIM ITAMARACA – CA033227 02 DORM., SALA, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO, BANHEIRO, AMPLO QUINTAL R$ 1.100,00

JARDIM MONTE VERDE – CA03094  SOBRADO: SALA, COZI-
NHA. ÁREA DE SERVIÇO, CHURRASQUEIRA. PISO SUPERIOR: 02 
DORM., 01 BANHEIRO, VAGA PARA 02 CARROS. R$ 1.300,00

APARTAMENTOS

JARDIM ELDORADO – AP00976 02 DORM, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO, 01 VAGA DE GARAGEM. R$ 87.000,00 + 
R$13.000,00 DE SALDO, OU R$ 100.000,00. ESTÁ ALUGADO 
POR R$ 850,00
  
AZALÉIA DE ITAICI – AP00973 ÓTIMO PREÇO: 03 DORM, SALA, 
COZ, A.S, WC E 01 VAGA COBERTA. PORT 24hrs R$ 202.000,00 

VILLA HELVETI - AP00970. 02 DORM, 02 VAGAS.  
À VISTA R$ 230.000,00  OU 70 MIL DE ENTRADA 
MAIS SALDO FIN. 

APARTAMENTO JD PEDROSO 02 DORM, SALA,  COZINHA, A.S, 
1 VAGA R$ 240.000,00

ED ROCCAPORENA CENTRO 02 DORM, SALA 02 AMB,  
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 280.000,00 

JARDIM TROPICAL –  PORTAL DAS FLORES AP00962 
LINDO APARTAMENTO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, CONDOMÍNIO 
FECHADO. 03 DORMITÓRIOS, SENDO O PRINCIPAL COM AR-
MÁRIOS PLANEJADOS E OUTRO COM ARMÁRIO E MESA DE 
ESCRITÓRIO, COZINHA PLANEJADA COM FOGÃO EMBUTIDO, 
PORTA DE VIDRO SEPARANDO COZINHA DA LAVANDERIA, WC 
COM BOX E GABINETE, 01 VAGA DE GARAGEM. APARTAMEN-
TO DE FRENTE. R$ 285.000,00
 
ED RAVENA VILA SÃO JOSE  03 DORM (SUÍTE), SALA 2 AMB,  
COZINHA, área de serviço. 01 vaga; R$ 290.000,00

ED VITÓRIA  JD POMPEIA 03 DORM (01 SUÍTE) SALA 02 AMB, 
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇOS 01 VAGA R$ 345.000,00
  
ED DUE TORRE SOLE AP00977 04 DORM (02 SUÍTES), AMPLA 
VARANDA, SALA 02 AMB, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO APAR-
TAMENTO PLANEJADO, 03 VAGAS R$ 1.000.000,00 

CASAS 

JARDIM VENEZA – CA03212 03 DORMITÓRIOS, SENDO 
01 SUITE, SALA, WC, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, ÓTIMO 
ACABAMENTO, 02 VAGAS PARA CARRO. R$ 276.000,00

JD DOS COLIBRIS CA03230

03 DORM (01SUÍTE), COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL, 
2 VAGAS ÁREA DE TERRENO 156m². ÁREA DE EDIF 100m² 
R$ 280.000,00

VENDAS

LOCAÇÃO

VILA AVAÍ – CA03197

03 DORMITÓRIOS ( 01 SUÍTE ) SALA, BANHEIRO, COZINHA, AREA 
DE SERVIÇO COBERTA, CHURRASQUEIRA, GARGEM COBERTA 
PARA 02 AUTOS ( PORTÃO ELETRONICO). R$ 360.000,00

JARDIM REGINA – CA03228

01 DORM. ( SUITE), SALA, COZINHA, BANHEIRO, AMPLO QUIN-
TAL. GARAGEM PARA 04 CARROS. R$ 370.000,00

JARDIM DOS IMPÉRIO – VILA ITÚ - CA03213 LINDA CASA, ÓTI-
MO ACABAMENTO. 03 DORM,  (01 SUÍTE)  Área de terreno 
150m², área edif. 120m² R$ 470.000,00

COND VISTA VERDE ( ITAICI) cc00101

SOBRADO. 03 DORM (01 SUÍTE) TODOS COM AR, AM-
PLA SALA, COZINHA PLAN, LAVABO, ÁREA GOURMET 
PLAN. AT. 175m² R$ 550.000,00

JARDIM REGINA – CA033057 IMÓVEL DIFERENCIADO PELO 
SEUS PLANEJADOS NOS 03 DORMITÓRIOS, BANHEIROS, CO-
ZINHA, AREA DE SERVIÇO, SALA, AREA GOURMET, GERADOR 
DE ENERGIA A GÁS, SISTEMA DE SEGURANÇA, PORTÃO ELE-
TRÔNICO E 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADO,  IMÓVEL 
SEMI MOBILIADO. 03 DORMOTÓRIOS ( 01 SUITE ), COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO, SALA 02 AMBIENTES, BANHEIRO SOCIAL, 
AREA GOURMET COM LAVBO E PISCINA 7 x 2,30 M COM LED E 
CASCATA. GARAGEM PARA 04 AUTOS.  ACEITA PERMUTA POR 
APARTAMENTO NA BAIXADA SANTISTA (PREFERÊNCIA SANTOS 
OU GUARUJÁ ). R$ 800,000,00

JARDIM SANTIAGO – CA03226 04 DOM. (SENDO  02 SUITES ) , 
01 SUITE COM CLOSET, BANHEIRO SOCIAL, LAVABO, COZ. AM-
PLA, COZ. PEQUENA, 04 SALAS, BAR, AREA DE SERVIÇO, AREA 
DE LAZER COM PISCINA, CHURRASQUEIRA, FORNO DE BARRO, 
VESTIÁRIO E BANHEIRO, QUINTAL AMPLO,  AREA CONSTRUIDA 
720M², AREA DO TERRENO 900M². R$ 1.600.000,00

CONDOMÍNIO PARADISO – CC03229 05 DORMITÓRIOS SEN-
DO 01 SUITE MASTER, AMPLO ESPAÇO GOURMET COM COZI-
NHA COMPLETA, CHURRASQUEIRA, WC, PISCINA COM AQUE-
CIMENTO SOLAR, LAVANDERIA, JARDIM, GARAGEM PARA 04 
CARROS SENDO 02 COBERTAS. R$ 3.000.000,00

 
CHACARA

RECANTOS DAS FLORES CC00108

LINDO IMÓVEL C/ 05 SUÍTES , SALA 02 AMBIENTES, SALA TV, 
PISCINA. TERRENO 5800n², ÁREA EDIF 900m²R$ 4.300.000,00

• A PRIMEIRA IMOBILIÁRIA DE INDAIATUBA • 



B2 Imóveis

AP04766 - JARDIM MARINA - EDIFÍCIO RESIDENCIAL MARINA -AU 79m2 -   02 
dormitórios amplos sendo 01 suíte com armários planejados, sala de 02 ambientes 
com varanda gourmet e vista panorâmica, WC social com box e gabinete, cozinha 
planejada, área de serviço, 02 vagas na garagem.  Sol da manhã. Próximo a Univer-
sidade Max Planck. R$ 1.200,00 + Condomínio + IPTU.

AP04893 - APARTAMENTO VILA BRIZZOLA - AU.72m² com 02 dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro WC social, OBS ( Irá ficar no apto cooktop, armários de quarto e 
cozinha e móvel tipo buffet da sala). Condomínio com Área lazer: piscina, quadra, 
quiosque, salão de festa, de jogos e pet. R$ 1.300,00 + condomínio + IPTU.

CA09043 - CASA TÉRREA EM CONDOMÍNIO VILA RESIDENCIAL GREEN PARK - INDAIA-
TUBA - AT. 300m² AC.166m² - 03 dormitórios sendo (01 suíte com closet), sala dois 
ambientes com ar condicionado, lavabo, cozinha planejada, lavanderia coberta, área 
gourmet e quintal, garagem para 04 autos 04 autos, sendo 02 cobertos. R$ 848.000,00.

CA05528 - TERRA NOBRE – AT.310 m² AC.192 m² com 3 suítes sendo uma com closet, 
sala ampla com pé direito alto, lavabo, cozinha americana, despensa, área de serviço, pis-
cina, garagem coberta para 2 carros, aquecedor solar, piso em porcelanato e preparado 
para ar condicionado. R$ 750.000,00 * Aceita permuta.

AP04877-AU 45m² - EXCELENTE APARTAMENTO- CENTRO - 01 dormitório, WC so-
cial, cozinha planejada, lavanderia, 02 elevadores, varanda, garagem para 01 auto. 
R$ 195.000,00

CA08990 - AT. 500m² - AC. 220m² - EXCELENTE IMÓVEL RESIDENCIAL | COMER-
CIAL EM PRIVILEGIADA LOCALIZAÇÃO - JD. PAU PRETO - INDAIATUBA - casa tér-
rea 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, 02 entradas independentes com garagens 
cobertas para 05 autos. Excelente opção para escritórios, clínicas e salão a 100 
metros do Parque Ecológico. R$ 3.500,00 + IPTU.

AP04885 - CIDADE NOVA I - COBERTURA COM 05 SUÍTES, SEN-
DO 01 DE EMPREGADA e 03 GARAGENS INDEPENDENTES - EX-
CELENTE LOCALIZACÃO - PARTE INFERIOR: Sala 02 ambientes 
com ar condicionado e sacada. Lavabo. Área Gourmet fechada 
com churrasqueira. Cozinha planejada. Despensa planejada. 
Área de Serviço e 01 Suíte de empregada. PARTE SUPERIOR: Sala 
de TV. 04 suítes com armários embutidos, sendo 01 Master (com 
hidro) e  closet planejado. 02 suítes com ar condicionado. Todo 
o piso superior em madeira. Aquecimento Solar nos WCs, sendo 
01 das suítes com chuveiro reversível (além de solar tb elétrico) 
e 02 suítes com solarium. 03 Vagas de garagem cobertas e inde-
pendentes. LOCAÇÃO R$ 3.200,00 + COND. R$ 800,00 + IPTU R$ 
350,00 MENSAL.

VENDA

CA09069 - JARDIM COLIBRIS - AT. 156,22 m² AC. 88,20 m² - 3 
dormitórios (1 Suíte), sala, cozinha, lavanderia, wc social e gara-
gem para 1 auto descoberta. R$ 280.000,00

CH01765- AT 5000 m² - AC 450 m² - RECANTO DAS FLORES - Ex-
celente chácara com casa térrea com 5 suítes com planejados e 
ar condicionado, sendo 1 master com closet e varanda, e mais 
1 normal com closet, Sala para 3 ambientes com ar condiciona-
do, Lavabo, Ampla cozinha, Lavanderia. Mezanino com salao de 
jogos e Varanda, Área Gourmet integrada com a casa com sala 
de estar, copa Cozinha completa com churrasqueira e Despensa, 
Piscina com piso antitérmico a sua volta, Sombreiro, WC, Gara-
gem coberta para 2 carros com armários, e várias vagas desco-
bertas, piso nas áreas frias de porcelanato e nas áreas socias em 
laminado, todas esquadrias, portas e janelas em madeira, pomar 
com várias arvores frutíferas e toda gramada com jardinagem. 
R$ 2.400.000,00.

CA08734 - AT 180 m² - AC 160 m²- JARDIM JUCELINO KUBITS-
CHEK - CASA TERREA - PRINCIPAL COM 2 dormitórios sendo 1 

suíte, sala, wc social, Cozinha, Lavanderia churrasqueira, ga-
ragem coberta para 2 vagas com portão eletrônico. EDÍCULA 
com 1 dormitório, sala, wc, cozinha e área de serviço com AC 
de 61,52 m². R$ 380.000,00.

CA08788 -  CONDOMÍNIO-  JARDINS DO IMPÉRIO - VILA DE 
YTU - LAZER COMPLETO - CASA TERREÁ com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, WC social, Sala 2 ambientes com pé direito 
alto, Cozinha americana planejada com iluminação de led, 
área de serviço, área gourmet com churrasqueira e quintal, 2 
vagas, preparação para ar condicionado e Boiler instalado de 
400 lt, faltando as placas de energia, R$ 410.000,00, aceita 
permuta por apto em Indaiatuba até R$ 300.000,00

CA06731 - JARDIM SEVILHA - AT 250 m² - AC 144 m² - 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte, WC social, Sala 2 ambientes, lavabo, 
escritório, cozinha, área de serviço, quintal e garagem para 2 
autos cobertas. R$ 470.000,00

CA05754 - Condomínio Portal de Itaici AT 400m² AC 267m²- 
Ótimo Sobrado com 3 Suítes sendo 1 com Closet, todas com 
Varanda e 1 sala de cinema, Sala 3 ambientes, Cozinha Pla-
nejada, Área gourmet com forno, churrasqueira e pia com ar-
mário, Lavanderia com Despensa e WC, 6 vagas de garagem e 
Quintal. R$ 920.000,00

CA08730 -AT 534,00 m² AC 440,00 m² - SOLAR DE ITAMA-
RACA - SOBRADO -  Tendo na parte superior 4 suítes com 
planejados e varanda  sendo uma master com closet e hidro, 
Sala de cinema, no térreo Sala de estar, sala de TV, sala de 
Jantar, Biblioteca, Escritório, WC, Copa e Cozinha planejada 
com despensa. Churrasqueira, WC , Lavanderia fechada, Pis-
cina aquecida, quintal, entradas laterais, canil, garagem co-
berta 2 carros com portão eletrônico, Jardim, Aquecimento 
solas na piscina, torneiras e chuveiros, preparação para ar 
condicionado. R$ 1.100.000,00

LOCAÇÃO

GL00415 - GALPÃO INDUSTRIAL RECREIO CAMPESTRE JÓIA - 
AT 1000m² AC 700m² - GALPÃO ÁREA FABRIL 550m², sendo: 
Pé Direito de 6m, 02 Vestiários Internos e 02 WC Externos. 
Estacionamento para Clientes. MEZANINO: Escritório - R$ 
7.500,00 + IPTU.

SL01033 - JARDIM COLONIAL - AU 250 m² pé direito 6,80m² 
- avenida ótima localização, a poucos metros do parque eco-
lógico. locação 5.400,00 + IPTU

SL01010 - AU 46m²- SKY TOWERS - EXCELENTE SALA COMER-
CIAL COM VISÃO ENVIDRAÇADA EM LOCALIZAÇÃO ESTRA-
TÉGICA NA ENTRADA DA CIDADE - sala comercial com WC 
social e 1 vaga de garagem. R$ 1.900,00 + COND + IPTU.

AP04651 - VILA SFEIR - AU. 75 m²- 02 Dormitórios, sendo 01 
suite com armários planejados. 01 wc social. WCS com Gabi-
netes, Box Blindex, Chuveiros e Espelhos. Cozinha Planejada. 
Lavanderia. Sala 02 ambientes. Varanda Gourmet com chur-
rasqueira em inox; Bancada com pia embutida e Quintal Late-
ral. Tudo com tela de proteção. 01 vaga de Garagem. ÁREA DE 
LAZER DO CONDOMÍNIO: Piscina, Churrasqueira, Academia, 
Playground. R$ 1.600,00 + COND + IPTU 

AP01631 - TORRES DA LIBERDADE - AU 80 m² - 03 dormitó-
rios (01 suite), wc social, sala 02 ambientes, sacada, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem para 02 autos. Condomínio 
com infraestrutura de clube. Locação R$ 2.300,00 + condo-
mínio + IPTU.

CA07027 - JARDIM BRASIL - AT.125m² AC.90m² - 2 dormitó-
rios, sala, wc social, cozinha, lavanderia coberta, vaga para 02 
autos coberta. Locação R$ 1.100,00 + IPTU.



B3Imóveis

         

VENDAS

CASAS
CA00378 - CENTRO - 2 dorms+dep+2 vags comercial.............................R$ 477.000,00
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
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
CA00366 - VL. RUZ PERES - 3 dorms c/ + dep + 3 vagas.....................R$ 650.000,00
CA00365 - JD TANCREDO NEVES - 3 dorms+ dep+1vaga....................R$ 300.000,00 
CA00369 - MORYAMA - 3 dorms c/ suíte+dep+3vagas..........................R$ 222.000,00 

CASA EM CONDOMÍNIO
CA00319 - MARIA JOSÉ - 03 dorms +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$ 1.060.000,00
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 
0CA00375- JD. GUARUJÁ- SALTO.03 dorms+dep+2vagas.................... R$ 710.000,00 0

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
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$ 330.000,00
AP00103 - DUETO DI MARIAH - 03 dorms +dep + 2vagas...................R$ 385.000,00
AP00126 - SANTA BARBARA - 02 dorms+dep+2vagas..........................R$ 200.000,00
AP00130 - MAROC - 02 dorms +dep+2 vagas..........................................R$ 430.000,00
AP00133 - NUMBER 01 - dorms+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
AP00138 - MONTONÉ RESIDENCE-SALTO- 2 dorms+dep+1vaga.........R$ 276.000,00
AP00143 - AMÉRICA HOME CLUB-PORTO FELIZ - 2 dorms+dep+1vaga..R$ 265.000,00
AP00150 - ELEGANCE - 3 suítes + dep + 2 vagas.........................................R$  790.000,00
AP00051 - PREMIER RESIDENCE - 3 suítes+dep+2 vagas...................................R$ 1.386.000,00

CHÁCARAS
CCH00054 - VALE DAS LARANJEIRAS - 06 suítes+dep+4 vagas.............R$ 2.800.000,00
CH00043 - TERRAS DE ITAICI - 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina .............R$    980.000,00
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
CH00058 - TERRAS DE ITAICI - 03 dorms c/ suíte+dep+ 6 vags e piscina...R$ 1.350.000,00
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 - VILA RUBENS 250M..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 220.000,00
TE00282 - VILA HAVAI 420M...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 360.000,00
TE00220 - EUROPARK-1000M...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 400.000,00
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$  3.710,00 (o metro quadrado)
TE00243 - DUAS MARIA-360M..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 425.000,00
TE00249 - VIENA-280M....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 200.000,00
TE00271 - JD. DOS IMPÉRIOS-201M..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 180.000,00
TE00279 - JD DOS LAGOS- 565M..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 390.000,00
TE00283  -  CENTRO-337M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$371 .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
SA00010 -  OFFICE PREMIUM – 77M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 220.000,00
SL00038 -  JD.  DOS COLIBRIS-  250M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 900 .000 ,00
PT00000 -  CENTRO (FRANQUIA)...................................................................R$ Sobre Consulta

LOCAÇÃO

CASA
CA00287 - PAU PRETO - Comercial................................................R$ 6.000,00+iptu
CA00283 - CENTRO - 03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial) R$ 4.400,00+iptu
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 C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA216 - JD. CALIFÓRNIA - R$280 MIL - 2D. sendo 1 suíte, sala ampla, coz. ampla, lav. cober-
ta, wc e gar. coberta p/ 2 carros. Portão eletrônico. Ac. Permuta c/ casa menor no Jd. do Vale. 
CA215 - JD. COLIBRIS - R$350 MIL - Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs e gar. OBS: No 
terreno possui 3 salas c/erciais c/ total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDE SP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dorm., sala, coz. ampla , 3 wcs, 
varanda ampla c/ churr. e gar.
CA109 - MONTE VERDE - R$320 MIL - 1D., sala, coz., wc, edícula, churr. e portão eletr.
CA284 - PQ.DAS NAÇÕES - R$290 MIL - 2dorms(st), sala, coz, wc, lav., gar. coberta.
CA202 - JD. COLONIAL - R$450 MIL - Sobrado c/ 2 dorm. sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 wcs, 
coz. planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, gar. p/ 2 carros e edícula. 
Possui quintal, churr. e portão eletrônico
CA203 - JD. CARLOS ALDROVANDI - R$210 MIL - Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 
varanda, 1 wc e gar. p/ 1 carro.
CA204 - NOVA VENEZA - R$265 MIL - 2 dorm., sendo 1 suíte, 1 wc c/ armários, sala, coz. 
americana c/ balcão em granito, lav., gar. p/ 2 carros, churr. e portão eletrônico.
CA211 - PARQUE RESIDENCIAL - R$290 MIL - 2 dorm., 1 wc, sala, coz. e gar. coberta p/ 1 
carro. Possui uma casa nos fundos c/ 1 dorm., sala, coz. e wc

CASAS C/ 3 E 4 DORMITORIOS

CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dorm. sendo 1 suíte c/ closed, wc, sala de estar, sala 
de jantar, coz. planejada, lav. e gar. coberta p/ 2 carros. Possui ar condicionado, área gourmet c/ 
churr.  e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341 - JD. PPRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado c/ 3 dorm. sendo 1 suite, 2 wcs, sala, coz. 
planejada c/ ilha, lav. c/ armários, gar. coberta p/ 2 carros e área gourmet.
Possui armário embutido debaixo da escada, Aceita permuta c/ chácara
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado c/ 4 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, coz. planej., lav., wc, gar. cob. p/ 3 carros e área gourmet. Ac. Permuta c/ Chácara 
ou Sítio
CA327 - JD. VENEZA - R$275 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. americana, lav., wc e gar. 
p/ 2 carros. Possui churr.. Aceita permuta c/ terreno.
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO - R$270 MIL - 2 dorm., sala, coz., wc e gar. p/ 2 carros.
CA329 - LAURO BUENO DE CAMARGO - R$370 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar e 
jantar, coz., lav., wc, churr., portão eletrônico e gar. coberta p/ 2 carros
CA400 - CECAP - R$415 MIL - 4 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs, churr. e gar. p/ 4 carros. Aceita 
permuta c/ chácara.
CA301 - VILA AVAI - R$360 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. planejada, wc, lav., churr. e 
gar. coberta p/ 2 carros. Aceita permuta c/ casa em Cond. ou apartamento. 
CA312 - JD. BELA VISTA - R$ 505 MIL - Sobrado c/ 3 dorm., sendo 1 suíte c/ ar condicionado, 
sala de TV, lavado, varanda, coz. planejada, lav., 1 wc, gar. p/ 2 carros e edícula. Possui churr., 
quintal, pomar c/ frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita Permuta c/ 
terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apto até 200 mil

 COND.FECHADOS - CASAS 

CA407 - COND. HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, AC: 405,00 
m², AT: 490,00 m². Excelente sobrado c/ projeto diferenciado. Padrão construtivo e acab. c/ 
materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7D. sendo 2 suítes 
no segundo pav. (1 master) c/ sacada em “L” e porta balcão mais 3 dorm. e 1 suíte no térreo. 
Ainda no pav. sup., sala de cinema c/ janelão e sacada. Pav. inferior: Lavabo, sala de estar c/ 
pé direito duplo e mezanino, sala de TV, coz. c/ ilha e armários, área gourmet integrada a sala 
e coz., deposito e lav. na AS, terraço, piscina c/ revestimento em pastilhas, c/ 2 wcs, 4 vagas 
de gar. sendo 2 cobertas. Área de lazer do Cond. c/ campo de futebol, jardim, churr., piscina, 
playground, quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
CA338 – COND. JD. PARK REAL - R$450 MIL - 3D., sendo 1 suíte, wc, sala de estar c/ pé 
direito alto, coz. integrada, lav., escrit. e gar. p/ 3 carros sendo 2 cob. Possui área gourmet c/ 
churr. e pia. Preparado p/ aquecedor solar e ar condicionado.
CA333 - COND. PARK REAL - R$425 MIL 3 dorm. sendo 1 suíte  wc, sala de estar c/ sanca, 
coz. americana, lav. é gar. p/ 2 carros sendo 1 coberta. Possui churr. c/ pia.
CA332 - COND. IMPÉRIO - VILA RICA - R$425 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. ameri-
cana, wc, lav. e gar. p/ 2 carros sendo 1 coberta. Possui churr. c/ pia. Aceita Permuta c/ terreno.
CA237 - PORTAL DAS ACACIAS - R$340 MIL - 2 dorm., sala, coz., wc, lav., gar.. Aceita 
permuta c/ casa na Cidade Nova ou no Cond. Montreal. 
CA316 - BEIRA DA MATA - R$1.200.000,00 - 3 dorms (2st, 1 delas c/ hidro e closet),sala de 

estar  c/ pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lav., dorm e wc de empregada, dispensa, 
área gourmet, piscina aquecida, quintal, gar. coberta p/ 2 carros e descoberta p/ 2 carros.
CS338 - VIENA - R$780 MIL - 3 suítes, sala de estar c/ pé direito alto integrada c/ coz, lavabo, lav., 
área gourmet, piscina, churr., aquecedor solar, boiler 400l, gar. coberta p/ 2 carros e descoberta 
p/ 2 carros.
CA320 - JD. TROPICAL - R$450 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, coz., sala, 2 wcs, churr., gar. 
coberta p/ 2 carros e descoberta p/ 1 carro.
CS308 - MONTREAL - R$460 MIL - 3 dorm., sendo1 suíte, sala de estar c/ pé direito duplo e 
sanca, coz., copa, wc, armário em todos os cômodos, gar. p/ 2 carros e churr..
CA315 - COND. MONTREAL - R$500 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, 1 wc, sala, coz. planejada, 
lav., dispensa, gar. p/ 2 carros e edícula. Possui quintal e churr. c/ área gourmet.
CA318 - COND. MONTREAL - R$520 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, 1 wc, sala, coz., lav., gar. p/ 1 
carro, churr. e edícula. 
CA324 - COND. PARK REAL - R$530 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte c/ closed, 1 wc, sala de 
TV, sala de jantar, copa, coz. planejada, lav., gar. p/ 2 carros e edícula. Possui ar condicionado, 
aquecedor solar e churr..                                                           
CA209 - COND. MONTREAL - R$490 MIL - 2 dorm., sendo 1 suíte, 1 wc c/ box e armários, sala 
de TV, sala de jantar, coz. americana c/ balcão em granito e armários, lav., gar. p/ 2 carros. Possui 
quintal, área gourmet c/ churr. e armários.

APARTAMENTOS

AP533, - JD. MORUMBI - R$135 MIL - 2 dorm., sala, coz., wc, lav. e gar. p/ 1 carro.
AP531 - PARQUE INDAIÁ - R$ 170 MIL - 2 dorm., sala, coz., wc, lav. e 1 vaga de gar.
AP527 - CIDADE NOVA - R$350 MIL - 3 dorms (1st), sala, coz, lav., hall de entrada, lav., gar. p/ 
1 carro.
AP535 - CHACARA DO TREVO - R$360 MIL - 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lav., 2 
wc, todo mobiliado, ar condicionado, gar. coberta p/ 2 carros.
AP515 - CIDADE NOVA - R$290 MIL - 3 dorm., sala de estar, coz., 2 wcs, sacada, piso frio, 2 
garagens cobertas.
AP504 - VILA MARIA HELENA - R$405 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
coz. planejada tipo americana, lav., wc e gar. coberta p/ 2 carros.
AP507 - JD.ALICE - R$220 MIL - 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar. coberta p/ 1 carro.
AP566 - GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL - 1 dorm., sala, coz., wc, piso frio,1 vaga 
de gar. c/unitária.
AP511 - NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA - R$198 MIL - 2 dorm., sala 
de estar, sala de TV, coz., wc e lav.. Área de lazer c/ churr. e campo de futebol. Possui portão 
eletrônico.
AP512 - EDIFÍCIO BERNADINO - CENTRO - R$330 MIL - Apto c/ 2 dorm., sendo 1 suíte, coz. 
planejada, sala de TV c/ home Theater, varanda, 1 wc e gar. coberta p/ 2 carros. Edifício possui 
elevador e portão eletrônico.
AP513 - JD. JEQUITIBÁ - R$215 MIL - 2 dorm. c/ armários, 1 wc, sala, coz., lav. e gar. p/ 1 carro. 
AP514 - AGENOR CAMPOS - MONGAGUÁ - R$218 MIL - 1 dorm., 1 wc, sala de TV, sala de 
jantar, varanda, coz. planejada, lav. e gar.. Área de lazer c/ churr. e salão de jogos. Possui portão 
eletrônico e elevador. Obs: Apto Mobiliado. Aceita permuta c/ terreno, casa ou apartamento em 
Indaiatuba. 
AP500 - JD. ALICE - R$220 MIL - 2 dorm., wc social c/ box, coz. planejada, sala 2 ambientes e 
gar. coberta p/ 1 carro. 
AP519 - CENTRO - R$330 MIL - 3 dorm., sala de estar, coz. c/ armários, 2 wcs social, lav., wc de 
empregada e gar. coberta p/ 1 carro. Possui elevador. 
AP532 - JD. MONTE VERDE - R$185 MIL - 2 dorm., wc, sala, coz. e 1 vaga de gar..

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

TE58 - JD. MUNICIPAL - SALTO - R$950 MIL - 1650 m²
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 - COND. RES. JATOBÁ - LOUVEIRA - R$210 MIL - 310m². Ac. permuta c/ casa na região 
do Bairro Mercedes.
TE46 - COND. TERRA MAGNA - R$280 MIL - 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². Aceita 
permuta c/ terreno de menor valor.
TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta c/ carro até R$100 Mil.
TE51 - COND. MANTOVA - Lotes de 216 m² até 377 m². Valores de R$183 MIL até R$320 MIL.

CHÁCARAS E SÍTIOS

CH723 - VALE DO SOL - R$425 MIL -  2 dorm., 2 wcs, sala, coz. e gar. a vontade. Possui área 
gourmet c/ churr..
CH712 - ALVORADA - R$450 MIL - 2 dorms, sala, coz, lav., 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 c/ closet, sala de estar e jantar, varan-
da, coz planejada, lav., wc de empregada, sacada, piscina, churr., fogão a lenha, forno, chalé c/ 
2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino c/ porta balcão, sacada.
CH756 - VALE DO SOL - R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada c/ coz, lav., varan-
da, piscina, churr., 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 c/odos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente c/ córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 - COLINAS I - R$700 MIL - 2 dorm. sendo os dois c/ armários e 1 suíte, sala de estar, 
sala de TV, coz. americana planejada, copa, lav., wc, varanda, dispensa e gar. coberta p/ 
2 carros. Possui ar condicionado, churr. c/ pia, piscina, campo de futebol pequeno, sala de 
musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitorios, sala, coz., wc, varanda, pomar, cercado c/ 
alambrado, gar. coberta p/ 2 carros. 

IMÓVEIS COMERCIAIS

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

LOCAÇÃO - CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.

JD. PEDROSO - R$1.200,00 - 2 dorm., sala, coz., dispensa, wc, lav. e gar. coberta p/ 1 carro.
CIDADE JARDIM - R$1450,00 - 2 dorm., 2 wcs c/ box blindex, sala, coz., churr. e gar. p/ 2 
carros.
JD. NOVA INDAIÁ - R$1.100,00 - 2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz. wc e lav.
CIDADE NOVA - R$850,00 - dorm., sala, coz., wc, sem gar.
JD. BRASIL - R$1.100,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.  
JD. REGENTE - R$1.700,00 - Sobrado com 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavabo, 
churrasqueira, portão  eletrônico e garagem  para 2 carros.

APARTAMENTOS

JD.DAS CONSTELAÇÕES- SALTO - R$900,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 
 CENTRO - R$1.000,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 2 vagas de garagem.
JD. MORADA DO SOL - R$720,00 - 1 dorm., sala, coz., wc e lav.
JD. MORADA DO SOL - R$650,00 - 1 dorm., sala, coz., wc e lav.
JD. TROPICAL - R$1200,00 - 3 dorm., sala, coz. planejada, wc, AS, sacada e gar. p/ 1 carro.
VILA FURLAN - R$900,00 - 2 dorm., sala, coz., wc, e gar. p/ 1 carro.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 - Kitnet

SALÕES

PARQUE DAS NAÇÕES - R$4.300,00 - Salão c/ 2 wcs. Mezanino c/ escritório, wc, copa. Pé 
direito 6 metros.
VILA FURLAN - R$1.600,00 - área 60 m², 2 wcs. 
JD. SÃO FRANCISCO - R$2.300,00 - área 30 m², 2 wcs sociais, coz. ampla e sala c/ 18 m². 
CENTRO - R$6000,00 - Área 300 m2, pé direito 4 metros, 2 wc, escritório, 3 vagas p/ carro, torre 
na frente c/ 15 metros e prep/do p/ ar condicionado.
CENTRO - R$2.000,00 - 42 m², wc c/ barra e exaustor, copa, ligação p/ ar condicionado, porta 
eletrônica e 1 vaga de gar.

SALAS

CENTRO - R$1.100,00 - Área 56 m², 2 wc e coz..
CENTRO - R$1.600,00 - Área 42 m², wc c/ barra e exaustor, copa, 1 vaga de gar. e elevador.

TERRENOS

VL. HAVAI - R$1200,00 - terreno murado c/ quadra

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 cond+iptu
AP00080 - ROCCAPORENA - 02 dorms+dep 2 vagas R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00118 - EDIFÍCIO CLAUDIA - 02 dorms + dep c/ elevador. ..............R$ 1.400,00 cond+iptu
AP00123 - EDIFÍCIO DUE - 03 dorms c/ siíte+ dep + 2 vagas..................R$2.850,00 cond+iptu
AP00040 - EDIFÍCIO RAQUEL - 03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas.........R$ 2.2500,00 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
AP00106 - VILLAGIO DI AMORE -02 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)
AP00116 - SPAZIO ILUMINARI -2 dorms+dep+1vaga R$ 1.300,00 ( cond+iptu) 
AP00114 - EDIFÍCIO CLASS - 3 dorms+dep+2vagas...................R$2.200,00+cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
TE00079 - EUROPARK - 1000m......................................R$ 1.000,00+iptu
TE00135 - RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m.............R$ 3.000,00+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 4 vagas .......R$25.000,00 +iptu
PT00009 - ITAICI- 2pavimento, cozinha, 4 wcs.... . . . . . . . . . .R$6.000,00+iptu

SALÕES 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
SL00018 - JARDIM MORADA DO SOL-250MTS................R$ 4.000,00+iptu
SL00035 - CENTRO- 50MTS c/ wc....................................R$ 1.700,00+iptu
SL00039 - JD PAULISTA-225MTS.....................................R$ 5.000,00+iptu
SA00009 - CENTRO-35MTS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 900,00+ iptu
SA00011 - AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR... . . . . . . . .R$ 950,00+ iptu
SA00010 - OFFICE PREMIUM – 77M............................................R$ 1.200,00+ cond+iptu
SA00015 - JARDIM PAULISTA-56MTS................................R$ 1.200,00+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 
TERRENO DE 201 M

Condomínio Jd. dos impérios
Valor 180.000,00



B4 Serviços / Utilidades

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 719702 Apartamento Duetto Di Mariah  -3 dormt/ 1 suíte/ 
sala/ coz/ WC / lavanderia / gar R$ 1.450,00 + IPTU + COND.

3 ref site 183281 - Casa Parque das Nações - 3 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavanderia /2 gar R$ 1.450,00 + IPTU

7 ref site 884012 - Terreno Montreal Residence -150 n² - R$ 
195.000,00

8 ref site 228902 - Terreno Jardim Regina - 264 m² R$ 
225.000,00

4 ref site 904091- Casa Jardim Regente- 3 dormt/ 1 suíte/ sala/ 
coz/ WC / lavanderia /2 gar R$ 1.900,00 + IPTU 

5 ref site 27501 - Apartamento CDHU -  2 dormt/ sala/ coz/ WC 
/ lavanderia / gar R$ 750,00 + IPTU + COND.

2. ref site 425012 - Casa Jardim Morada do Sol - 2 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavanderia / gar R$ 1.000,00 + IPTU

10 ref site 665012 - Casa Jardim Califórnia - 3 dormt/ 1 suíte/ 
sala/ coz/ WC / lavanderia / 2 gar R$ 270.000,00

11 ref site 013391 - Apartamento Mirim - 3 dormt/ sala/ coz/ 
WC / lavanderia / 1 gar R$ 180.000,00

12 ref site 662012 - Apartamento Viva Vista - 3 dormt/ 1 suite/  
sala/ coz/ WC / lavanderia / 1 gar / área de lazer completa 
R$ 450.000,00

9 ref site 326012 - Condomínio Vila Inglesa  04 suítes sendo 01 
master com closet e hidromassagem, 05 banheiros, cozinha, 
02 salas, área gourmet completa com uma excelente piscina.

1. ref site  416012 - Casa Jardim Paulista II -  1 dormt/ sala/ 
coz/ WC / gar R$ 850,00



B5Classificados

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

DESTAQUE

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

Produtos Naturais



B9Serviços / Utilidades



B10

Classificados

Casa Parque Indaia -Terreno 
com duas casas em baixo e em 
cima, com entradas indepen-
dentes, 2 dorm. Cada casa, 1 
banheiro, sala, cozinha, gara-
gem p/ 2 carros, churrasqueira. 
Aceita financiamento e terreno. 
Valor R$320.000,00. Falar com 
João (19) 99482-6697
Casa Jd. Tropical -  Casa com 
3 dorm. Sendo 1 suíte, sala 
grande, cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia grande, churrasquei-
ra, garagem p/ 3 carros. Casa 
próxima a Av. Francisco de 
Paula Leite. Aceita financiamen-
to e terreno  R$500.000,00 Falar 
com João (19) 99482-6697
Vende - se Casa e + meio lote 
de terreno,  Bairro Jardim 
Carlos Aldrovandi -  casa 
com 3 Dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, banheiro, cozinha 
com armário embutido, área de 
serviço, garagem para  4 carros, 
F (19) 3834-6859
Morada do sol - Rua:81 02 
dormitórios (01 suíte) sala/
cozinha americana, abrigo nos 
fundos e garagem p/ 02 autos. 
De 270.000,00 POR APENAS 
R$220.000,00 Aceita Financia-
mento. Corra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
Casa Condomínio Amistalden 
- Sobrado c/ 3 suítes, escritório. 
Espaço gourmet c/ churrasquei-
ra e piscina. Ar condicionado e 
aquecimento solar. 04 vagas 
para auto. F.: (19) 99783-3154  
CRECI 20825OF
Casa Condomínio Bréscia  - 
3 dormitórios c/ suíte, sala 2 
ambientes e pé direito duplo, 
Cozinha americana planejada, 
espaço gourmet c/ churrasquei-
ra Fino acabamento. F.: (19) 
99783-3154 CRECI 208250F
Salto Villa dos Passaros - 
Sobrado c/ 2 dormitórios 2 wc 
+ dependências R$ 220.000,00 
F.: (19)  4105-7479
Sobrado á Venda Portal das 
Acácias - 3 dorm. sendo uma 
suíte, sala, cozinha, área de 
serviço. Solário e piscina no 
imóvel. Área comum quadra de 
futebol e playgraound. F.: (19) 
98346-2299
Casa no Jd. Nova Horizonte - 
3 dorm. (1 suíte), 1 lavabo, sala, 
cozinha, corredor, área de luz, 
dispensa, lavanderia, garagem 
p/ 3 carros. Terreno 7,5 X 20. 
Aceito na troca por terreno e 
chácara de menor valor na re-
gião de Atibaia, aceito tambem 
apartamento pequeno no Litoral 
Norte. Aceito financiamento 
R$380.000,00 F.: (11) 99365-
2617 / (11) 4217-9777

Vende-se casa no Jardim 
Morada do Sol - Sala, cozinha,, 
01 banheiro, 02 quartos sendo 1 
suíte, na parte superior lavande-
ria e 1 banheiro. Aceito terreno 
como forma de pagamento. 
Tratar c/ Antonio Fone: (19) 
99735-5418 

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

 
Vende-se apartamento no 
centro, Condomínio Bene-
vento -  95.39 M ,sol da manhã, 
último andar, vista para Parque 
Ecológico. Duas suítes, pode 
ser transformado em três suítes, 
sala ampliada, lavabo, cozinha 
com despensa, área de serviço 
e ampla varanda gourmet. Salas 
e suítes com infraestrutura para 
ar condicionado. Três vagas 
da garagem. Tratar com o pro-
prietário - Valor R$ 550.000,00 
- celular 19 - 98906-2080
Vende-se apartamento, Con-
domínio Life, bairro Cidade 
Nova - 60 m, sol da manhã, 
nono andar, próximo às princi-
pais Avenidas de acesso Dois 
dormitórios, sendo um suíte, 
torre única,  infraestrutura para 
ar condicionado, kit bancada na 
cozinha e área de serviço, Salão 
de Festa Infantil e brinquedo-
teca, Salão de Festa adulto, 
Piscina e Fitness. Duas vagas 
de garagem cobertas. Aceita-se 
terreno em condomínio fechado. 
Tratar com o proprietário -  celu-
lar 19-98906-2080
Apartamento Diferenciado - 
3 dormitórios sendo 2 suítes, 
lavabo, varanda, sacada, com ar 
condicionado, 112m² em prédio 
de alto padrão com estrutura 
completa ao lado do Parque 
Ecológico. Valor R$ 790.000,00 
Aceito troca por apartamento 
de 4 dormitórios ou casa em 
condomínio F.: (19) 99715-7511
Apartamento Jardim Améri-
ca - para Venda e Locação 2 
dorm.,  Cozinha área de serviço. 
Garagem  Venda R$ 200.000,00 
Locação R$ 800,00 + Cond 
+ Iptu.   “Aceita permuta por 
terreno” F.: (19) 98346-2299
Edíficio Maroc- Garagem 2, 2 
quartos Sacada com vidro R$ 
430.000,00 F.: (19) 99384-7400

Condomínio Nações Jd. Ali-
ce - Ótimo apartamento no 1º 
andar com 02 dormitórios e 
vaga de garagem, acabamento 
excelente, com sanca na sala, 
wc. Apenas R$210.000,00 ou 
R$95.000,00 de entrada + par-
celas de R$1.210,00 F.: 99762-
7997 / 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice - 02 
dormitórios e demais depen-
dencias todas com móveis 
planejados, portaria 24 horas, 
área de festas, vaga de gara-
gem, piscina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita financia-
mento. ou terreno F.: 99762-
7997 / 98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apartamento 
com 02 dormitórios em ótimo 
acabamento e vaga de garagem 
portaria 24 horas por apenas 
R$140.000,00 F.: 99762-7997 
/ 98271-6141 Corra!
Apartamento 3 dorm no Ver-
tentes do Itaici - Chácara do 
Trevo. 2 vagas cobertas, 85 m² 
de área util. Móveis planejados 
na coz inha e  banhei ros . 
R$340.000 a vista ou aceita 
permuta com terreno no cond. 
Residencial Dona Lucilla, Duas 
Marias ou Maria Dulce. Direto 
com o proprietário, 19-98339-
7316

 
Edifício Atenas - LOCAÇÃO 4 
dorm, suíte, sala, cozinha área 
de serviço armários embutidos.  
Aluguel 3.000,00  +  cond.   R$ 
1.480,00 + IPTU 192,00 F.: (19) 
98346-2299

 
S í t io  em P iedade -SP  - 
26.000m², casa c/ 03 dormitó-
rios, 02 wcs , toda avarandada, 
gramada,  pomar, área de cul-
tura, bosque, água de mina, 01 
tanques com peixes abaste-
cido com água por gravidade,  
diversas árvores frutíferas, 
play groud, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + parce-
lamento. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sí t io  em P iedade -SP  - 
36.000m², 02 casas, barracão, 
lago com peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 metros da 
rodovia, R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Chácara Colinas - Com 2 
dormitórios, banheiros feminino 
e masculino R$ 750.000,00 
F.: (19) 99783-3154 CRECI 
208250F

Sítio Monte Mor - 1,5KM do 
centro de Monte Mor, Via as-
faltada, ótima casa e mais 
duas edículas, Piscina, lago e 
área verde preservada.F.: (19) 
99783-3154 CRECI 208250F
Chácara Fogueteiro - Rua: 
Guarita, nº578, 3 suítes, banhei-
ro social, 2 salas, cozinha, salão 
de churrasqueira com forno de 
pizza, garagem com cobertura 
p/ 5 carros, descoberta p/ 8 
carros, casa de caseiro, 2 cômo-
dos em baixo e 1 em cima com 
banheiro. Aceito financiamento 
e terreno R$750.000,00 Falar 
com João (19) 99482-6697
Vende-se uma chácara no 
Vale do Sol - com 6 cômo-
dos. Área total: 1.000 m² Área 
construída: 170m² c/ 2 quartos 
sendo 1 suíte. 01 escritório, área 
gourmet, churrasqueira, piscina 
c/ banheiro, campo de fuebol. 
Toda avarandada. Garagem 
p/ 4 carros, cozinha planejada. 
Aceita financiamento. Aceito 
troca por casa no centro. Valor 
R$580.000,00 Falar c/ Carlos 
ou Sandra F.:(19) 97119-8369 
/ (19) 99487-5089

 
Compro Lote de 1000 metros 
- Para construir chácara 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 NOBRE 
- Terreno excelente c/ 800 m2 
completa infra, rede subter-
rânea, base $ 280.000 aceito 
casa ou terreno, veiculos. Vale 
a pena como investimento ou 
para construir. Tratar c Paulo 
(19) 33923851 / (11) 986324131
Vende-se terreno Jardim Va-
lença - 130m² quadra F. Lote 
11. Rua Cora Tomaso Lopes. 
Direto com proprietário F.: (19) 
99723-8427
Terreno Monte Mor - 3.280 
metros R$ 360.000,00 F.: (19) 
99166-8272
Terreno Europark  - 1000MTS 
INDÚSTRIAL R$ 400.000,00 F.: 
(19) 4105-7479 
Terreno Campo Bonito -  
Comercial c/180metros R$ 
180.000,00 F.: (19) 99166-8772
Vendo Terreno no Jd. Car-
los Aldrovandi - 270 metros, 
documentação: OK, Valor R$ 
150.000,00. Aceito financiamen-
to F.: (19) 98730-9484 
Terreno em Condomínio fe-
chado Horizontown - 450m² 
F.: (13) 99712-3768
Elias Fausto - Terreno ex-
celente na região central do 
município, Jd. Alvorada, com 
175m² (7X25), com construções 
nas três divisas e murado na 
frente. R$ 145.000,00. (19) 
99751-9921 (cel e whatsapp) 
CRECI 65362

 
Vendo ponto comercial Borra-
charia - pronta para trabalhar, 
está em funcionamento. Aveni-
da Ário Barnabé, 511. Falar com 
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 Indaiatuba F.: 
(19) 99883-7775

 
Vendo limpa tapete (feiticeina) 
R$30,00 Fone: (19) 99193-
2917 c/ Whats
Vendo geladeira 220volts R$ 
100,00 Fone: (19) 99193-2917 
c/ Whats
Vendo camera TECK-PICK 
nova na caixa R$ 150,00 Fone: 
(19) 99193-2917 c/ Whats
Vendo portão de 3 metros X 
1,80 altura R$500,00 Aceito 
cartão de crédito e parcelo F.: 
(19) 3935-1633 Sonia Batista
Vendo chás funcionais mara-
vilhas da terra todas as fases 
R$ 40,00 Fone: (19) 99193-
2917 c/ Whats
Vendo perfumes importados, 
desodorantes 29,90, colonia 
bolso 40,00, e demais a $99,90 
212, Paco Rabane, Ferrari 
Black, Carolina Herrera. Fone: 
(19) 99193-2917 c/ Whats
Vendo Máquina de cartucho 
R$300,00 Aceito cartão de 
crédito e parcelo F.: (19) 3935-
1633 Sonia Batista
Vendo Porta de vidro de correr 
1,60 R$ 400,00 Aceito cartão 
de crédito e parcelo F.: (19) 
3935-1633 Sonia Batista
Vendo armário 4 gavetas e 
4 portas em bom estado R$ 
200,00 F.: (19) 98143-4184
Procuro para comprar Triciclo 
com bagageiro na frente Falar 
c/ Vina F.: (19) 99769-7055

V e n d o  t e c l a d o  r o l a n d 
R$2.500,00 reais e 1 Subwoo-
fer SWA - 300 Active Subwoo-
fer R$1.000,00 Fone: (19) 
98120-3357 Jose
Vendo 1 Bicicleta Azul pneu 
balão R$300,00 Fone: (19) 
98120-3357 Jose
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Empregos

Notas de Falecimentos
1-MATILDES DOS 
PASSOS KAIZER 
com 89 anos, viúvo(a) 
,sendo filho (a) de 
JOSE PEDRO DA SIL-
VA e SOPHIA MATIL-
DES KAIZER. Deixa 
5  filho (s):(MAIORES), 
e 3 (FAL). Falecido 
(a) em: 15/10/2020, e 
Sepultado (a) no cem. 
MUN. DE  IVAIPORÃ 
PR aos 16/10/2020.

2-ISMAR BASILIO 
DE ALMEIDA  com 
77  anos ,divorciado 
(a), sendo filho (a) de 
EDSON BASILIO DE 
ALMEIDA e MARIA 
DE LOURDES CAR-
VALHO DE ALMEIDA. 
Deixa filho (s): AN-
DRÉA, ANDERSON e 
ANDRAUSS. Falecido 
(a) em: 16/10/2020, e 
Sepultado (a) no cem. 
PQ. DAS ALLAMA-
DAS- LONDRINA PR  
aos 17/10/2020.

3-OLIVIA  com 89 
anos, viúvo(a), sendo 
filho (a) de MARIA SE-
NHORINHA DIVINO 
CARAPIRÁ e BER-
NARDINO CARLOS 
SÃO JOSÉ ,Deixa 
4  filho (s): Falecido 
(a) em: 17/10/2020, 
e Sepultado (a) no 
cem. MUN. DE RUY 
BARBOSA BA aos 
18/10/2020.

4-JULIO ELIAS DA 
COSTA com 99 anos, 
viúvo(a) ,sendo fi-
lho (a) de ELIAS AL-
FREDO DA COSTA e 
JULIA ALMEIDA DE 
LUNA. Deixa filho (s): 
MANOEL, CICERO, 
CICERA, MARIA e 
MANOEL Falecido (a) 
em: 20/10/2020, e Se-
pultado (a) no cem. 
PARANATAMA PE 
aos 20/10/2020.

5-LUANE CAROLINE 
GROTTO com 26 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de LUDOVI-
CO GROTTO NETO e 
ADALGISA MARIA DOS 
SANTOS, NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
26/10/2020, Velado(a) 
no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL 
aos 27/10/2020. 

6-JOSÉ DE ALMEIDA 
FILHO com 64 anos 
, Era Separado(a) de 
ISABEL CRISTINA  AS-
TOLFI sendo filho(a) de 
JOSE DE ALMEIDA e 
ERMELINDA ULITSKA 
DE ALMEIDA. deixa fi-
lho(s): OSVALDO, SIL-
VANA ( MAIORES ), Fa-
lecido em: 28/10/2020, 
Velado(a) no DIRÉTO, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
28/10/2020. 

7-DAVINO ALVES DOS 
SANTOS com 76 anos , 
Era Viúvo(a) de MARIA 
CARDOSO DE MOURA 
DOS SANTOS sendo fi-
lho(a) de OTAVIANO DE 
BRITO e ANA ALVES 
DOS SANTOS .deixa 
filho(s): NEYVAIR 47, 
NEILDES 44, MARIA 
GORETE 42, Falecido 
em: 28/10/2020, Vela-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 29/10/2020. 

8-RAPHAELA MILAN 
FONTES MEDINA com 
92 anos , Era Viúvo(a) 
de FRANCISCO ME-
DINA sendo filho(a) de 
JOÃO MILAN FONTES 
e DOLORES MILAN 
GONÇALVES. deixa fi-
lho(s): JOSE CARLOS 
67, NEUZA 60, CLO-
VIS 55, Falecido em: 
28/10/2020, Velado(a) 

no PARQUE DOS IN-
DAIAS, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 29/10/2020. 

9-ROSILENE DA PAZ 
DE MENDONÇA BAR-
BOSA com 67 anos , 
Casado (a) com ONE-
SIMO BARBOSA sen-
do filho(a) de JOSE 
HENRIQUES DE MEN-
DONÇA e CARLOTA 
MOTA DE MENDONÇA 
.deixa filho(s): REGIS 
33, RODOLFO 28, Fa-
lecido em: 28/10/2020, 
Velado(a) no DIRETO, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
29/10/2020. 

10-MARIA DE PAIVA 
DA SILVA com 90 anos 
, Era Viúvo(a) de CAN-
TIDE DA SILVA sendo 
filho(a) de PEDRO AN-
TONIO DE ASSUNÇÃO 
e ALZIRA DE PAIVA 
.deixa filho(s): EDNA , 
HELENA (MAIORES) 
ELIAS (F), Falecido 
em: 29/10/2020, Ve-
lado(a) no DIRETO, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
29/10/2020. 

11-MARCELO DA COS-
TA SIQUEIRA com 50 
anos , Era Divorciado(a) 
de DINA SFAT LADEIRA 
sendo filho(a) de APO-
LONIO PAULINO DE 
SIQUEIRA e MAFALDA 
DA COSTA SIQUEIRA. 
deixa filho(s): BARBA-
RA 25, Falecido em: 
29/10/2020, Velado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 30/10/2020. 

12-OLIMPIA ANTUNES 
DE FRANÇA com 75 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JO-
AQUIM ANTUNES DE 

FRANÇA e JOSEFA 
MAMEDIA DE SOUSA 
.deixa filho(s): ELZA, 
VALDECI , VALDEMAR, 
ROSENILMA (MAIO-
RES), Falecido em: 
30/10/2020, Velado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 30/10/2020. 

13-NORBERTO RAU-
GI com 81 anos , Era 
Viúvo(a) de MADALE-
NA ARANTES RAU-
GI sendo filho(a) de 
LAZARO RAUGI e 
MARIA BENEDICTA 
MENDES RAUGI. deixa 
filho(s): CRISTINA ( 57 
), CLÁUDIA ( 52 ), Fa-
lecido em: 30/10/2020, 
Velado(a) no DIRETO, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
30/10/2020. 

14-MARCELO DA SIL-
VA com 39 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de  e SUELI TAINARA 
DA SILVA. deixa filho(s): 
CARMEN 16, Falecido 
em: 30/10/2020, Ve-
lado(a) no DIRETO, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
30/10/2020. 

15-LUIZ HENRIQUE 
GODEGHESI com 62 
anos , Casado (a) com 
MARIA TEREZA MAR-
QUES SIMÃO GODE-
GHESI sendo filho(a) de 
ODAIR GODEGHESI e 
EDMARÍ MARIA ZOR-
ZELLA GODEGHESI. 
deixa filho(s): LUIS 38, 
GUSTAVO 35, JULIA 
29, RAFAELA 08, Fa-
lecido em: 30/10/2020, 
Velado(a) no MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL 
aos 30/10/2020. 

16-JAIR GATTI com 70 

anos , Casado (a) com 
MARIA HELENA GATTI 
sendo filho(a) de DIO-
GO GATTI e ANA SAN-
TACHI GATTI. deixa 
filho(s): JAIRO, JAQUE-
LINE (MAIORES), Fa-
lecido em: 30/10/2020, 
Velado(a) no CANDE-
LARIA, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
31/10/2020. 

17-JOAQUIM DE JE-
SUS DA SILVA com 
67 anos , Casado (a) 
com  sendo filho(a) de 
OSCAR DA SILVA e 
MARIA DA CONCEI-
ÇAO SANTOS SILVA. 
deixa filho(s): SUZANO, 
DÉBORA E SUZANA 
(MAIORES), Falecido 
em: 30/10/2020, Vela-
do(a) no CANDELA-
RIA, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
31/10/2020. 

18-JULIA AGUIRRE 
COSTANZI com 95 
anos , Era Viúvo(a),-
sendo filho(a) de BE-
NEDICTO AGUIRRE e 
MARIA MENDES.deixa 
filho(s): VILMA , MARIA, 
CRISTINA, Falecido 
em: 30/10/2020, Vela-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 31/10/2020. 

19-VALDEMAR GON-
ÇALVES com 77 anos , 
Casado (a) com MARIA 
ALICE NOVAIS GON-
ÇALVES sendo filho(a) 
de ANTONIO GON-
ÇALVES e CESARINA 
NILSEN .deixa filho(s): 
EUNICE , VALDEMIR 
, DORALICE (MAIO-
RES), Falecido em: 
31/10/2020, Velado(a) 
no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 01/11/2020. 

20-FATIMA MARIA DE 
SOUZA ROSA com 56 
anos , estado civil igno-
rado,  sendo filho(a) de 
EGYDIO DE SOUZA e 
CASIMIRA CARMO DE 
SOUZA.deixa filho(s): 
CESAR, VANESSA, 
ALESSANDRO, RO-
SEMARY, Falecido em: 
01/11/2020, Velado(a) 
no BARBIERI, e sepul-
tado(a) no CEMITERIO 
MUNICIPAL DE ITU-SP 
aos 01/11/2020. 

21-LUÍS AMERICO 
DE JESUS BAPTISTA 
com 52 anos , Era Se-
parado(a) de MARIA 
JOSE DE MORAES 
sendo filho(a) de JOSE 
DE JESUS BAPTISTA 
e GERTRUDES FUR-
LAN BAPTISTA .deixa 

filho(s): INGRID , BEA-
TRIZ (MAIORES), Fa-
lecido em: 02/11/2020, 
Velado(a) no DIRÉTO, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
03/11/2020. 

22-PETRINA PEREIRA 
DE OLIVEIRA com 84 
anos , Casado (a) com 
ADELINO FRANCISCO 
DE OLIVEIRA sendo 
filho(a) de  MARIA SA-
LOME DE JESUS.deixa 
filho(s): VALTER , VAL-
DECIR , MARLEIDE , 
ALDO , MARIA APA-
RECIDA , ARNALDO , 
MARIA DE LOURDES 
, ADRIANO ,VALMIRO 
, VALDO (MAIORES)  
VALDIR, ARLENO E 
LURDES(FAL), Faleci-
do em: 02/11/2020, Ve-
lado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 03/11/2020. 

23-JOSE PINTO com 
75 anos , Casado (a) 
com REGINA VIDAL DE 
SOUZA PINTO sendo 
filho(a) de RAIMUNDO 
PINTO e FRANCISCA 
ALVES DA SILVA. deixa 
filho(s): ZILDA , ROSA , 
ANTONIO , JOSÉ, LAÉ-
CIO , MARIA , WILMA , 
FRANCISCO ( MAIO-
RES)., Falecido em: 

02/11/2020, Velado(a) 
no PARQUE DOS 
INDAIAS, e sepulta-
do(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
03/11/2020. 

24-EDITH TERE-
ZA AMSTALDEN 
KLINKE com 77 
anos , Casado (a) 
com ROBERTO RU-
BENS KLINKE sendo 
filho(a) de LÉO AMS-
TALDEN e AMALIA 
FURGERI. deixa fi-
lho(s): ADRIANA 48, 
JULIANA 42, Falecido 
em: 03/11/2020, Ve-
lado(a) no DIRÉTO, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/11/2020. 

25-IRACEMA COR-
RÊA PIRES com 78 
anos , Era Viúvo(a) de 
CARLOS ROBERTO 
FOZ sendo filho(a) de 
RAUL INÁCIO PIRES 
e WILMA CORRÊA 
PIRES.deixa filho(s): 
ADRIANA , GISELA, 
BEATRIZ,  VICTOR, 
ROBERTO (MAIO-
RES), Falecido em: 
03/11/2020, Velado(a) 
no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) 
no CREMAT.MUNICI-
PAL DE CAMPINAS 
aos 04/11/2020.

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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