
Vacinação contra a gripe é 
prorrogada até 30 de junho

Alojamento provisório atende 
moradores de rua do município

Funssol inicia arrecadação 
da campanha do agasalho
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Indaiatuba realiza sorologia que 
detecta anticorpos para a Covid-19

Indaiatuba é uma 
das primeiras cidades 
da região a adotar o 
teste de sorologia labo-
ratorial para a detecção 
de anticorpos IgG, au-
torizado recentemente 
pela Anvisa. Isso porque 
o município possui o 
equipamento laborato-
rial Abbott Architect®, 
utilizado também para 
o diagnóstico de outras 
doenças como o HIV 
(Aids).

O teste de sorologia 
IgG é indicado de acor-
do com critério médico, 
após avaliação clínica.

O Troféu Frutos de Indaiá comple-
ta 15 anos em 2020 e muitas empre-
sas e empresários já receberam o 
troféu que simboliza o reconhe-
cimento dos serviços prestados e 
que foram indicados como o me-
lhor em seu segmento pela popu-
lação indaiatubana.

Tradicional na cidade, o Tro-
féu Frutos de Indaiá 
ganhou a confiança 
dos empresários 
locais devido a 
sua credibilidade 
na pesquisa de 
satisfação rea-
lizada com os 
moradores da 
cidade.

O mês de junho é ti-
picamente o período em 
que se costuma registrar 
quedas significativas nos 
estoques dos bancos de 
sangue públicos e priva-
dos, pois é nesse período 
do ano que as tempera-
turas começam a cair, 
propiciando aumento da 
incidência de infecções 
respiratórias e, além dis-
so, há outro desafio que 
é a pandemia do novo 
coronavírus, que levou 
ao isolamento social.
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Troféu Frutos de Indaiá 
reconhece empresas da cidade
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Junho vermelho destaca a 
importância da doação de sangue

P. A6

P. A12

CAMPANHA

INVERNO

IMUNIZAÇÃO



Editorial
Luz no fim do túnel

Artigo

Em meio à pandemia, quarentena e crises de todo o tipo, mais 
uma vez, fomos surpreendidos por uma ação criminosa racista. 
Nos Estados Unidos, um policial matou um homem negro duran-
te a abordagem.

George Floyd, de 46 anos, morreu sufocado, após o policial 
ficar ajoelhado sobre seu pescoço por mais de 8 minutos. O fato 
gerou forte onda de protestos em mais de 75 cidades americanas, e 
em cerca de 40 delas, foi decretado o toque de recolher. 

Segundo testemunhas, Floyd já estava deitado na rua e imobi-
lizado, e dizia ao policial que não conseguia respirar. Pela covardia, 
o ato desencadeou a questão do racismo, que ainda perdura em 
pleno século 21.

E daí vem outras perguntas: por que nos diferenciamos por 
conta da cor da pele? Por preferências ou opiniões? Por que tan-
to ódio e intolerância? Alguns apontarão o vírus ou o isolamento 
como razões, o que é inverdade, visto que tais circunstâncias ocor-
rem há muito tempo.

No entanto, não devemos ter a humanidade como perdida. 
Há luz no fim do túnel. E meio aos protestos, dezenas de policiais 
(negros, inclusive) se juntaram aos manifestantes, ficando de joe-
lhos nas ruas. Foi clara a demonstração de indignação e repúdio à 
ação do colega. 

Além disso, os agentes mostraram que nem todos são iguais: 
somos semelhantes, porém, com consciência e total capacidade de 
promover as mudanças que quisermos no mundo. Podemos, sim, 
fazer a diferença, em qualquer lugar e em qualquer situação. Pense 
nisso!

A2

A Câmara dos Deputados aprovou recentemente o Projeto de Lei nº 1.397/2020, que institui medidas emergenciais para 
as empresas em crise devido à pandemia, ou em processo de recuperação judicial. Agora, o projeto deverá ser apreciado pelo 
Senado. Exceto pelas obrigações de contratos firmados ou repactuados após 20 de março de 2020, pelos créditos de natureza 
salarial e pelos contratos de cooperativas, as medidas compreendem situações vividas antes dessa data e, em grande medida, 
têm duração prevista até o final do ano.

Apesar de demonstrar preocupação com a economia brasileira, o projeto não se ateve a alguns detalhes que podem colocar 
a sua constitucionalidade em xeque e, na prática, transferir para o Poder Judiciário o risco de um colapso na prestação do 
seus serviços para a população.

De acordo com o projeto, as execuções judiciais ou extrajudiciais de garantias e as ações judiciais vencidas após 20 de 
março, por falência, rescisão unilateral ou ações de revisão de contrato, ficam suspensas por 30 dias, contados da vigência 
da futura lei, para que, em teoria, o devedor negocie com credores.

Mas, a moratória não levou em consideração se as atividades empresariais foram interrompidas ou inviabilizadas pelo 
isolamento social, como salões de cabeleireiro, shoppings, academias de ginástica e outros. Isto é, o projeto conferiu o mes-
mo tratamento para empresas com realidades distintas, o que viola o princípio constitucional da igualdade, bem como o da 
proporcionalidade, que, em âmbito administrativo, veda o poder público de agir com excesso ou de se valer de atos inúteis 
ou desvantajosos.

O projeto prevê ainda que, após a suspensão de 30 dias, se não houve acordo, o devedor que comprovar redução igual ou 
superior a 30% de seu faturamento, comparado ao último trimestre do ano anterior, poderá ingressar em juízo com um pedido 
de negociação preventiva, o que, aliás, parece violar a autonomia dos tribunais de Justiça estaduais de organizarem as suas 
unidades jurisdicionais prevista na Constituição Federal. Se aceito, o pedido estende a suspensão inicial por mais 90 dias.

Além de representar um claro “incentivo perverso” à solução amigável entre as partes, já que representa verdadeiro 
convite para acessar o superlotado Poder Judiciário e, assim, para o maior consumo dos seus recursos materiais e humanos, 
já insuficientes para a boa prestação dos seus serviços, o pedido de negociação preventiva ainda parece violar o princípio da 
boa-fé objetiva (ou mesmo da proporcionalidade), pois, ao não exigir a demonstração de que o devedor efetiva e razoavel-
mente buscou renegociar, indica não ter se preocupado com os reais interesses do credor no negócio.

É fundamental que o Senado Federal aprecie o projeto com muita atenção, a fim de que a pandemia não traga para as 
empresas de que trata mais problemas do que aqueles que elas já estão tendo hoje em dia.

*Gustavo Milaré Almeida e João Pedro Alves Pinto são advogados associados da Meirelles Milaré Advogados

Inconstitucionalidades das medidas emergenciais para empresas 
em recuperação judicial na pandemia

Respeitável público, 
Esse ano por razões obvias, não teremos as tradicionais festas 

juninas. 
Não teremos as calças remendadas, os bigodes feitos com 

lápis de olho, a camisa xadrez e quadriculada; fora as comidas e 
bebidas típicas. Enfim, uma festança danada de boa que esse ano 
ficará apenas na lembrança. 

Festa junina é muito bacana porque é aquele momento em 
que saímos, ou quase, da vida urbana, para transportarmos ao 
modo de vida simples e rústica do campo.

 Todos temos a festa junina pra chamar de nossa. O clube, a 
escola, a empresa, a vizinhança. Agora, como seria uma festa juni-
na organizada no Congresso Nacional? Imagina o dialogo pelos 
corredores: 

- Deputado, você recebeu o convite para nossa festa junina? 
- Ainda não excelência, mas se não me chamarem para a qua-

drilha vou ficar muito bravo. 
A quadrilha seria incrível. Aqui, estou falando da quadrilha 

junina mesmo. Quem vocês acham que seria o chefe, digo, o nar-
rador? 

Então imagina o narrador gritando... 
- a ponte quebrou... 
Acho que a resposta só teria sentido, quando ele falasse:
 - olha o politico interessado no Brasil... 
- é mentiiiira. 

E haja espaço para a brincadeira da 
cadeia. Pensando bem, eles formam a 
quadrilha e quem dança somos nós.

BALANCÊ...

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

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

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

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

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

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

A Secretaria de Saúde por meio do Departamento de Atenção Básica iniciou na segunda-feira (1º) a ação permanente 
de orientação e prevenção ao covid-19. São desenvolvidas as seguintes ações: Aferição da Temperatura; Esclarecimento 
de dúvidas sobre Covid-19 19; Orientação sobre quais serviços acessar e em quais momentos; Distribuição de cartazes 
“USE MASCARA” nos estabelecimentos comerciais; e Distribuição de máscaras.

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Imagem da Cidade
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Indaiatuba realiza sorologia que 
detecta anticorpos para a Covid-19
Município é um dos pioneiros da região a adotar o exame laboratorial autorizado pela Anvisa

A Prefeitura de In-
daiatuba está rea-
lizando um novo 

teste para a detecção de 
Covid-19. Trata-se da so-
rologia IgG, que verifica 
a resposta imunológica do 
corpo em relação ao vírus, 
ou seja, se a pessoa já foi 
infectada pela doença e 
tem os anticorpos para a 
Sars-CoV-2. Atualmente 
estão disponíveis oito mil 
testes.

A cidade é uma das pri-
meiras da região a adotar 
o teste de sorologia labo-
ratorial para a detecção de 
anticorpos IgG, autorizado 
recentemente pela Anvi-
sa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Isso 
porque o município possui 

o equipamento laboratorial 
Abbott Architect®, utili-
zado também para o diag-
nóstico de outras doenças 
como o HIV (Aids).

O teste de sorologia 
IgG é indicado de acordo 
com critério médico, após 
avaliação clínica. Para que 
o teste seja efetivo, este 
deve ser coletado a partir 
de sete dias do início dos 

sintomas; o mesmo cri-
tério é observado para os 
contactantes de casos posi-
tivos. O prazo é necessário, 
pois, a produção de anti-
corpos só acontece depois 
de um período mínimo 
após a exposição ao vírus. 
Profissionais de saúde que 
têm contato com pacientes 
infectados também farão 
o teste.

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O resultado positivo para 
Covid-19 chegou também 
nesta quarta.

Ainda neste dia 3, fo-
ram acrescentadas 125 
notificações, nove casos 
positivos e outros 137 
casos foram descartados. 
Indaiatuba soma 1.814 no-
tificações para Covid-19, 
sendo 330 confirmados, 
277 curados, 26 confir-
mados internados, e 27 
óbitos. 

Há ainda quatro mortes 
em investigação e outros 
150 casos suspeitos aguar-
dam resultados. Entre os 
hospitalizados com sín-
drome respiratória (com 
suspeitas da doença), há 
28 em leitos clínicos, e 15 
em UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva), distribuídos 
entre o Haoc e o HSA 
(Hospital Santa Ignes).

A secretária municipal 
de Saúde, Graziela Garcia, 
explica que esse novo exa-
me será um grande aliado 
para identificar o alcance 
do vírus na cidade. “Saber 
quais pessoas já desenvol-
veram imunidade para essa 
doença indicará as regiões 
da cidade que merecem 
maior atenção das nossas 
equipes de saúde. Será 
um grande aliado, espe-
cialmente nesse momento 
que começamos a ter uma 
flexibilização da quarente-
na”, comentou.

Ela ressaltou ainda a 
importância de procurar 
atendimento médico ao 
sentir sintomas de gripe. 
“Muitas pessoas chegam 
nas unidades de saúde 
querendo fazer o teste para 
a Covid-19, mas, é preciso 
salientar que é imprescin-

dível que um médico ava-
lie as condições clínicas 
do paciente para indicar 
o exame adequado. Cada 
um dos três testes de que 
dispomos (RT-PCR, testes 
rápidos e a sorologia IgG) é 
indicado para uma fase da 
doença”. O investimento 
da Prefeitura nos testes 
ultrapassa um milhão de 
reais.

Boletim
Na última quarta-feira 

(3), foi divulgado mais 
um óbito por Covid-19 na 
cidade, totalizando 27. A 
paciente, do sexo femini-
no, tinha 67 anos, faleceu 
em 28 de maio. Ela estava 
internada no Haoc (Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo) desde o dia 22 
de maio, e era portadora 
de diabetes e hipertensão. 

DIVULGAÇÃO/RIC-PMI

Novo exame será um grande aliado para identificar o 
alcance do vírus na cidade



A4 | cidade

GABRIEL BECCARI/RIC-PMI

Começou a fun-
cionar, às 18h 
desta segunda-

-feira (1º), o alojamen-
to provisório destinado 
às pessoas em situação 

O uso de máscaras já 
é obrigatório nos espa-
ços públicos, inclusive 
em transportes público 
e por aplicativo. Com 
as medidas, o número 
de máscaras e luvas des-
cartadas pela população 
deve subir. Dentro de 
casa, o descarte correto 
desses materiais é essen-
cial para ajudar no com-
bate à Covid-19 e zelar 
pela saúde do coletor.

O Recicla Sampa se-
parou alguns cuidados 
simples a serem toma-
dos na hora de jogar fora 

Alojamento provisório atende moradores de rua
Toda a estrutura foi montada com os cuidados necessários para evitar a contaminação pela Covid-19

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

de rua de Indaiatuba. a 
estrutura foi montada 
no Centro de Lutas do 
Bairro João Pioli e, 
inicialmente, o local 
oferece condições para 
abrigar  36 pessoas, 
sendo para 30 homens 
e seis mulheres. Ali, 
eles terão condições de 

cuidar da higiene pes-
soal, receberão jantar e 
dormirão aquecidos em 
camas instaladas sobre 
os tatames. Assim que 
os assistidos tomam o 
café da manhã, o espa-
ço é fechado e reabre 
novamente às 18h to-
dos os dias.

A ação foi iniciada 
pela Prefeitura de In-
daiatuba, por meio da 
Secretaria de Assistên-
cia Social, a qual ofe-
rece ainda orientações 
à população de rua, e 
realiza a entrega de 
cobertores para quem 
não aceita ser encami-
nhado para o abrigo 
institucional da cidade. 
No entanto, este ano o 
Prefeito Nilson Gas-
par resolveu inovar e 
ampliar o acolhimento, 
criando o alojamento 
provisório.

Toda a estrutura foi 
montada tomando-se 
os cuidados necessá-
rios, de acordo com as 
orientações da Vigilân-
cia Sanitária, para evi-
tar a contaminação pela 
Covid-19. Na chegada 
ao espaço, a Secretaria 
de Saúde faz uma tria-
gem das condições de 
saúde dos assistidos e 
distribui máscaras para 
a proteção pessoal.

Dentre as secreta-
rias municipais inse-

DESCARTE

Saiba como descartar corretamente máscaras e luvas

ridas na concretização 
dessa ação, estão a de 
Esportes, com a cessão 
do espaço e de col-
chões; a de Urbanismo 
e Meio Ambiente, com 
o Centro de Reabili-
tação Animal (CRA), 
uma vez que muitas 
pessoas em situação 
de rua têm um animal 
de estimação; o Funs-
sol (Fundo Social de 
Solidariedade), que ce-
derá roupas de cama e 
outros. Há ainda a par-
ticipação e contribui-
ção do Saae (Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgotos), da Educação, 
da Segurança, da Cul-
tura e da Comunidade 
Farol.

Acolhimento
Segundo o secretário 

de Assistência Social, 
Luiz Henrique Furlan, 
o alojamento provisó-
rio destinado às pesso-
as em situação de rua 
amplia e complementa 
as ações já realizadas 
no município com o 

objetivo de promover a 
superação das situações 
de violações de direitos 
vivenciados por estas 
pessoas. Entre essas 
ações, estão:

- Programa de Res-
socialização: visa ofe-
recer ajuda de custo 
(auxilio bolsa no valor 
de 30% salário míni-
mo) para quem estiver 
realizando estágio de-
corrente de curso pro-
fissionalizante.

- Para as pessoas 
em situação de rua, que 
não são residentes no 
município, é realiza-
do atendimento e após 
análise e contato com 
familiares é fornecido 
passagem para retorno 
à cidade de origem.

- Parceria com a Co-
munidade Farol, o qual 
oferece os seguintes 
serviços: acolhimento 
institucional para pes-
soas em situação de rua 
(masculino e feminino); 
e em república, para 
adultos em processo de 
saída das ruas.

esses itens: 
• Não jogue másca-

ras e luvas no lixo reci-

clável. Lembre-se que 
a coleta seletiva da ca-
pital paulista continua 

funcionando e gerando 
renda para aqueles que 
precisam;

• Algumas institui-
ções de saúde e sane-
amento tem indicado 
colocar os materiais 
dentro de dois saqui-
nhos plásticos (um den-
tro do outro), amarrar 
bem forte e jogar no 
lixo comum;

• Na cidade de São 
Paulo, ao deixar o lixo 
em frente à sua casa, 
a Amlurb (Autoridade 
Municipal de Limpeza 
Urbana) tem orientado 
a população a ensacar 
duas vezes os materiais 
descartados e fazer um 

nó bem forte. Os sacos 
devem ser resistentes, 
descartáveis e enchidos 
com até dois terços da 
capacidade. A medida 
visa evitar o contato 
dos trabalhadores com 
possíveis resíduos con-
taminados. 

• A população pode 
se informar sobre os 
pontos da coleta se-
letiva disponíveis em 
Indaiatuba, por meio 
do site da Prefeitura: ht-
tps://www.indaiatuba.
sp.gov.br/urbanismo/
coleta-seletiva/

Alojamento tem capacidade inicial para receber 36 pessoas entre homens e mulheres

O descarte correto é essencial para ajudar a proteger a saúde dos coletores

REPRODUÇÃO/GOOGLE
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Funssol inicia arrecadação de agasalhos
Os interessados podem doar roupas de frio, calçados e cobertores até o dia 3 de julho
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Teve início na quarta-
-feira, dia 3, a Cam-
panha do Agasalho 

2020 do Funssol (Fundo 
Social de Solidariedade de 
Indaiatuba). Para isso, fo-
ram distribuídas 30 caixas 
para doações nos 17 pontos 
de arrecadação, sendo eles 
públicos e privados (confira 
a lista abaixo). A campanha 
segue até o dia 3 de julho.

Os interessados podem 
contribuir com roupas de 
frio, calçados masculi-
nos, femininos, infantil e 
de bebê e cobertores. Os 
itens devem estar em boa 
condição uso, e o material 

arrecadado irá passar por 
triagem. O objetivo da 
campanha é ajudar pessoas 
em situação de vulnerabi-
lidade social a enfrentar os 
períodos de frio.

As empresas e parcei-
ros que quiserem caixas e 
cartazes para participar da 
Campanha, podem solici-
tar pelo e-mail: gabinete.
funssol01@indaiatuba.
sp.gov.br. 

Cuidados
No dia 26 de maio, fo-

ram distribuídos agasalhos 
e cobertores referentes à 
coleta de 2019. De acor-
do com o Funssol, neste 
ano, a demanda aumen-
tou consideravelmente. A 
assessoria da Prefeitura 

informou ainda que estão 
sendo tomados todos os 
cuidados necessários para 
a realização da coleta.

 Os agasalhos que forem 
recolhidos ficarão numa 
longa quarentena antes da 
triagem dos funcionários, 
pois, a distribuição será feita 
só em 2021 (exceto se a de-

No total o município possui 17 pontos de arrecadação

DOAÇÃO

A Prefeitura de Indaiatu-
ba retomou o cadastramento 
para o serviço gratuito de 
castração de cães e gatos. 
O trabalho, realizado pelo 
CRA (Centro de Reabilitação 
Animal), subordinado à Se-
cretaria de Serviços Urbanos 
e Meio Ambiente, estava 
suspenso desde o início da 
quarentena. No período, as 
cirurgias de castração foram 

reduzidas e atenderam apenas 
aos cadastros já realizados, 
para evitar a circulação de 
pessoas no CRA. 

Para fazer o cadastro, é 
necessário comparecer ao 
CRA com um documento de 
identidade e um comprovante 
de endereço, para preencher e 
assinar a ficha de castração. 
O atendimento é feito de 
segunda a sexta-feira, das 10h 

às 15h, e é destinado somente 
para animais de famílias mo-
radoras de Indaiatuba, que 
não conseguem pagar pela 
cirurgia particular. 

Além do agendamento 
no local, as entidades prote-
toras de animais parceiras da 
Prefeitura também fazem o 
cadastro de famílias interes-
sadas e encaminham ao CRA 
para agendar o serviço.

A Secretaria reforça que 
as pessoas que compare-
cerem ao CRA devem res-
peitar todos os protocolos 
sanitários propostos para 
conter o contágio do novo 
coronavírus. 

Balanço
Em 2019, foram castra-

dos 4.749 animais; e este 
ano, entre janeiro e maio, o 

Cadastro para castração de cães e gatos é retomado na cidade
CRA efetuou a castração de 
outros 2.134.

De acordo com o ve-
terinário responsável pelo 
serviço, Adriano Mayoral, 
além de evitar a superpopu-
lação de animais nas ruas, 
a castração traz benefícios 
ao próprio animal como a 
redução do risco de doenças 
(câncer de mama e de prós-
tata); não ocorre mais o cio 

e nem o sangramento nas 
fêmeas; evita fugas e brigas 
que podem machucar os 
animais; e elimina a gravidez 
psicológica (pseudociese) 
nas fêmeas. 

O CRA está localiza-
do na rua Safira, 120, no 
Distrito Industrial Recreio 
Campestre Joia. Para mais 
informações, é só entrar em 
contato: (19) 3936-2782.

manda deste ano for acima 
do esperado e necessite de 
complementação).

O Funssol agradece os 
parceiros de 2020: AAM, 
Brazilcoa Indústria E Co-
mercio De Serviços Ali-
menticios LTDA, British 
Indústria e Comércio Ltda, 
Evapco Brasil Equipamen-

tos Industriais, Hine do Bra-
sil, John Deer Hitachi, Pec-
val Indústria Ltda., Re-Teck 
Comercial Exportadora e 

Auto Posto Tre Fra-
telli Ltda
Av. Presidente Vargas, 
1475. Cidade Nova I

CRESANS
Rua José Zerbini, 427  - 
Jardim Regente
 
Prefeitura Munici-
pal de Indaiatuba 
Avenida Fabio Roberto 
Barnabé, 2800 - Jardim 
Esplanda 

S h o p p i n g  J a r a -
g u á  I n d a i a t u b a  

Rua Quinze de Novem-
bro, 1200 - Centro - In-
daiatuba/SP

Supermercado Pague 
Menos
R. Três Marias, 736 - 
Cidade Nova II

Supermercado Su-
merbol
Unidade 01: Avenida 
Presidente Kennedy, 
895 - Cidade Nova 
Unidade 03: Av. Eng. 
Fábio Roberto Barnabé, 
1260 - Chácara Areal

Pontos de arrecadação da campanha: 

Logística Reversa LTDA, 
SEPREV, VIVA Escola de 
Dança, YANMAR South 
America.
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Campanha Junho Vermelho Campanha Junho Vermelho 
incentiva doação de sangueincentiva doação de sangue

O mês de junho é 
tipicamente o período 
em que se costuma re-
gistrar quedas signifi-
cativas nos estoques 
dos bancos de sangue 
públicos e privados, 
pois é nesse período 
do ano que as tem-
peraturas começam a 
cair, propiciando au-
mento da incidência 
de infecções respira-
tórias e, além disso, 
há outro desafio que 
é a pandemia do novo 
coronavírus, que le-
vou ao isolamento 
social.

E  para  des tacar 
a importância de se 
manter a doação de 
sangue teve início 
no dia 1º de junho 
a Campanha Junho 
Vermelho, em home-
nagem ao Dia Mun-
dial  do Doador de 
Sangue (14 de junho). 
O tema da campanha 
lançado pelo Centro 
de Hematologia e He-
moterapia, o Hemo-
centro da Unicamp 
é super atual: #live, 
sangue, vida. 

Em Indaiatuba a 
Fiec (Fundação In-
daiatubana de Edu-
cação e Cultura) é o 
único posto de cap-
tação de sangue  do 
Hemocentro e realiza 
em todos os últimos 
sábados  do  mês  a 

campanha mensal de 
Doação de Sangue.

De  acordo  com 
o Hemocentro cada 
doador pode salvar 
até 4 vidas e a par-
tir do sangue doado 
pode-se produzir o 
Concentrado de He-
mácias, Concentrado 
de Plaquetas, Plasma 
e Crioprecipitado.

Segundo a  Fiec 
neste ano foram co-
letadas: 165 bolsas de 
sangue em fevereiro; 
162 em março; 142 
em abril; e em maio 
somou 136 doações.  

Vidas Salvas
Já  pensou quão 

É feio, no mínimo mui-
to feio, desqualificar pesso-
as que você não conhece 
e cuja vida profissional 
você nunca acompanhou, 
e que estejam dispostas a 
usar seu precioso tempo, 
deixando de lado seus ne-
gócios, se candidatando a 
uma vaga na política.

A péssima estratégia é 
papel de assessor mau ca-
ráter, que sem justificativa 
ou argumento tenta polari-
zar o eleitor, o arrastando 
para mentiras ditas como 
se fossem verdades. Du-
rante mais de 20 anos isso 
funcionou, mas, em tempo, 
a falta de honestidade e 
ineficiência fez mudar o 
cenário político atual. O 
eleitor aprendeu a pensar.

O eleitor brasileiro já 
não aceita mais uma cam-
panha suja e difamatória. 
A globalização da comu-
nicação tem a função de 
projetar e, de certa forma, 
proteger a imagem das 
pessoas, à medida que ofe-
rece liberdade tanto para a 
divulgação de fake news 
quanto para textos e ima-
gens de defesa na mesma 
proporção. O julgamento 
fica por conta e risco do 
leitor.

Na nova era política, 
quando o argumento é 
verdadeiro e se tem pro-
vas que os assegure, o 
interlocutor tem força, 
mostra a cara – vide 
seu presidente da re-
pública, Jair Messias 
Bolsonaro, e seu vice 
Hamilton Mourão, am-

bom seria se você 
colaborasse para sal-
var cerca de 12 vidas 
a cada ano? É muito 
provável que a sen-
sação de dever cum-
prido faria ainda mais 
parte da sua rotina. 
Você tem essa chance 
doando sangue!

Isso porque, cada 
doação  de  sangue 
pode ajudar até qua-
tro vidas. Ou seja, se 
você doar a cada três 
meses, pode ajudar 
a manter vivas até 
doze pessoas, além, é 
claro, da gratidão de 
suas famílias.

O sangue é insubs-
tituível e sem ele é 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Devido a quarentena, os bancos de sangue estão em alerta

OPINIÃO

“Aventureiros”os 
políticos de 
Indaiatuba?

impossível viver. O 
sangue doado é uti-
lizado em diversas 
situações: para pes-
soas  com doenças 
hematológicas varia-
das, câncer, pessoas 
que se submetem a 
cirurgias eletivas de 
grande porte e para 
emergências.

A frequência má-
xima de doações de 
sangue total é de 4 do-
ações para o homem 
e de 3 doações para a 
mulher em 12 meses. 
O intervalo mínimo 
entre doações deve 
ser de 2 meses para os 
homens e de 3 meses 
para as mulheres.

Cada doador pode salvar até quatro vidas, segundo o Hemocentro

 REPRODUÇÃO/MINISTÉRIO DA SAÚDE

bos defensores ferrenhos 
da transparência.

Assim, o eleitor não 
aceita mais calado e inerte 
campanhas que desqualifi-
quem adversários políticos 
desconsiderando seus cur-
rículos e histórias de vida, 
e quem o faz, não entende 
a mudança de conceitos 
que vem acontecendo no 
mundo, o que torna esse 
tipo de profissional des-
cartável num universo de 
pessoas mais inteligentes 
e antenadas com as ne-
cessidades do eleitor e o 
processo eleitoral.

“Aventureiros” pas-
sam a ser aqueles que 
não consideram a nova 
cara do eleitor brasileiro e 
sua postura diante de oli-
garquias e coronelismos 
que já não convencem 
mais. Hoje, para o eleitor, 
legislar e governar são 
atitudes que necessitam 
de moralização e civilida-
de. O candidato que não 
estiver conectado a essa 
nova realidade, está fora 
do páreo.  (Por Assesso-
ria de Imprensa Edvaldo 
Bertipaglia)
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Campanha de vacinação contra a Campanha de vacinação contra a 
gripe é prorrogada até 30 de junhogripe é prorrogada até 30 de junho

O Ministério da 
Saúde prorro-
gou até o dia 

30 de junho a Campa-
nha Nacional de Vaci-
nação contra a gripe, 
que iniciou em 23 de 
março e teve três fases, 
sendo que terceira (di-
vidida em dois grupos) 
iria até hoje (05). Po-
rém, o baixo índice de 
vacinação dos grupos 
prioritários motivou a 
prorrogação. 

De acordo com o 
Ministério a vacina 
é importante para re-
duzir complicações e 
óbitos por influenza 
e é mais uma opor-
tunidade para que os 
públicos de todas as 
fases, que ainda não 
se vacinaram, possam 
procurar de forma or-

ganizada as unidades 
de saúde.

Em Indaiatuba, a 
cobertura vacinal está 
deficitária para os se-
guintes públicos alvos: 
crianças de 6 meses 
a menores de 6 anos 
(31,14%), gestantes 
(27,21%),  mães  no 
pós-parto até 45 dias 
(36,77%) e pessoas 

com doenças crônicas 
(93,87%).  Entre os 
idosos e trabalhadores 
da área da saúde a co-
bertura vacinal já atin-
giu a meta de 100%. 
No município foram 
vacinadas, 48.329 pes-
soas o que representa 
72,97% do total.

O Depar tamento 
de Vigilância Epide-

miológica ressalta que 
todas as Unidades de 
Saúde estão abasteci-
das com a vacina, que 
pode ser realizada de 
segunda a sexta-feira 
das 7h30 às 16h. 

Coronavírus
A vacina contra a 

Influenza não tem efi-
cácia contra o coro-

Indaiatuba imunizou até o momento 72,97% do total das pessoas dos grupos prioritários
navírus, porém, neste 
momento, vai auxiliar 
os profissionais  de 
saúde na exclusão do 
diagnóstico para a CO-

VID-19, já que os sin-
tomas são parecidos. 
E, ainda, vai ajudar a 
reduzir a procura por 
serviços de saúde.

O governo federal 
anunciou, na última 
terça-feira (02), a par-
ticipação do Brasil no 
projeto Acelerador de 
Vacina (ACT Accele-
rator), iniciativa inter-
nacional para produção 
de vacina, medicamen-
tos e diagnósticos con-
tra o novo coronavírus. 
O projeto conta com a 
adesão de mais de 44 
países, empresas e en-
tidades internacionais, 
incluindo a Organiza-
ção Mundial de Saúde 
(OMS).

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Covid-19: Brasil ingressa 
em consórcio global para 
produzir vacina

O governo informou 
que a Bio-Manguinhos, 
unidade produtora de 
imunobiológicos da 
Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), é uma 
das instituições com 
capacidade de produ-
zir a vacina no futuro. 
Além de participar do 
acelerador de vacina, o 
ministro Ernesto Araú-
jo informou que o país 
também estabelecerá 
cooperação bilateral 
com outros países que 
desenvolvem estudo 
na área. 

A vacina é importante para reduzir complicações e óbitos por influenza
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A troca de dois pos-
tes em uma via da 
região central de 

Indaiatuba acabou geran-
do transtornos e prejuízo 
para comerciantes. Por 
conta do serviço, lojistas 
ficaram sem telefone e 
internet por cerca de uma 
semana.

Este é o caso de Clau-
dio Mozzelli, proprietário 
da loja que está localizada 
no trecho onde foi efe-
tuada a troca dos postes. 
“Havia um poste na Rua 
Pedro Gonçalves, e outro 
na Rua Onze de Junho, 
mas, no dia 27 de maio, o 
pessoal da CPFL veio até 
aqui e trocou os dois de 
lugar, deixando o serviço 
sem terminar. Além disso, 
a nova localização dos 
postes atrapalha a visibili-
dade da fachada da loja”, 
conta ele.

Troca de postes gera transtornos e 
prejuízo a comerciantes no Centro

Porém, o pior foi o 
rompimento do cabo de 
telefonia, que deixou Clau-
dio e outros comerciantes 
sem linha telefônica e in-
ternet. “Desde o início da 
obra estamos sem sinal de 
internet, e o telefone só foi 
religado na quarta-feira 
(3), depois de muita in-
sistência de minha parte”, 
revela. 

Ele diz que, ainda no 
dia 27, chegou a ir ao 
escritório da CPFL, mas, 
o posto estava fechado 
por conta da quarentena. 
“Meus vizinhos consegui-
ram resolver o problema, 
mas, como minha loja fica 
na esquina, e mexeram nos 
dois postes, acredito que 
tenha sido mais compli-
cado. Só agora, depois de 
uma semana, os serviços 
normalizaram. Porém, já 
tivemos muito prejuízo, 
porque, além do tempo 
fechados, ficar tantos dias 
sem telefone e internet, ou 

seja, sem vendas, é inad-
missível. Nosso ramo é o 
de roupas com proteção 
solar e acessórios, e com 
o Dia dos Namorados, 
planejávamos recuperar 
o tempo em que ficamos 
parados”, lamenta Claudio.

Paralelo aos prejuízos 
financeiros, o comerciante 
chama a atenção para a 
situação do calçamento em 
frente ao estabelecimento. 
“É um absurdo uma loja no 
Centro ficar com a calçada 
desse jeito. Os cadeirantes 
nem conseguem acessar 
a entrada e têm receio 
que aconteça algum aci-
dente”, destaca. Claudio 
emenda, revelando que um 
funcionário da operadora 
Vivo entrou em contato. 
“Ele perguntou sobre o 
funcionamento da linha, 
e garantiu que o problema 
seria resolvido ainda na 
quinta-feira (4); mas, já 
passa do meio-dia e a ba-
gunça continua por aqui”, 

salienta o proprietário.

Retorno
A reportagem do Mais 

Expressão entrou em con-
tato com a comunicação 
das empresas de energia 
elétrica e de telefonia. Em 
resposta, a assessoria da 
CPFL Piratininga escla-
receu que realizou, no dia 
27 de maio, a manutenção 
programada para melhoria 
da rede de distribuição nas 
ruas Pedro Gonçalves e 
Onze de Junho, no Centro 
de Indaiatuba. Durante 
a execução da atividade, 
um cabo de fibra ótica se 
rompeu. Por conta disso, 
as equipes das empresas de 
telecomunicação responsá-
veis que acompanhavam 
a manutenção, conforme 
procedimento padrão, tra-
balhavam para restabelecer 
o serviço de internet.

Já a operadora Vivo, 
também via assessoria, in-
formou que o serviço já foi 

Neste sábado, dia 
06 de junho às 19h30, 
acontece a primeira 
live teatral e musical 
da  região de Cam-
pinas realizada por 
artistas de Indaiatuba. 
Serão duas pessoas em 
cena, a atriz Fernanda 
Bugallo e o músico 
Geilson Santos. 

O espetáculo “Ma-
nifesto Poético 2020 
Covid-19” que envol-

LIVE
Artistas de Indaiatuba apresentam 
primeira Live Teatral neste sábado

ve teatro e música sur-
giu da necessidade da 
reflexão a respeito do 
que está acontecendo 
no Brasil e no mundo 
por conta da pande-
mia do coronavírus. A 
peça traz pensamen-
tos sobre a saudade, 
recordações, como é 
estar confinado em um 
ambiente por mais de 
74 dias e as vontades 
dessas personas. 

Fernanda Bugallo 
é atriz há mais de 15 
anos com experiência 
no teatro de Indaiatuba 
e São Paulo com pas-
sagens em grupos de 
renome como Satyros  
na capi tal  e  Grupo 
Estrada no interior. 
Também possui expe-
riência em teatro musi-
cal e cinema.  Geilson 
Santos é músico e no 
momento está no Con-
servatório de Tatuí. 

“Esse é um espetá-
culo intimista que va-
mos realizar dentro do 
estúdio de um grande 
amigo em Indaiatuba. 
Conseguimos muitos 
apoios, desde figurino 
com a JuMa Roupas e 
Acessórios em Cam-
pinas, com o JL Luz 
e Som em Indaiatu-
ba. Será totalmente ao 
vivo. Um grande desa-
fio técnico. Queremos 
que tenha essa verdade 
cênica”, afirma Fer-
nanda Bugallo. 

Lojista relata que ficou uma semana sem sinal de internet e linha telefônica
regularizado. A empresa 
orienta à população, em 
caso de problemas na rede 
da operadora, a entrar em 
contato pelo número *84 

86 (móvel) e 103 15 (fixa), 
ou através do site: www.
vivo.com.br, além dos ca-
nais oficiais no Facebook 
e Twitter.  

Após as obras, a calçada em frente à loja ficou intransitável, 
principalmente para cadeirantes

C. MOZZELLI

Atriz Fernanda Bugallo e o músico Geilson Santos

DIVULGAÇÃO
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O Caged (Cadastro 
Geral de Empre-
gados e Desem-

pregados) divulgou no dia 
27 de abril dados sobre o 
mercado de trabalho no 
ano de 2020. De acordo 
com dados consolidados 
pelo Caged, Indaiatuba 
fechou 1.731 vagas de 
emprego com carteira as-
sinada somente no mês de 
abril. O saldo foi resultado 
de 980 admissões e 2.711 
demissões.

De janeiro a abril de 
2020, o munícipio regis-
trou 9.568 admissões e 
10.726 demissões, resul-
tando um saldo negativo 
de 1.158 vagas.

Ainda segundo da-

Indaiatuba fecha 1.731 vagas de trabalho
dos do Caged, a indústria 
foi o que mais apresen-
tou queda no número de 
admissões. No mês de 
abril foram admitidos 252 
trabalhadores, enquanto 
890 foram demitidos. 
De janeiro a abril foram 
2.584 admissões e 3.106 
demissões.

Já o comércio con-
tratou 339 trabalhadores 
com carteira assinada em 
abril, e demitiu 602, ob-
tendo resultado negativo 
de 263. No total, foram 
admitidos 2.130 e 2.613 
foram demitidos.

A construção também 
apresentou queda no nú-
mero de admissões em 
abril, com 58 trabalha-
dores registrados e 196 
demitidos. De janeiro a 
abril foram 904 admissões 

A Receita Federal 
lembra que os contri-
buintes podem doar parte 
do imposto diretamente 
na declaração. É possí-
vel destinar até 3% do 
imposto devido para os 
fundos da criança e do 
adolescente e também 
até 3% aos fundos do 
idoso.

Para destinar o im-
posto diretamente na de-
claração, o contribuinte 
deve optar pelo modelo 
completo. Ao preencher 
a declaração, na ficha 
“Doações Diretamente 
na Declaração”, basta 
escolher quanto quer 

e 4.041 demissões.
Os prestadores de ser-

viços que inclui artes, cul-
tura, esportes, atividade 
administrativa, atividade 
financeira, atividade imo-
biliária, educação, comu-
nicação, saúde, serviços 
doméstico, transportes, 
entre outros, também teve 
aumento nas demissões 
em abril. Somente naque-
le mês foram demitidos 
1.019 e contratados 318. 
Já no acumulado do ano, 
foram 4.041 demitidos e 
3.906 admitidos. 

Somente o setor de 
agropecuária que perma-
neceu com saldo positivo 
de janeiro a abril, sendo 
que 44 foram admitidos e 
32 demitidos, e em abril 
foram 13 admissões con-

tra 4 demissões.

PAT
O PAT (Posto de 

Atendimento ao Traba-
lhador) voltou a atender 
a população de forma 
presencial desde segun-
da-feira (1º), porém, após 
reuniões, o horário foi 
atualizado e o posto passa 
a atender presencialmente 
das 7h às 15h30, de se-
gunda a sexta-feira, com 
controle no número de 
pessoas. O atendimento 
telefônico será realizado 
das 7h às 16h pelo 3825-
6622, principalmente para 
as pessoas que precisam 
checar as vagas de em-
prego.

Os serviços do PAT 
online continuam funcio-
nando normalmente. É 
possível baixar os aplica-
tivos Sine Fácil e CTPS 

Digital (disponível para 
Android e iOS), ou aces-
sar pelo site www.fov.br/
trabalho. Em caso de dú-
vidas acesse o formulário: 
www.bit.ly/pat-seguro

Para as pessoas que 
precisam dar entrada no IRPF 2020

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

O saldo foi resultado de 980 admissões e 2.711 demissões no mês de abril

seguro-desemprego e não 
conseguiram efetuar de 
forma online, o PAT es-
tará atendendo presencial-
mente no novo horário, 
na Rua Jacob Lyra, 344 
no Parque das Nações. 
Telefone: 3825-6622.

O setor da indústria foi o que mais apresentou 
queda no número de admissões

Contribuintes podem doar 
parte do Imposto de Renda

destinar e para quais 
fundos. Se tiver alguma 
dúvida durante o preen-
chimento, o Menu Ajuda 
está disponível ao clicar 
a tecla F1. Depois é só 
imprimir o Darf e pagar 
até o último dia do prazo 
de entrega da declaração. 
O valor destinado será 
abatido do que o contri-
buinte deveria pagar de 
imposto, se tiver saldo 
de imposto a pagar, ou 
somado à restituição, se 
tiver saldo a restituir.

A doação diretamente 
na declaração é mais prá-
tica. Porém, caso o con-
tribuinte opte por destinar 

diretamente aos fundos, 
é importante lembrar de 
pedir um recibo, que deve 
estar assinado por pessoa 
competente e pelo presi-
dente do conselho do fun-
do escolhido, lembran-
do que esse documento 
servirá de comprovante 
da destinação, a ser in-
formada na declaração 
no modelo completo do 
próximo ano.

Além desses fundos, 
o contribuinte ainda 
pode deduzir pagamen-
tos feitos durante o ano 
referentes a programas 
específicos de incentivo 
a cultura, esporte e saúde.
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Guarda Civil prende autor de 
roubos a estabelecimentos
Homem preso informou estar foragido do sistema prisional
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Na tarde de quarta-
-feira (03) a equipe 
da Romi (Ronda 

Ostensiva com Motocicle-
tas de Indaiatuba) prendeu 
o indivíduo responsável 
por vários roubos a esta-
belecimentos comerciais 
em Indaiatuba. O homem 
de 34 anos foi abordado na 
Rua Álvaro dos Santos, no 
Jardim São Francisco.

Guardas Civis reali-
zavam o patrulhamento 

FOTOS: GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA
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do bairro, quando encon-
traram o suspeito. Ele 
foi abordado e dentro da 
sacola que carregava foi 
localizado o simulacro de 
pistola, que ele utilizava 
para cometer os crimes. 
O homem confessou que 
realizou diversos roubos 
na cidade e informou es-
tar foragido do sistema 
prisional. Ele foi con-
duzido até Delegacia de 
Polícia, onde a autoridade 
de plantão determinou a 
apreensão do simulacro e 
a prisão do indivíduo.

Equipe Canil prende 
indivíduo por tráfico 

GAP frustra furto 
em andamento

Homem foi preso pela Guarda Civil por 
descumprimento de ordem judicial

DENÚNCIA

FLAGRANTE

MEDIDA PROTETIVA

A Equipe do Canil 
da Guarda Civil  de 
Indaiatuba localizou 
drogas com um indi-
viduo na tarde de do-
mingo (31), no Parque 
Indaiá. O Centro de 
Operações e Inteligên-
cia da Guarda Civil, 
recebeu uma denúncia 
através do 153, sobre 
um indivíduo de boné 
branco, bermuda cinza 
e camisa vermelha, 
que estava realizando 
o tráfico de drogas na 

A equipe do GAP 093 
(Grupo de Ações de Poli-
ciamento Especial) frustrou 
um furto em andamento na 
tarde do domingo (31), na 
Vila São José. A equipe 
recebeu a denúncia sobre 
um indivíduo furtando um 
estabelecimento comercial 
na Rua das Palmas e des-
locou até o endereço para 
averiguar.

Ao chegar no local, 
vizinhos informaram que 
o suspeito encontrava-se 

Um homem foi preso 
no sábado (30), após o 
descumprimento de uma 
medida protetiva. A ví-
tima entrou em contato 
com o Centro de Ope-
rações e Inteligência da 
Guarda Civil, através do 
telefone 153, relatando 
que seu ex-companheiro 
estava em frente sua re-
sidência, arremessando 
objetos para o interior da 
casa, com o objetivo de 
acerta-la.

O homem confessou que realizou diversos 
roubos na cidade

Com o individuo foi localizado microtubos de 
cocaína e dinheiro

Rua José Fanger.
Com o indivíduo 

f o r a m  l o c a l i z a d o s 
cinco microtubos de 
cocaína e R$120,00 
que ele confessou ser 
proveniente do tráfico 
de drogas. Diante dos 
fatos, tudo foi apre-
sentado na Delegacia 
de Polícia, onde a au-
toridade de plantão 
determinou prisão em 
flagrante do indivíduo 
e a apreensão da droga 
localizada.

dentro do estabelecimento, 
que estava com a porta da-
nificada. A equipe entrou 
no local e flagrou o homem 
escondido atrás de uma 
porta. Ele havia separado 
um notebook que pretendia 
furtar, mas foi impedido 
pela chegada da Guarda 
Civil. Ele foi conduzido até 
a delegacia de polícia, onde 
foi elaborado um boletim de 
ocorrência de furto tentado. 
O notebook foi devolvido ao 
proprietário.

A equipe Caminho 
das Rosas, com o apoio 
do GAP 094 e do super-
visor, foi enviada até a 
casa da solicitante, na 
Rua Ricardo Bergamini, 
no Jardim Morada do Sol, 
e logrou êxito em deter o 
homem. Ele foi condu-
zido até a Delegacia de 
Polícia, onde a autoridade 
de plantão determinou a 
sua prisão em flagrante 
por descumprimento de 
ordem judicial.

Vítima possui uma medida protetiva contra o seu ex-companheiro

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA
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A Secretaria Mu-
nicipal de Cul-
tura lança a pri-

meira edição do Pocket 
Cultural 2020 que visa 
estimular, valorizar e po-
pularizar a cultura, além 
de divulgar o trabalho e 
incentivar a sustentabili-
dade dos artistas locais. 
Para isso a pasta divul-
gou o Edital de Chama-
mento Público que tem 
como objetivo selecionar 
e divulgar apresentações 
de trabalhos em forma-
to de vídeos que irão 
compor a programação 
artística da 1ª edição. As 
apresentações virtuais 
terão início no dia 22 de 
junho e serão disponibi-
lizadas no portal Cultura 
Online.

Cultura lança 1º Pocket Cultural Virtual 
Iniciativa visa estimular e valorizar os artistas locais e apresentações terão início no dia 22 de junho

“A primeira edi-
ção do Pocket Cultu-
ral, que também será 
virtual - nos mesmos 
moldes do 28º Maio 
Musical - chega para 
divulgarmos os artistas 
de Indaiatuba nos mais 
diversos segmentos, 
com apresentações que 
variam entre três a 15 
minutos, no máximo”, 
afirma a secretária de 
Cultura, Tânia Cas-
tanho. “Assim man-
temos a cultural lo-
cal em movimento e 

ajudamos os nossos 
artistas, que podem ser 
contemplados com até 
duas inscrições”. Cada 
apresentação selecio-
nada receberá o valor 
de R$ 300.

Segmentos
A 1ª  edição do 

Pocket Cultural será 
composto por: Artes 
Circenses, que engloba 
malabarismo, palhaço 
ou clown, acrobacia, 
contorcionismo, equi-
librismo e ilusionismo 

ou mágica; Artes Vi-
suais, que integra as 
categorias História em 
Quadrinhos, Fotogra-
fia e Curta-metragem; 
Contação de Histórias; 
e Cultura Popular, que 
abrange Cordel, Folia 
de Reis, Congada, Jon-
go, Capoeira e Danças 
Folclóricas.

As opções continu-
am no segmento Dan-
ça, onde estão incluí-
dos Jazz, Ballet Clássi-
co, Hip Hop, Dança de 
Salão e Street Dance; 
Gastronomia; Litera-
tura, que inclui Fábula, 
Conto, Crônica, Prosa, 
Poesia e Poema; Músi-
ca, que tem tema livre, 

inédita ou não; Stand-
-up Comedy, com tema 
livre e roteiro adequa-
do para todas as idades; 
e Teatro. Mais detalhes 
de cada segmento po-
dem ser conferidos no 
Edital de Chamamento 
Público do evento.

Inscrições
Os artistas devem 

ter 18 anos ou mais e 
apresentar comprovan-
te de endereço fixo em 
Indaiatuba. Todas as 
apresentações devem 
ser gravadas em vídeo 
e ter classificação livre. 
Para se inscrever, o 
interessado deve aces-
sar www.indaiatuba.
sp.gov.br/cultura/po-
cket-cultural/, conferir 
o Edital e preencher 
seus dados corretamen-
te. Serão selecionadas 
até 110 apresentações 
distribuídas em todos 
os segmentos.

As inscrições se-
guem até o dia 16 de 

junho. A documentação 
apresentada será confe-
rida por uma Comissão 
indicada pela Secretaria 
Municipal de Cultura e 
a lista dos selecionados 
será publicada no site 
e Imprensa Oficial do 
Município até o dia 19 
de junho. As apresen-
tações serão disponibi-
lizadas por tempo inde-
terminado à população 
no portal Cultura Onli-
ne no site da Prefeitura 
de Indaiatuba (www.
indaiatuba.sp.gov.br/
cultura-online/).

A Secretaria de 
Cultura recomenda aos 
participantes, durante 
o processo de produ-
ção dos vídeos, seguir 
rigorosamente os pro-
tocolos de segurança 
sanitária para proteção 
e restrição de aglome-
ração em virtude da 
pandemia da Covid-19. 
Mais informações pelos 
telefones (19) 3875-
6144 ou 3894-1867.

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

REPRODUÇÃO/PMI

As apresentações virtuais terão início no dia 22 de junho
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Bicho Amigo

Helena com a gatinha Jade para vacinação na Clínica 
Bicho Amigo.

Duas Rodas

A data mais apaixonante do ano está́ chegando, e na Duas 
Rodas você̂ encontra presentes especiais para a pessoa 
amada. A Duas Rodas está funcionando, e respeitando 
as normas de higienização de acordo com o Ministério da 
Saúde! Av. Presidente Kennedy, 624 – Fone: (19) 99731-
0269

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

Casamento de Aline dos Santos. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente. 

Mr. Roof

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

A veterinária Andrea com a linda paciente Meleca, em 
consulta na Clínica Bicos & Focinhos 

A Nova Loja

Bicos & Focinhos

Adelaide Decorações

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

Fênix Pensionato

O Fênix Pensionato vem adotando severas medidas para 
conter o Corona Vírus nas três unidades: Indaiatuba, 
Campinas e Jundiaí. No último dia 30/05 juntamente com 
a prefeitura de Jundiaí realizaram teste para o Covid-19 em 
todos os 56 idosos residentes mais 48 colaboradores onde 
os resultados foram todos negativos. Esta medida também 
foi realizada em Indaiatuba e Campinas e todos estão livres 
do Covid-19 até o momento. “Cuidar com carinho é a nossa 
especialidade. Atendimento personalizado à terceira idade” 
Rod. Eng. Paulo de Társo Souza Martins, 4081 – 
Site: www.fenixpensionato.com.br
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Marcelo e Gabriel da Logi Time Transportes Babi Siqueira e Sandro Donha da Wolf Reformas

Eleitas pela população, empresas 
participam do Troféu Frutos de Indaiá
Conheça quem são os premiados da 15ª edição; Noite de premiação acontece em novembro

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

Tradicional na cidade, 
o Troféu Frutos de Indaiá 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

ganhou a confiança dos 
empresários locais de-
vido a sua credibilidade 
na pesquisa de satisfação 
realizada com os morado-
res da cidade. A pesquisa 
para conhecer os premia-
dos de 2020 ocorreu nos 
meses de outubro e no-
vembro de 2019 e foram 
ouvidas três mil pessoas. 
Logo após a apuração 
é feita e as empresas e 
empresários que se desta-
caram são contatadas pela 
equipe do Troféu Frutos 
de Indaiá.

“Sempre procuramos 
as empresas que ganha-
ram em primeiro lugar. 
Caso ela não tenha in-
teresse em participar do 
evento, o segmento o qual 
ela ganhou ficará vago”, 
explica o presidente do 
Grupo Mais Expressão, 
Admilson Redecopa. 
“Isso gera credibilidade 
e confiança tanto para os 
premiados quanto para as 
pessoas que participaram 
da pesquisa”, completa.

E esse ano, o Troféu 
Frutos de Indaiá deve ser 

muito comemorado. “Es-
tamos completando 15 
anos e é uma satisfação 
muito grande ter conquis-
tado esse espaço entre 
os principais eventos da 
cidade. Hoje o Troféu 
Frutos de Indaiá é consi-
derado o maior e melhor 
evento de premiação de 
Indaiatuba e região. E 
isso só foi possível graças 
aos esforços, não só meu, 
mas de toda a equipe que 
trabalha para que o even-
to seja possível”, disse 
Redecopa.

Esse ano, não diferen-
te dos outros, temos como 
prioridade a qualidade do 
buffet e a organização do 
evento. “Por isso mesmo 
diante da pandemia con-
tinuamos concentrados na 
organização do evento”, 
enfatiza o presidente.

Campanha 
Publicitária
O Troféu Frutos de 

Indaiá visa não somente 
reconhecer as empresas e 
empresários que se desta-
caram em seu ramo de ati-
vidade, mas também gerar 
um retorno financeiro e dar 
visibilidade aos premia-
dos através da campanha 
publicitária realizada pelo 
Grupo Mais Expressão.

Aos eleitos pela pesqui-
sa, foi oferecida a cota pu-
blicitária que desde março 
as empresas e empresários 
que receberão o Troféu 
Frutos de Indaiá, e que 
foram escolhidos através 
de voto popular, tem sua 
marca veiculada em todas 
as mídias do grupo como 
jornal impresso, revista, 
redes sociais e programas 

da WebTv.
“Dar um retorno fi-

nanceiro, credibilidade e 
visibilidade às empresas 
premiadas é o nosso prin-
cipal objetivo, por isso 
iniciamos a campanha pu-
blicitária no início do ano e 
segue até dezembro”, disse 
o presidente do Grupo, 
Admilson Redecopa. “As 
empresas e profissionais 
que participam do Troféu 
Frutos de Indaiá têm um 
grande sentimento de orgu-
lho, pois foram escolhidas 
por seus clientes e pela 
população, como as me-
lhores em seu segmento”, 
ressalta.

As cotas para a partici-
pação na entrega do Troféu 
Frutos de Indaiá 2020 estão 
sendo oferecidas para as 
empresas e empresários 
eleitos. “Já entramos em 
contato com grande parte 
dos eleitos pela população. 
A campanha publicitária 
inclui além da veiculação 
do nome da empresa nas 
mídias 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 900

CH01777 - CHÁCARA - RECREIO INTERNACIONAL DE 
VIRACOPOS - AT 1.000m², AC 260m², 03 Dormitórios 
(Sendo 01 Suíte), WC Social, Sala de Estar, Sala de Jan-
tar, Cozinha Planejada, Área de Serviço, Edícula com 
Churrasqueira, Banheiro e Quarto de despejo, Pomar, 
Jardim, Casa Toda avarandada e Garagem P/ 03 Autos 
Cobertos e Vários Descobertos. Ar condicionado em 02 
Quartos e na sala. R$ 3.000,00 + IPTU

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

VENDA

TE05993 - PARK GRAN RESERVE - AT 200 m² - Terreno 
em condomínio com duas portarias, área de lazer com-
pleta, e localização privilegiada. R$ 130.000,00

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

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

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

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

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

CA08786 - Linda e nova casa, pronta pra morar! 
Casa térrea e foco em acessibilidade - 04 quartos, 
03 suítes com armários e varanda em todos eles, 
sendo a master com closet e banheiro grande, (duas 
duchas e duas cubas). Ar condicionado já instalado 
em todos os quartos. Acabamento em porcelana-
to Portobello, portas laqueadas, iluminação natu-
ral, pé direito alto, telhado térmico, corrimão em 
blindex, pinças de inox e todos os banheiros com 
blindex. Ampla sala de estar e jantar com pé direi-
to alto. Área gourmet com sauna, ducha e churras-
queira! Piscina com deck e pergolado de madeira. 
Deck de madeira e bangalô na área externa. Condo-
mínio com área de lazer completa. R$ 1.230.000,00

LOCAÇÃO

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

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

CA08813 - CENTRO - AT 233,20m² AC153,82m² - EX-
CELENTE IMÓVEL COMERCIAL PREPARADO PARA CLÍ-
NICAS OU CONSULTÓRIOS - ÁREA INTERNA: 06 Salas, 
sendo 02 com ar condicionado e 02 WCs. FUNDOS: 
Cozinha coberta e 01 WC. O Imóvel possui 02 entradas 
independentes. Tubulação para ar comprimido. Água 
e energia no piso. Alarme em todas as salas, Circuito 
interno de TV. Cabeamento de rede PABX. 03 Vagas 
de Garagem Cobertas. LOCAÇÃO R$ 3.000,00 + IPTU.

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

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

CA08804-AT.150m² AC.166m²- VILLAGGIO DI ITAICI- 03 Dormitórios, sendo 
01 suíte com closet, 02 com ar condicionado, todos com varanda, Wc social, 
sala conceito aberto, lavabo, cozinha, lavanderia, quintal com churrasqueira e 
ducha spa, 02 vagas de garagem. R$ 660.000,00

AP04756 - AU 80,40m² - EXCELENTE APARTAMENTO 3 DORMITÓRIOS AS 
MARGENS DO PQ. ECOLÓGICO - VILA SFEIR 03 dormitórios (sendo 01 suíte com 
guarda roupa), WC social, sala ampla dois ambientes, varanda gourmet aberta, 
cozinha com planejados, lavanderia com planejado, garagem para 02 carros co-
bertos. OBS.: Preparação para ar condicionado na sala e nos dorms. Gabinetes 
de banheiro/Espelhos/Box Blindex. ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO: Salão de 
Festas. LOCAÇÃO R$ 1.600,00 + IPTU + CONDOMÍNIO.

CA08571 - AMSTALDEN RESIDENCE - AT. 360 m² AC. 220,45 m² - 3 suítes plane-
jadas com ar condicionado, cozinha planejada com cooktop, forno e coifa, sala 
ampla para 2 ambientes (sendo a de TV com planejados), lavabo, lavanderia 
planejada, área gourmet completa e piscina. garagem para 2 autos coberta e 
2 descobertos. Excelente imóvel com a opção de locação mobiliada (consulte 
nossos corretores as condições). R$ 5.200,00 + Condomínio + IPTU

CA08814 - SOBRADO - CENTRO - AT 125 m², AC 150,50 m², 03 Dormitórios 
(01 Suíte), Sala de Estar, Sala de Jantar, Lavabo, Cozinha e Lavanderia. R$ 
1.800,00 + IPTU.

AP04746 -  JD. PAU PRETO - AU 184,47m² - 03 dormts. c/ armários e ar condicionado 
sendo 02 suítes (01 master com escritório), WC social c/ roupeiro e gabinete, sala 
02 ambts., lavabo, cozinha com planejados, despensa, área de serviço, sacada com 
churrasqueira, gar. p/ 03 autos. Apartamento alto padrão em condomínio com in-
fraestrutura completa em frente ao parque ecológico. Pisos e revestimentos, louças e 
metais totalmente reformados: porcelanato, mármore, laminado de madeira, cubas 
de sobrepor, trabalho em gesso, projeto de iluminação completo incluindo luminá-
rias. R$ 1.000.000,00

CH01771 - VALE DAS LARANJEIRAS - AT. 3000m² AC.216,61m² - 02 dormitó-
rios (01 suíte), sala 02 ambientes, cozinha, wc social, escritório, lavanderia, 
churrasqueira, casa de caseiro anexada. Venda R$ 850.000,00
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CIDADE NOVA I – CA00000
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, 

WC , QUINTAL, EDÍCULA, GARAGEM
AREA DO TERRENO 450M°

R$ 1.250.000,00

COND.PARK AVENIDA-CC00093
4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, SALA EM 

3 AMBIENTES, COZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO,3 VAGAS
R$ 1.500.000,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 SUITES, 10 

BANHEIROS, SALA DE ESTAR, SALA DE JAN-
TAR AMPLA, COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA 

GOURMET, JACUZZI, ACADEMIA, SALÃO 
DE JOGOS, SAUNA, ADEGA, ESCRITÓRIO, 

E DOIS HOME THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES ORNAMENTAIS, 
GARAGEM PARA 06 CARROS. TODOS OS 
AMBIENTES CLIMATIZADOS E COM SOM.

R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – CH00334
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 02 
SALAS, COZINHA, 03 WC, LAVANDERIA, 

AREA GOURMET COM CHURRASQUEIRA.
R$ 750.000,00 ( ACEITA PERMUTA ) 

LOCAÇÃO R$ 3.500,00 + R$ 105,00 DE 
IPTU

SÍTIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRESA
 AREA TOTAL 34.717,37 M²

R$ 650.000,00

BAIRRO ALDROVANDIA – CH00336
CHACARA - TERRENO 18.150M² AREA 

RURAL , CONTEM 05 CASAS.
CASA 01: CASA PRINCIPAL:  03 DORMITÓ-

RIOS, SENDO 01 SUITE COM CLOSET, SALA,
DE ESTAR, SALA DE JANTAR, COZINHA, 02 

WC, LAVANDERIA.
CASA 02: CASA DO CASEIRO: 03 DORMI-
TÓRIOS, SALA  GRANDE, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA, VARANDA, 01 QUARTO 

EXTERNO COM BANHEIRO.
CASA 03: 01 DORMITÓRIO, COPA PEQUENA 

, WC, ESCRITÓRIO EXTERNO.
CASA 04: 01 SUITE, HALL DE ENTRADA 
, COZINHA, 03 VAGAS DE GARAGEM 

COBERTA.
CASA 05: 03 DORMITÓRIOS, COZINHA, WC, 

LAVANDERIA, VARANDA, 03 DEPOSITOS, 
CHURRASQUEIRA, PISCINA, POMAR, LAGO, 

PASTO ,  ÁGUA VEM DA NASCENTE.
UMA EXTENSA AREA VERDE.

R$ 2.541.000,00

VENDA TERRENOS 

CENTRO  -MONTE MOR – TE00018
TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS LOTES

R$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL – TE00015
TERRENO 184 M²

R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

RESIDENCIAL VIENA – TE00021
TERRENO DE 250M² COM LINDA VISTA 

PARA O BOSQUE. SEGURANÇA E PORTEIRO 
24 HORAS, INFRAESTRUTURA  COMPLETA 
COM PISCINA , QUADRA, PLAYGROUND, 

SALÃO DE FESTAS,ACADEMIA.
R$ 180.000,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇAMENTOS 
TERRENOS EVIDÊNCIAS  

333,95 M² 
R$ 200.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

LANÇAMENTO – TE1111 – DIN - DISTRITO 
EMPRESARIAL

TERRENOS A PARTIR DE 488,87 M²
VALORES A PARTIR DE R$ 215.000,00

RECREIO CAMPESTRE -
VIRACOPOS TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-TR00778
TERRENO 999 M²

R$ 280.000,00 +R$ 280,00 (CONDOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-TR 00754
TERRENO 400 M²

R$ 339.000,00

CENTRO- INDAIATUBA- TE00022
TERRENO COMERCIAL LOCALIZAÇÃO PRIVI-

LEGIADA ÁREA TOTAL 674,45M°
R$ 2.023.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

JARDIM POMPEIA – SA00008
SALA COMERCIAL 39,99M², ESCRITORIO E 

WC. R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA CONS-

TRUÍDA R$ 2.000.000,00                                                           

CASA COND.VILA AVAÍ – CC 00094
03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, AMPLA 

SALA, LAVABO, COZINHA, BANHEIRO, 
GARAGEM PARA 02 CARROS, ÁREA DE 

SERVIÇO.
R$ 540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 SUITE, 02 

SALA, 02 COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO,  03 
WC, 04 VAGAS R$ 550.000,00

PARQUE INDAIÁ – CC03192
03 DORMITORIOS, SENDO 02 SUITES,SALA 

AMPLA, COZINHA PLANEJADA, 05 WC,
CHURRASQUEIRA, QUINTAL, 02 VAGAS DE 
GARAGEM COBERTA , AR CONDICIONADO,
ARMÁRIOS, PORTARIA 24 HORAS, AREA DE 

LAZER COMPLETA.
R$ 580.000,00 + CONDOMÍNIO R$ 250,00 

+ IPTU R$ 160,00

BELA VISTA – CA03165
 CASA SOBRADO,  04 DORMITÓRIOS, SEN-

DO 01 SUITE, SALA, COZINHA , 04 WC,
GARAGEM PARA 04 CARROS. EDÍCULA 

COM 01 DORMITÓRIO, 
COZINHA, WC. AREA TERRENO 300M²

R$ 580.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, CASA 
COM 02 DORMITÓRIOS, 01 AMPLA SUITE 
COM BANHEIRA, COPA, COZINHA, AMPLA 

SALA, BANHEIRO SOCIAL E QUINTAL. 
GARAGEM PARA 02 CARROSCOBERTOS E 

02 DESCOBERTOS.
R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDOMÍNIO COM: 
SALA, LAVABO, COZINHA, LAVANDERIA, 03 

DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, CHUR-
RASQUEIRA COM MAIS 01 QUARTO E 01 
BANHEIRO, GARAGEM COBERTA PARA 02 

CARROS E 02 VAGAS DESCOBERTAS.
R$ 600.000,00

VILA  TELLER – CA03159
CASA MAIS SALÃO: CASA DE 02 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, WC, AREA DE SERVI-

ÇO. GARAGEM. AREA DO SALÃO 90M².
R$ 600.000,00  

JARDIM BELA VISTA – CA03165
04 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

TODOS COM ARMÁRIOS E SACADA, 02 
SALAS, COZINHA PLANEJADA, COM FORNO 
E FOGÃO, 04 WC, LAVANDERIA, EDÍCULA 
COM 01 QUARTO, COZINHA E WC, AREA 

GOURMET COM CHURRASQUEIRA.
R$ 650.000,00 

( ACEITA PERMUTA EM TERRENO NO PAR-
QUE REAL OU IMÓVEL DE MENOR VALOR )

JARDIM SÃO PAULO – CA03155
03 SUITES ( SENDO 01 MASTER PREPA-
RADA PARA AR CONDICIONADO E COM 

BANHEIRA , OUTRA  MENOR COM VARAN-
DA), SALA DE TV COM LAREIRA ELETRICA 

, COZINHA PLANEJADA EM AMBIENTE 
INTEGRADO COM SALA DE JANTAR, 

INCLUI FORNO ELETRICO  EMBUTIDO, 02 
LAVABOS, LAVANDERIA, AREA DE CHUR-
RASCO,QUINTAL, DEPOSITO ( QUE PODE 
SER  ESCRITORIO  OU ATELIÊ ), GARAGEM 

PARA 05 CARROS. 300M² DE TERRENO 180 
M² DE CONSTRUÇÃO.

R$ 665.000,00

CASA COND.VISTA VERDE – CC00096
02 SUITES AMPLAS, SALA 02 AMBIENTES, 

LAVABO, COZINHA E GARAGEM
R$ 680.000,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DORMITÓRIOS, 

SENDO 01 SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA, LAVANDERIA, CHURRASQUEI-
RA, FORNO DE PEZZA, AREA GOURMET, 
EDICULA ABERTA, 04 WC, 04 VAGAS DE 

GARAGEM. R$ 680.000,00

JARDIM TROPICAL – CA0004- CASA + 
SALÃO COMERCIAL + KITNET 

03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 02 
SALAS, COZINHA, DESPENSA, AREA DE 

SERVIÇO,
GARAGEM PARA 02 CARROS. SALÃO DE 

90M² NO PISO SUPERIOR.
KITNET COM 01 DORMITÓRIO,SALA, COZI-

NHA,  ESTRUTURA PARA PISCINA.
R$ 900.000,00 – ( ACEITA  PERMUTA ATÉ 

50% DO VALOR)

CASA COND. PORTAL DE ITAICI – CC00097
 03 DORMITÓRIOS SENDO 02 SUITES, SALA 
02 AMBIENTES, LAVABO, COZINHA, GARA-

GEM ÁREA DE LAZER COM PISCINA.
R$ 980.000,00

CIDADE NOVA – CA03169
03 DORMITÓTIOS,SALA, COPA, COZINHA, 

02 WC,QUINTAL, EDÍCULA, GARAGEM.
AREA DO TERRENO 420M²

R$ 980.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE ITAICI – 
CC00070

04 DORMITÓRIOS (02 SUITES) SENDO UMA 
COM CLOSET GRANDE E AR CONDICIO-

NADO, WC SOCIAL, SALA DE TV, SALA DE 
ESTAR COM DOIS AMBIENTES, PÉ DIREITO 
DE 6M DE ALTURA, JARDIM EMBAIXO DA 
ESCADA. SALA DE JANTAR, COZINHA AM-
PLA, ILHA GRANDE NO CENTRO E COOK-
TOP E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, QUINTAL 

AMPLO, AREA GOURMET COM CHURRAS-
QUEIRA, FORNO PIZZA, FOGÃO DE LENHA, 

VARANDA NAS PORTAS DOS QUARTOS 
E NA FRENTE DA COZINHA. GARAGEM 

COBERTA PARA 02 CARROS E DESCOBERTA 
PARA 04 CARROS.
R$ 1.100.000,00

JD. MONTE CARLO – CA03141
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, SALA 

AMPLA, COZINHA TIPO AMERICANA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, GARAGEM 

COBERTA R$ 285.000,00

JARDIM ADRIANA – CA03185
02 DORMITÓRIOS, SALA , COZINHA, 02 
BANHEIROS, 02 VAGAS PARA CARRO.

R$ 290.000,00
( ACEITA PERMUTA, ACEITA CARRO NO 

VALOR DE R$ 30.000,00 )

JARDIM ITAMARACA – CA2891
03 DORMITÓRIOS, SALA , COZINHA, 02 WC, 

AREA DE SERVIÇO, QUARTO DE DESPEJO, 
GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 320.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – CC 00074
 02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA GOURMET, ÁREA DE SERVIÇO, 01 

VAGA R$ 340.000,000

JARDIM COLONIAL – CA0000
02 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 
COZINHA, 02 WC, 03 VAGAS DE GARAGEM
CHURRASQUEIRA. ( ACEITA PERMUTA EM 

APARTAMENTO ) 
R$ 360.000,00

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 
COZINHA AMERICANA, 02 WC, LAVANDE-

RIA, CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 02 
CARROS. R$ 370.000,00

COND. FLAMBOYANT – CC 00052
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 SUITE, 02 
SALAS, COZINHA, WC, ÁREA GOURMET

R$ 385.000,000

JD. BELO HORIZONTE—CA03140
03 DORMITORIOS SENDO 01 SUÍTE, SALA, 
COZINHA PLANEJADA, SALA DE JANTAR, 

SALA DE ESTAR AMPLA, BANHEIRO, ÁREA 
DE SERVIÇO, CHURRASQUEIRA, CERCA 

ELETRICA, AQUECEDOR SOLAR, GARAGEM
R$ 350.000,00

COND.PARQUE REAL – CC 00053
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 SUITE, SALA, 

COZINHA, WC, CHURRASQUEIRA
R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL -CA03111
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, SALA, 

COZINHA, WC, ÁREA GOURMET. 2 VAGAS
R$ 435.000,00 

SOLAR DOS ITAMARACAS – CA03163
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA,02 WC, 
EDÍCULA ABERTA, GARAGEM E QUINTAL.
AREA DO TERRENO 318M² AREA CONS-

TRUIDA 180M².R$ 435.000,00

JARDIM PEDROSO – CASA DA FRENTE, 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM.
CASA DE FUNDOS, 01 DORMITÓRIO, SALA, 

COZINHA, QUINTAL.
TERRENO 352M²

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, PRÓXIMO AO 
HAOC.

R$ 430.000,00

CASA JD. ESPLANADA PARQUE REAL – 
CC00099

 03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, COZI-
NHA, ÁREA GOURMET, GARAGEM COBER-
TA, AR CONDICIONADO E ENERGIA SOLAR.

R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA VERDE – CC00098
 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 

SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, COZINHA, 
GARAGEM.

R$ 450.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 02 

SALA, COZINHA, COPA,  ÁREA DE SERVIÇO,  
03 WC, 05 VAGAS, PISCINA, CHURRAS-

QUEIRA.
R$ 450.000,00

JARDIM MONTE VERDE – CA03158
SOBRADO COM 02 CASAS:  CASA PISO 

SUPERIOR, 02 SUITES, SALA, COZINHA,A-
REA DE SERVIÇO, WC. CASA PISO INFERIOR 

: 02 SUITES, SALA, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO,WC,02 VAGAS DE GARAGEM. 

ÁGUA E LUZ INDIVIDUAL. CASA PROXIMO 
AO PARQUE ECOLOGICO ACEITA PERMUTA 

POR TERRENO.
R$ 450.000,00

JARDIM OLINDA – CA03028
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 

02 AMBIENTES, COZINHAPLANEJADA, 
QUINTAL, GARAGEM PARA 02 CARROS. 
DORMITÓRIOS, COZINHA, E BANHEIRO 

PLANEJADOS.
R$ 450.000,00

JARDIM MORADA DO SOL – CA03177
03 DORMITÓRIOS, SALA,

 COZINHA, WC , QUINTAL.
R$ 450.000,00  ( ACEITA PERMUTA IMÓ-

VEL DE MENOR VALOR )

VILA MERCEDES – CA03189
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZINHA, 

WC, EDÍCULA COM 01 QUARTO,
01 WC, CHURRASQUEIRA, QUINTAL, 

GARAGEM PARA 04 CARROS.
AREA DO TERRENO 360M².

R$ 450.000,00

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 03 BANHEI-

ROS, SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, 
COPA, COZINHA, CHURRASQUEIRA, FO-
GÃO Á LENHA, LAVANDERIA, GARAGEM 

PARA 05 CARROS, POMAR, JARDIM. NÃO 
TEM PISCINA. R$ 477.000,00

EMBUTIDO, PORTA DE VIDRO SEPARANDO 
COZINHA DA LAVANDERIA, WC

COM BOX E GABINETE, 01 VAGA DE GARA-
GEM. APARTAMENTO DE FRENTE.

R$ 285.000,00

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIENTES, 

COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO WC,01 VAGA
R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – AP 00867
02 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIENTES, 

COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO WC,01 VAGA 
GARAGEM. R$ 290.000,000

CIDADE NOVA – AP00957
03 DORMITÓRIOS COM ARMÁRIOS PLANE-

JADOS, SENDO 01 SUITE, SALA
AMPLA, COZINHA PLANEJADA, AREA DE 

SERVIÇO, O1 VAGA DE GARAGEM DE 
155M². APENAS 02 APARTAMENTOS POR 
ANDAR.  R$ 350.000,00 + CONDOMÍNIO 

R$ 1.000,00
( ACEITA CARRO COMO

 PARTE DE PAGAMENTO )

CIDADE NOVA - AP 00963
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE , ( 

ARMÁRIO EMBUTIDO EM UM DOS DORMI-
TÓRIOS), SALA, 02 AMBIENTES, COZINHA 
PLANEJADA, WC SOCIAL, AREA DE SER-

VIÇO, SACADA, 02 VAGAS DE GARAGEM, 
PORTARIA 24 HORAS, AREA DE LAZER 

COMPLETA, COM PISCINA, ACADEMIA, 
CINEMA, CHURRASQUEIRA, QUADRA, 

PLAYGROUND, SALÃO DE FESTAS.
VALOR PAR VENDA R$ 480.000,00

VALOR PARA LOCAÇÃO R$ 2.200,00 (  
INCLUSO  CONDOMÍNIO E IPTU)

CIDADE NOVA – AP00961
03 DORMITÓRIOS, COM ARMÁRIOS, 

SENDO 01 SUITE,SALA,
DOIS AMBIENTES COM SACADA, COZINHA 

COM ARMÁRIOS,
03 WC, AREA DE SERVIÇO, 01 VAGA DE 

GARAGEM.
R$ 550.000,00 

VENDA CASAS 

TREVO DE CAPIVARI – CA03175
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA,02 WC, 

AREA DE LAZER.
AREA DO TERRENO 250M²

R$ 100.000,00 -  ( ACEITA VEÍCULO COMO 
PARTE DE PAGAMENTO ATÉ R$ 20.000,00 )

BAIRRO CAMINHO DA LUZ – CA03162
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 
GARAGEM, QUINTAL, AREA DE SRVIÇO.

R$ 140.000,00
ITANHAÉM – CA0000

02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 
CHURRASQUEIRA , GARAGEM PARA 02 

CARROS.
R$ 160.000,00

JARDIM COLIBRI – CA03202
01 DORMITORIO, SALA, COZINHA, GARA-

GEM, AREA DO TERRENO 150M²,
AREA CONSTRUIDA 50 M².

R$ 196.000,00

VILA BRIZOLA – CA03193
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC E 

GARAGEM.
R$ 200.000,00

CARDEAL – CA03174
CASA NOVA COM 03 DORMITÓRIOS, 

SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, 02 WC, 
GARAGEM PARA 02 CARROS.  

R$ 240.000,00 - ( ACEITA PERMUTA POR 
IMÓVEL DE MENOR VALOR EM INDAIATU-

BA  E VEÍCULO ATÉ R$ 20.000,00 )

JARDIM ELDORADO – CA0003
02 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 

COZINHA, 02 WC.
 GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 250.000,00

  JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –CA03146
 CASA 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, LAVANDERIA, QUINTAL, E 01 
VAGA DE GARAGEM COBERTA. ACEITA 

FINANCIAMENTO. DOCUMENTAÇÃO OK.
R$ 250.000,00

MORADA DO SOL – CA03139
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BA-

NHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO.
EDÍCULA COM  01 DORMITÓRIO, SALA. 

GARAGEM PARA 02 CARROS
R$ 260.000,00

SANTA RITA – CIDADE TATUI – CA03149
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 
COZINHA, 02 WC, LAVANDERIA, EDICULA 
COM 01 DORMITORIO, SALA, COZINHA, 

GARAGEM PARA 02 CARROS. ACEITA PER-
MUTA  NA CIDADE DE INDAIATUBA.

R$ 265.000,00

OPORTUNIDADE 

JARDIM SANTA RITA – CA03187
SOBRADO COM 216 M² 
DE AREA CONSTRUIDA.

03 DORMITÓRIOS, SENDO 02 SUITES, SALA 
DE ESTAR E JANTAR, COZINHA, LAVANDE-

RIA, CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 02 
CARROS, COM AMPLA AREA DE JARDIM .

R$ 279.000,00

MORADA DO SOL – CA03160
 04 DORMITÓRIOS,SALA, COZINHA, 02 WC.

R$ 280.000,00

JARDIM ELDORADO – CA03157
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA , 02 WC, 
GARAGEM PARA 02 CARROS, EDÍCULA NOS 

FUNDOS ( SEMI MOBILIADA).
R$ 280.000,00

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU 
SEGURO FIANÇA

LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SALAS 
COMERCIAIS NO DISTRITO

SALAS DE  29,43 M² ATÉ 368,26 M²
VALORES A PARTIR DE R$ 2.000,00

CENTRO – SA0001
SALA COMERCIAL COM 40M°

R$ 800,00 + IPTU R$55,00

CIDADE NOVA – SA00009
SALA COMERCIAL DE 30M², 01WC.

R$ 1.100,00

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

CENTRO – SL00358
EXCELENTE SALÃO COMERCIAL COM 04 

SALAS. R$ 1.800,00

CAMPO BONITO – SL00363
SALÃO COMERCIAL COM 147M² , 02 
BANHEIROS, MEZANINO DE 45M².
PORTA AUTOMÁTICA E LUZ DE LED.

R$ 1.800,00 + IPTU R$ 140,00

ITAICI – SL00354
SALÃO COM 180M² COM 02 WC MAIS 

ESPAÇO PAR4A ESCRITÓRIO.
R$2.500,00 + IPTU

 BAIRRO COLIBRIS – SL00371
SALÃO COMERCIAL,  280 M² COM 04 

BANHEIROS
R$ 3.500,00 ( INCLUSO IPTU)

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIARIOS, COZINHA, 
ESCRITÓRIO E VAGA PARA 10 CARROS

R$ 6.000,00 + R$ 240,00 (CONDOMINIO)

LOCAÇÕES CASAS

JARDIM MORADA DO SOL – CA03184
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, WC, 

AREA DE SERVIÇO, SEM GARAGEM.
R$ 700,00 + IPTU

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM SALA, COZI-
NHA, 01 SUITE, LAVANDERIA E 01 VAGA.

INCLUSO ÁGUA E IPTU R$ 850,00

JARDIM PAULISTA – CA03207
PISO SUPERIOR – 03 DORMITÓRIOS, 

SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, 
AREA GOURMET, AREA DE SERVIÇO, GARA-

GEM PAR 01 CARRO. R$ 1.200,00 + IPTU

 JARDIM ALICE – CASA SOBRE LOJA – 
CA03204 03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, SALA, COZINHA, AREA DE SERVIÇO,
GARAGEM PARA  01 CARRO.

R$ 1.300,00 ( IPTU INCLUSO  )

JARDIM UMUARAMA – CA03206
LINDA CASA -  02 DORMITÓRIOS, SENDO 

01 SUITE, SALA, COZINHA COM ARMÁRIOS, 
BANHEIRO SOCIAL, QUINTAL GARAGEM 

COBERTA PARA 02 CARROS.
R$ 1.350,00 + IPTU

VILA FURLAN – CA03017
02 CASAS – CASA DA FRENTE - 02 DOR-
MITÓRIOS,SALA COZINHA,  WC, AMPLO 

QUINTAL. CASA FUNDOS – 01 DORMOTÓ-
RIO, SALA,  COZINHA, WC, QUINTAL, AREA 
DE SERVIÇO, GARAGEM PARA O3 CARROS.

R$ 1.500,00 + IPTU

JARDIM REGENTE – CA02818
03 DORMITORIOS , SENDO 01 SUITE COM 

ARMÁRIO, WC, SALA 02 AMBIENTE, 
COZINHA, AREA DE SERVIÇO, QUINTAL , 
GARAGEM PARA 02 VEÍCULOS, ALARME

E PORTÃO ELETRONICO.
R$ 1.800,00 + IPTU R$ 100,25

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

AMPLA, COZINHA, 02 WC,
GARAGEM PARA 02 AUTOS.

R$ 1.800,00 + IPTU

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

CENTRO – AP00921
KITNET, 01 DORMITÓRIO, COZINHA, WC, 

SEM VAGA DE GARAGEM.
R$ 700,00 + IPTU

ITAICI-AP00967
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 01 VAGA.
R$ 1.000,00  + CONDOMÍNIO + IPTU

CECAP – AP00953
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

AREA DE SERVIÇO, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 1.100,00 ( INCLUSO COND. E IPTU).

CENTRO – AP00966
01 DORMITÓRIO, SALA, VARANDA, WC, 

COZINHA, AREA DE SERVIÇO,
01 VAGA DE GARAGEM COBERTA.

R$ 1.100,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

VILA MARIA HELENA – EDIFÍCIO DUETTO 
DI MARIAH – AP00539

03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE COM 
ARMÁRIO, SALA, WC, VARANDA GOURMET,
COZINHA COM ARMÁRIO, AREA DE SERVI-

ÇO, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 1.100,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

CENTRO – AP00964
KITNET MOBILIADO , 01 DORMOTÓRIO, 

WC, 01 VAGA DE GARAGEM
R$ 1.300,00

VENDA APARTAMENTOS  

JARDIM MORUMBI – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC , 

01 VAGA DE GARAGEM.
R$132.000,00 .

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA.
R$ 150.000,000 + R$ 40,00 (CONDOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEIRO, 

COZINHA. SEM GARAGEM
R$ 150.000,00 + CONDOMÍNIO R$ 355,00 

+ IPTU R$ 55,00

CENTRO – AP00956
02 DORMITÓRIOS, COM GUARDA ROUPA 
EMBUTIDOS, SALA, COZINHA ,WC, AREA 

DE SERVIÇO.
SEM  GARAGEM.

R$ 150.000,00

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO
R$ 160.000,000 

JARDIM MORUMBI – AP00949 
02 DORMITORIOS SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM.
R$ 165.000,00

JARDIM DOS COLIBRIS – AP00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 01 

VAGA DE GARAGEM.
R$ 159.600,00 + CONDOMINIO DE R$ 

200,00

CENTRO – EDIFICIO VERONA - AP00964
KITNET MOBILIADO

R$ 170.000,00

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM SALA COZINHA 

E BANHEIRO
R$ 180.000,00

MIRIM I – INDAIATUBA – AP00948
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC E 

GARAGEM
R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZINHA E BANHEI-

RO, 01 VAGA
R$ 175.000,000 + R$ 313,00 (CONDOMI-

NIO) + R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA E BANHEI-

RO (MOBILIADA) ,02 VAGAS
R$ 190.000,000

BOSQUE DOS INDAIAS – AP0000
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM.
R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 PLANEJADO, 
SALA, COZINHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO,01 

VAGA COBERTA.
R$ 200.000,000 + R$ 250,00 (CONDOMI-

NIO) + R$ 50,00 (IPTU)

CECAP – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 01 

VAGA DE GARAGEM.
R$ 200.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, 

COZINHA, AREA DE SERVIÇO SEPARADA 
DA COZINHA, 01 WC, E UMA VAGA DE 

GARAGEM. 
R$ 210.000,00

JD. SANTIAGO – AP 00835
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000 

CENTRO – AP00951
01 DORMITÓRIO, SACADA, SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM.
TODOS OS COMODOS COM ARMÁRIOS 

PLANEJADOS.
R$ 240.000,00 

CENTRO – AP00966
01 DORMITÓRIO, SALA, VARANDA, WC, 

COZINHA, AREA DE SERVIÇO,
01 VAGA DE GARAGEM COBERTA.

R$ 240.000,00 

PARQUE   SÃO  LOURENÇO – AP00946
APARTAMENTO TODO PLANEJADO  , 02 

DORMITORIOS, SALA 02 AMBIENTES,CO-
ZINHA, AREA DE SERVIÇO,WC GARAGEM  

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

ÇANDO A VIDA.
R$ 250.000,00

JARDIM ALICE – AP00952
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM COBERTA.
R$ 250.000,00

JD. MONTE VERDE – AP 00870
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, SALA 2 

AMBIENTES, COZINHA, WC,01 VAGA
R$ 280.000,000 + R$ 200,00 (CONDO-

MINIO)

JARDIM TROPICAL – AP00962
LINDO APARTAMENTO, ÓTIMA LOCALIZA-

ÇÃO, CONDOMÍNIO FECHADO.
03 DORMITÓRIOS, SENDO O PRINCIPAL 
COM ARMÁRIOS PLANEJADOS E OUTRO
COM ARMÁRIO E MESA DE ESCRITÓRIO, 

COZINHA PLANEJADA COM FOGÃO



VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churras-
queira e portão eletrônico.
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms, sala, coz, wc, salão comercial na frente, garagem desco-
berta para 4 carros.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem coberta.
CA101 – JD. REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem 
coberta para 3 carros, toda em piso frio. Possui edícula com 1 dormitório, cozinha e banheiro.
CA251 – JD. MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitórios com suíte, sala, cozinha, dispensa, banheiro 
e lavanderia.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 
banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 
2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$195 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, 
lavanderia, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$245 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, 
sala, cozinha americana com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churrasqueira 
e portão eletrônico.
CA208 – JD. NOVA VENEZA – R$250 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem para 2 carros, quintal e portão eletrônico.  
CA211 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIA – R$340 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha 
e garagem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e 
banheiro
CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$305 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, dispensa e garagem coberta para 2 carros. Possui aquecedor solar, ar condi-
cionado nos quartos e porão para ferramentas.

  CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem 
para 2 carros.
CS328 – JD. REGENTE – R$335 MIL- 3 dorms (1st), sala 2 ambientes, coz americana, lavanderia, 
wc social, churrasqueira, garagem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta 
para 2 carros
CA345 – CIDADE NOVA – R$600 MIL – 3 dorms (1st com armários), sala, coz com armários, wc, 
lavanderia, dispensa, quintal, garagem
CA367 – JD. SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3 dorms (1st), sala, coz, wc, lavanderia
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira 
e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, 
lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condo-
mínio ou apartamento. 
CA309 – JD. MORADA DOS SOL – R$325 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte 2 com ar condiciona-
do e 1 com armários, sala de estar com sanca, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros 1 com 
aquecedor solar, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros.  
CA310 – CENTRO – R$350 MIL – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros e 
garagem coberta para 1 carro. Aceita Proposta 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar con-
dicionado, sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 
2 carros e edícula. Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e 
câmera de segurança. Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou aparta-
mento até 200 mil
CA404 – JD. ESPLANADA – R$750 MIL – 4 dormitórios, sendo 2 suítes, sala te TV, sala de jantar, 
cozinha americana planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem descoberta para 2 carros, e edícula. 
Possui quintal, área gourmet e portão eletrônico.
CA328 – NOVA VENEZA – R$361 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira 
e portão eletrônico.

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem. Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet),sala de 
estar  com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, 
dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, 
lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta 
para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, sala, 2 banheiros, 
churrasqueira, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito 
duplo e sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e 
churrasqueira.

CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos 
os dormitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com chur-
rasqueira e pia, cobertura com vidros temperado, e garagem para 2 carros.
CA403 – VILLA ROMANA – R$1.200.000,00 – Sobrado com 4 dormitórios. Sendo os 4 suítes e 1 suíte 
com closed, 1 banheiro, roupeiro e sacada. Sala de jantar, sala de TV, sala de estar, lavabo, hall de 
entrada, varanda, cozinha planejada, lavanderia, dispensa e garagem para 2 carros. Possui ar condi-
cionado, quintal, edícula, zelador, piscina, churrasqueira, campo de futebol, sauna e aquecedor solar.
CA311 – DONA LUCILLA – R$920 MIL – 3 dormitórios, sendo os 3 suítes e 1 suíte com closed. 
Roupeiro, 2 banheiros, ar condicionado e aquecedor solar. Sala de estar, sala de TV, sala de jantar, 
2 lavabos, cozinha americana, lavanderia, garagem para 4 carros e edícula. Possui piscina, churras-
queira, campo de futebol e quintal. Estuda-se financiamento e terreno como parte de pagamento.
CA313 – CONDOMINIO MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, ba-
nheiro, sala de TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 2 carros. Possui quintal e 
churrasqueira. Estuda-se Permuta e Propostas.
CA314 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$550 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de TV, 
sala de jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, ar condicionado, 
aquecimento solar e coifa.  Área de lazer com piscina, churrasqueira, campo de futebol, sala de ginás-
tica, salão de festas e playground.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, 
cozinha planejada, lavanderia, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal e churras-
queira com área gourmet.
CA318 – CONDOMINIO MONTREAL – R$520 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem para 1 carro, churrasqueira e edícula.                                                                                                      
CA322 – CONDOMINIO MONTREAL – R$630 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 
banheiro, sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e quintal.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$525 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 1 
banheiro, sala de TV, sala de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e 
edícula. Possui ar condicionado, aquecedor solar e churrasqueira.                                                           
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com box 
e armários, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, lavande-
ria, garagem para 2 carros. Possui quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$390 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala 
de estar, sala de TV, cozinha, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. Obs: Casa com móveis 
planejados. Área de Lazer com playground, brinquedoteca, academia, churrasqueira, piscina e salão 
de festas.

 APARTAMENTOS

AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall de entrada, lavan-
deria, garagem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 
2 wc, todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP563 – JD. ALICE – R$200 MIL – 2dorms, (1 planejado), sala, coz planejada, wc, garagem
AP515 – CIDADE NOVA – R$300 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 banheiros, sacada, 
piso frio, 2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$230 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem 
coberta para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso 
frio,1 vaga de garagem comunitária.
AP511 – NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA – R$198 MIL – 2 dormitórios, sala 
de estar, sala de TV, cozinha, banheiro e lavanderia. Área de lazer com churrasqueira e campo de 
futebol. Possui portão eletrônico.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL -  Apartamento com 2 dormitórios, sendo 1 
suíte, cozinha planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 
2 carros. Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$215 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, la-
vanderia e garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, 
sala de jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e 
salão de jogos. Possui portão eletrônico e elevador. Aceita permuta com terreno, casa ou apartamento 
em Indaiatuba.                                                                                                                             
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 
ambientes e garagem coberta para 1 carro. 
 AP519 – CENTRO – R$330 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros 
social, lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 

 TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL
Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes a partir de 300 m² R$240 mil financiado 
em até 36x
TE45 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$380 MIL – 490 m²
TE02 – JD. PIEMONTE – R$190 MIL – 302m²
TE35 – JD. BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²

TE80 – JD. ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE18 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta com chácara.
TE23 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$267 MIL – 295m²
TE20 – JD. PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda Fit a partir do ano 2018.
TE44 – CONDOMINIO TERRAS DE SANTA – SALTO – R$190 MIL – 1020m².
Aceita permuta com casa ou apartamento de maior valor. Paga a diferença.
TE42 – CONDOMINIO RESIDENCIAL JATOBÁ – LOUVEIRA – R$210 MIL – 310m². Aceita permu-
ta com casa na região do Bairro Mercedes.
TE46 – CONDOMINIO TERRA MAGNA – R$280 MIL – 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². 
Aceita permuta com terreno de menor valor.

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

 LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha banheiro e lavanderia.
CIDADE NOVA – R$850,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem.
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro e garagem para 1 carro. 
VILA TODOS OS SANTOS – R$850 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. CALIFÓRNIA - R$950,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
CENTRO - R$915,00 - 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, e garagem. 
JD.PAULISTA - R$950,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.

APARTAMENTOS

VILA TODOS OS SANTOS - R$900,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de 
garagem.
VILA FURLAN – R$ 1200,00 – 2 dormitórios (1 c/armário), sala, cozinha planejada com fogão, wc, lavan-
deria planejada e garagem. 
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha, banheiro social, banheiro 
de empregada e garagem.
CECAP – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, sacada 
e garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$1200,00 – 2 dormitórios (1 c/armários), sala, cozinha planejada com fogão, banheiro, 
lavanderia planejada e garagem.
PQ. SÃO LOURENÇO – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.

SALÃO

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

SALAS

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

TERRENOS

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

B3Imóveis

         

VENDA

CASAS

CA00239-JD NOVO HORIZONTE 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ..R$ 550.000,00
CA00229-JD. EUROPA-3 dorms c/ suíte +dep 2 vagas. .............R$ 348.000,00
CA00245-JD. VILLA SORIANO-2 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. R$ 320.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ..........R$ 276.000,00
CA00063-JD. ESPLANADA I-3 dorms c/suíte+ dep 2 vagas ......R$ 600.000,00
CA00224-JD REGINA- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ...........R$ 650.000,00
CA00067-JD AMÉRICA- 03 dorms + dep  2 vagas .....................R$ 380.000,00
CA00237-JD REGENTE- 03 dorms c/ suíter + dep 4 vagas ........R$510.000,00
CA00002-CIDADE NOVA 1-Prédio c/ salão e casa comercial ....R$ 950.000,00
CA00150-JD. REGENTE- 3 dorms c/ suíte +dep 2 vagas ...........R$ 424.000,00
CA00260-PAU PRETO- 3 suítes 1 master + dep Comercial. ...R$ 1.500.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00242-JD. DOS IMPÉRIOS-03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .R$ 440.000,00
CA00027-VILAGIO DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ..R$ 480.000,00
CA00243-BRESCIA- 4 suítes + dep 2 vags ............................... .R$ 595.000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ....R$ 740.000,00
CA00201-DONA LUCILA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ........R$ 890.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas .........R$ 950.000,00
CA00097-BEIRA DA MATA-3dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .......R$ 900.000,00
CA 00031- DUAS MARIA – 3 suítes + dep + 2 vagas. .............R$ 2.300.000,00

APARTAMENTO

AP00078-JD. MORUMBI-02 dorms c/ suíte + dep 1 vaga  .........R$ 154.500,00
AP00077- SÃO VICENTE-01 dorms +dep 1 vaga. ......................R$ 197.000,00
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga .................R$ 235.000,00
AP00063-VISTA PARQUE- 2 dorms + dep 1 vaga ......................R$ 240.000,00
AP00061- ESPAZIO ILUMINARI- 3 dorms + dep 1 vaga. ...........R$ 250.000,00
AP00081-EDIFÍCIO MAROC-2 dorms + dep 1 vaga. ..................R$ 320.000,00
AP00082-EDIFÍFIO MATHILDE-2 dorms +dep 1 vaga. ...............R$ 380,000,00
AP00058- SKY TOWER- 1 dorm c/ suite + dep 1 vaga  ..............R$ 420.000,00
AP00057-THE PARK VIEW- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .....R$ 605.000,00
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + de. 2 vagas R$ 860.000,00

CHÁCARAS

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep . c/ piscina  ..R$  980.000,00
CH00046-MONTE MOR- 02 dorms +dep c/ piscina. Aceita Permuta ..... R$ 650.000,00                                               
CH00040-TERRAS DE ITAICI-02 dorms c/ suíte + dep 05 vagas.R$ 700.000,00  
CH00029-ITUPEVA- 2000m c/ 03 dorms c/ suíte +dep. c/ piscina ...R$  670.000,00
CH00036-ELIAS FAUSTO-03 dorms + dep c/ piscina  ............... .R$ 680.000,00
CH00038-LAGOS DE SHANADÚ-4 dorms c/ 2 suítes+ dep c/ piscina R$  950.000,00 
CH00011-RECANTO DAS FLORES 5000m c/ só área de lazer R$  750.000,00
CH00048-VALE DAS LARANJEIRAS- 2 dorms c/ suíte + dep e lazer. R$ 700.000,00

TERRENOS

TE000197-RESIDENCIAL VIENA 250M..................................R$ 190.000,00
TE000146-JARDINS DI ROMA-404M. ....................................R$ 280.000,00
TE000163-JARDIM BRASIL 250M ...........................................R$150.000,00
TE00194-PARADISO 420M .....................................................R$ 425.000,00
TE00170-VILA SUÍÇA 370m. ..................................................R$ 296.000,00
TE00082-JARDIM EUROPA 250M ..........................................R$ 200.000,00
TE0099-VILA MARTINS- SALTO 200M ...................................R$101.000,00
TE00171-LAGUNA- 300M aceita permuta ..............................R$ 180.000,00
TE00172-HELVETIA PARK- 490M . ........................................R$ 430.000,00
TE00177-VILA AVAI- 360M......................................................R$ 324.000,00
TE00191-PARK COMERCIAL-458,82 .....................................R$ 270.000,00
TE00121-CHÁCARA AREAL-566M . ......................................R$ 500.000,00
TE00186-CENTRAL PARQUE-SALT0-300M. .........................R$ 140.000,00
TE00187-ALTOS DE ITAICI-430M ..........................................R$ 250.000,00
TE00093-TERRACOTA-1250M ...............................................R$ 230.000,00
TE00190-ESPLANADA 1- 300M. ............................................R$ 265.000,00
TE00189-ITAICI-Comercial 302M. ..........................................R$ 300.000,00
TE00200- CAMPO BONITO- Comercial 150M ........................R$ 150,000,00

SÍTIOS

ST00010-RIO NEGRO 27.800M . .........................................R$ 1.390.000,00
ST00003-CARDEAL 20.000M C/ CASA  270M  ...................R$ 1.500.000,00
ST00012-VALE DO SOL- 55.000M C/ CASA DE 1000M .....R$ 5.100.000,00

ÁREAS

AR00003-ITAICI 11.000M  ..................................................R$ 18.000.000,00 
AR00008-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-25.000M............R$ 10.000.000,00

SALA COMERCIAL

SL0010- OFFICE PREMIUM – 77M..........................................R$220.000,00
PT00007-ITAICI- 60M ..............................................................R$ 220.000,00

LOCAÇÃO

CASA

CA00202-JD NOVO HORIZONTE-03 dorms c/ 1 suíte + dep 04 vagas ........  
.............................................................................................R$ 2.500,00+iptu
CA00199-JD MORADA DO SOL-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 vagas. .......  
.............................................................................................R$ 1.800,00+iptu
CA00206-PARQUE DAS NAÇÕES- 03 dorms c/ suíte+ dep 02 vagas .........  
............................................................................................ .R$ 1.800,00+iptu

CA00203-JD BOM PRINCIPIO-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 vagas. ...................  
..........................................................................................................R$ 2.500,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00117-MARIA DULCE-03 suítes 01 master +dep 04 vagas .................................. 
.................................................................................................R$ 6.000,00+cond+iptu
CA00196-MARIA DULCE-03 suítes +dep 04 vagas .......... R$ 4.800,00+cond+iptu
CA00207-PANORAMA- 4 suítes + dep+02 vagas ............. R$ 4.000,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. ......... R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00076-VILLAGIO D’AMORE-02 dorms +dep 1 vaga .....R$ 1.450,00 cond+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas ...........R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00021-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador.  ............................................ 
..........................................................................................................R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00074-RESIDENCIAL DAS FLORES- 03 dorms+dep 02 gagas .......................... 
...................................................................................................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga. ............................ 
...................................................................................................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas .............................. 
...................................................................................................R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + de. 2 vagas. .............................. 
...................................................................................................R$ 3.000,00 cond+iptu
AP00084-JARDIM ALICE-03 dorms c/suíte+dep 01 vaga. ......R$ 1.450,00 incluso

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

TE00134-CIDADE NOVA-402m ......................................................R$ 2.000,00+iptu
TE00079-EUROPARK- 1000m ........................................................R$ 1.000,00+iptu
TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA- 7.200m  .......................R$ 7.200,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M ............................................R$ 2.200,00+iptu

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS. ..........................................R$ 5.000,00+ iptu
SL00005-ARIO BARNABÉ-234MTS .............................................R$ 2.000,00+ iptu
SL00023-CENTRO-50MTS ..............................................................R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS ................................................R$ 1.400,00+iptu
SL00024-JD. MORADA DO SOL. 250MTSR$ ............................R$ 2.8000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS.R$..........................................................R$ 900,00+ iptu
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR.R$ ......................R$ 950,00+ iptu
SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M ................................ R$ 1.200,00+ iptu+cond

GALPÕES

GL00030-CENTRO EMPRESARIAL- A/T 440m-A/C 392m ............R$ 5.500,00+iptu
GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 585m .........R$  6.000,00+iptu
GL00031 RECREIO CAMPESTRE JÓIA A/T 1000 A/C 896....R$ 7.000,00 + iptu
GL00028-VITORIA MARTINI - A/T 1000m A/C 795m..................R$ 10.000,00+iptu



B4 Imóveis

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site - 550202 - Jardim Morada do Sol - 2 dormt/ sala/ 
coz/ WC social / lavand /gar R$1.350,00 + IPTU

3 ref site - 623831 - Vila Almeida -  2 dormt/ 1 suíte/ sala/ coz/ 
WC social / lavand /gar R$1.380,00 + IPTU

7. ref. site 047102 -  Jardim Bela Vista - 03 dormt/ 01 suí-
te/ 01 wc social/ coz/ sala 02 amb/ lavand/ churrasq/ garag/ 
R$380.000,00 

8. ref. site 174902 - Jardim Residencial Nova Veneza - 03 dor-
mt/ 01 suíte/ 01 wc social/ coz/ sala 02 amb/ lavand/ garag/ 
R$414.000,00 

4 ref site - 437891 - Edifício Vila das Praças - 2 dormt / sala / 
coz / WC / lavad/ gar R$800,00 - Cond + IPTU

5 ref site - 440402 - Edifício Vando -  2 dormt / sala / coz / WC 
/ lavad/ gar R$ 1.050,00 - Cond + IPTU

2 ref. set 294902 - Vila Soriano - 2 dormt/ 1 suíte/ sala/ coz/ WC 
social / lavand /gar R$1.500,00 + IPTU

10 ref site 468581 - Edifício Azaleia - 3 dormt / sala / coz / WC 
/ lavad/ gar R$ 200.000,00.

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

12 ref site 312902 - Terreno / Condomínio - Jardim Reserva 
Bom Viver - Terreno com 360 m² - R$ 170.000,00.

9 - ref site 849002 - Edifício Saint Patrick -  3 dormt / sala / 
coz / WC / lavad/ gar R$ 290.000,00 - Aceita Permuta

1. ref. site 383081 -Jardim Portal do Sol - 3 dormt/ 1 suíte/ sala/ 
coz/ WC social / lavand /gar R$1.350,00



B5Serviços / Utilidades

DESTAQUES

VENDA

AP0790 - Apartamento com 3 dormitó-
rios à venda, 67 m² por R$ 345.000,00 
OU R$ 1.914,61/mês - Jardim Prima-
vera - Indaiatuba/SP

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

CA1314 - Casa térrea, 3 dormitórios 
à venda por R$ 430.000,00 - Jardins 
do Império, Indaiatuba-SP
SO0452 - Lindo sobrado, 3 dormitó-
rios à venda, por R$ 650.000,00 – 
Cond. Jardins do Império, Indaiatuba-
-SP

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

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

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

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

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

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

AP0794 - Apartamento com 3 dormi-
tórios para alugar, 116 m² - Cidade 
Nova I - Indaiatuba/SP

AP0791 - Apartamento com 3 dormi-
tórios para alugar, 70 m² por R$ 1.300/
mês - Jardim Alice - Indaiatuba/SP

CA0012 - Espetacular casa com 3 
suítes para locação, por R$ 3.842/
mês - Condomínio Portal de Itaici, In-
daiatuba-SP

CA1285 - Lindo sobrado, 4 suítes, 
todo planejado, por R$ 10.100,00/
mês - Jardim Residencial Terra No-
bre, Indaiatuba-SP

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

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

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

LOCAÇÃO

AP0795 - Apartamento com 2 dormitó-
rios para alugar, 48 m² por R$ 1.200,00/
mês - Jardim Morumbi - Indaiatuba/SP 



B6 Serviços / Utilidades

DESTAQUE

Casa a Venda no Jardim  dos impérios ,vila de ytu
3 dormitórios, sendo 1 suíte garagem pra 3 carros, cozinha,w-
c,lavanderia, quintal,aquecedor solar, piso porcelanato, jane-
las e porta esquadrilha de alumínio, terreno 150 mts constru-
ção 105 mts - R$410mil (aceita financiamento bancário.)
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B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

JóiasEngenharia e Reformas

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

Arquiteta

PousadaMecânica

Comunicação Visual

Pizzaria Produtos Naturais



B9Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet



B10 Serviços / Utilidades



B11

classificados

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 ser-
viço, garagem para  4 
carros, F (19) 3834-6859
Lindo Sobrado Condo-
mínio Brescia - 200 m²  
de área construída. R$ 
740.000,00 Três amplas 
suítes com sacadas, 
sala de jantar, sala de 
estar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia 
e espaço gourmet pla-
nejado. Aquecimento 
solar instalado e pontos 
para ar condicionado 
nos quartos e salas. 
Fino acabamento. Con-
domínio com portaria 
24h, piscina, salão de 
festas, churrasqueira 
e quadra (R$ 230,46). 
IPTU R$ 174,37. Aceito 

apartamento ou terreno 
de menor valor, como 
parte do pagamento. F. 
19-992170168 ou 19-
992357764.
Casa Vendo/Troco 
por Edicula ou chá-
cara - Chácara valor 
até R$300.000,00. Casa 
Parque São Lourenço, 
3 dormitórios sendo 1 
suíte, 1 banheiro, sala, 
cozinha, quintal, chur-
rasqueira, garagem p/ 2 
carros, portão eletrônico. 
Valor R$450.000,00 F.: 
(19) 3816-8112
Casas á venda no con-
domínio Império Vila 
Itu e Vila Rica - 3 dorm 
com suíte, ótimo acaba-
mento R$ 435.000,00 F.: 
(19) 98346-2299
Casa á venda no Jar-
dim Veneza - Terreno 
100 m2 , a construção 
60 M2 ótimo acabamento 
R$ 280.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Comercial no Centro - 
300 metros de terreno 
218 área construída F.: 
(19) 4105-7479
Vendo uma proprieda-

de em São Paulo. Região 
de Santo Amaro -  Aveni-
da mais movimentada em 
São Paulo. Com 8 linhas 
de ônibus, 4 agências 
bancárias, todos os tipos 
de comércio. Terreno com 
500m², 10 para Avenida, 
50 para fundo, viela sem 
saída, sendo 2 salão co-
mercial, 2 residencias na 
parte superior. No fundo 
terreno de 220m² para 
construir 2 sobrados. 
Preço R$ 2.500.000,00. 
Aceito propriedade em 
Indaiatuba valor até R$ 
1.000.000,00 F.: (19) 
3318-0378
Vendo Casa  Lauro 
Bueno - 2 quartos, sala, 
copa, cozinha, 2 wc, ga-
ragem p/ 2 carros. Doc 
ok. De 250.000,00 por 
R$190.000,00 F.: (19) 
3016-1685 / (19) 98772-
5790
Vende -se  casa  em 
Cardeal - dois quartos, 
sala, cozinha america-
na, garagem coberta e 
área de serviços A.T. 
125m² A.C. 99m². Valor 
R$210.000,00. Aceita car-
ro e Financiamento. F.: 
(19) 99124-2964
 
Casa nova para loca-
ção Veneza - dois dor-
mitórios sendo uma suite 
sala, cozinha, 01 vaga 
de garagem locação R$ 
1.200,00 + IPTU F.:  F.: 
(19) 98346-2299
Casa Comercial - 08 
salas, recepção, cozinha. 
04 vagas na frente F.: (19) 
99764-1424

 
Apartamento a Venda 
no centro no coração,do 
lado dos bancos e lojas. 
Armários planejado na co-
zinha e na sala. 1 vaga de 
garagem. R$ 180.000,00 
F.: (19) 98346-2299
Edifício Mathilde Opor-
tunidade - 2 dormitó-
rios c/ suíte, 1 vaga, R$ 
380.000,00 imóvel alugado 
F.: (19) 4105-7479
Edifício Maroc - 2 dormi-
tórios c/ suíte com planeja-
dos 1 vaga R$ 320.000,00 
F.: (19) 99668-2866

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

 
Vende-se uma chácara, 
no Vale do Sol - com 
6 cômodos. Área total: 
1000 m2 área construí-
da: 170 m2 c/ 2 quartos 
sendo 1 suíte. 01 es-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

critório, área gourmet, 
churrasqueira, piscina 
c/ banheiro, campo de 
futebol. Toda avaranda-
da. Garagem p/ 4 carros, 
cozinha planejada. Acei-
ta financiamento. Valor 
R$ 580.000,00. Falar 
c/ Carlos ou Sandra F.: 
(19) 97119-8369 / (19) 
99487-5089
Chácara à venda Vale 
do Sol - AT 1000 Metros 
AC.   100 3 dormitório 
sendo 1 suíte, Cozinha, 
área de serviço, piscina 
R$ 790.000,00 F.: (19)  
98346-2299
Elias Fausto - 20.000 
metros R$ 300.000,00 
F.: (19) 99166-8272
Elias Fausto - 7 alquei-
res, ótima topografia, 

porteira fechada F.: (19) 
99166-8272
Vendo Chácara no Fo-
gueteiro - Sala, cozi-
nha, banheiro e duas 
suítes, toda murada 
R$310.000,00 sendo 
R$200.000,00 de entra-
da e o resto a combinar 
F.: (19) 99482-6697

 
Venda ou permuta por 
casa de lotes no Cond. 
Jd. Piemonte, c/ ótima 
topografia e localização, 
c/ infraestrutura com-
pleta. Tel: 3875-2862/
whatsapp: 996738210

Lote comercial Jar-
dim União 187 metros 
quadrados. Na principal 
avenida. 180.000,00 F.: 
(19) 98346-2299
Incrível Oportunidade 
- Lote em condomínio 
fechado, Terra Magna, 
R$ 180.000,00 à vista, 
360 m2, excelente loca-
lização. F.: (19)  97412-
0317 CRECI 64690
Terreno Comercial - Av 
Conceição, 700 metros 
F.: (19) 99166-8272
Europark Industrial 
- c/ 1000 metros R$ 
400.000,00 ACEITA 
PERMUTA c/ terreno em 
Condomínio ou comer-
cial. F.: (19) 97423-3079
V e n d e - s e  T e r r e n o 
1000m² - R$210.000,00 

Bairro: R.C.I.V. Glema 3 - 
Indaiatuba-SP. Rua: Lobo 
guará F.: (19) 98109-8669 
/ (19) 3875-3201

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

 
Vendo Montana LS - ano 
2012/2013. Tratar (19) 9 
9765-0818



B12 Serviços / Utilidades


