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Obras inicia abertura de via que 
interligará terminal rodoviário
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ELEIÇÕES O Troféu Frutos de Indaiá visa não 
somente reconhecer as empresas e em-
presários que se destacaram em seu 
ramo de atividade, mas também 
gerar um retorno financeiro e 
dar visibilidade aos premiados 
através da campanha pu-
blicitária realizada pelo 
Grupo Mais Expressão. 
Aos eleitos pela pesqui-
sa, foi oferecida a cota 
publicitária que desde 
março as empresas e 
empresários, que re-
ceberão o Troféu Frutos 
de Indaiá, tem sua marca 
veiculada em todas as 
mídias do grupo.

Seguindo seus instintos po-
líticos, adquiridos com uma 
experiência de 03 anos como 
vereador, Edvaldo Bertipaglia 
pensou que no Executivo pode 
fazer mais e resolveu colocar 
seu nome à disposição para 
a pré-candidatura a prefeito 
de Indaiatuba em 2020 pelo 
PRTB.

A interligação da Rodoviária com a Rua do Badin deve ser concluída até o final de julho 

Em uma sessão do Con-
gresso Nacional foi pro-
mulgada nesta quinta-feira 
(2) a Emenda Constitucio-
nal 107, que adia as eleições 
municipais de outubro para 
novembro deste ano.

Aprovada pela Câmara 
dos Deputados ontem (1º), 
a mudança determina que 
os dois turnos eleitorais se-
rão realizados nos dias 15 e 
29 de novembro. A mudan-
ça define ainda que caberá 
ao Congresso decidir sobre 
o adiamento das eleições 
por um período ainda maior 
nas cidades com muitos 
casos da doença.
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Editorial
Liberdade ameaçada

Artigo

Esta semana, uma notícia vinda do Senado causou 
tristeza e preocupação. Levando em conta que vivemos 
em um país democrático (pelo menos, na teoria), a lei da 
censura recebeu aprovação dos senadores (44 votos contra 
32, e duas abstenções).

 O PL da censura, como ficou conhecido, estabelece 
normas e mecanismos para redes sociais e serviços de 
mensagens privadas. Segundo o texto, serão excluídas 
as exigências das plataformas de redes sociais manterem 
seus bancos de dados no Brasil e do documento de iden-
tidade para o cadastro nas redes sociais.

É certo que o projeto prevê a proibição do funciona-
mento de contas inautênticas e a identificação de conte-
údos impulsionados e publicitários. Por outro lado, ga-
rante que as proibições não irão restringir manifestações 
artísticas, culturais, religiosas, políticas etc. É claro que 
há (muitas) controvérsias neste último parágrafo.

O que se vê na prática é assim: “o pau que bate em 
Chico NÃO bate em Francisco”. Ou seja, a liberdade de 
expressão vai depender de quem publicou e, principal-
mente, sobre quem.

O mais triste é perceber que muitos se negam a con-
siderar a ameaça às liberdades individuais, o que parece 
uma realidade próxima. Preferem deixar que outros fa-
çam e até “pensem” por eles. E é ali que começa a perda 
de direitos. 

Oras, nós somos os “patrões”, e é um bom exercício 
de reflexão pensar nisso até as próximas eleições.
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A reabertura das lojas no Brasil está longe de representar a retomada dos lucros. Ao contrário, no curto prazo, os co-
merciantes enfrentarão grandes dificuldades econômico-financeiras para operar seus estabelecimentos, em vista do baixo 
faturamento auferido desde o reinício das atividades e das vendas previstas para os próximos meses. 

É verdade que cada região terá a sua dinâmica própria, contudo, é consenso que a retomada será muito lenta. Somado a isto, 
com o retorno das vendas físicas, alguns custos antes congelados voltam a incidir e onerar as empresas. Ademais, a incerteza 
quanto ao futuro e as ocorrências envolvendo a reabertura das lojas, assim como posteriores fechamentos por motivos sani-
tários, impedem os devidos planejamentos, existindo, ainda, outros obstáculos, como a restrição de crédito junto aos bancos. 

No campo dos shopping centers, os varejistas precisam administrar uma despesa operacional relevante com o chamado 
“custo de ocupação”, o qual é formado pelos aluguéis mínimo e percentual ou variável calculado sobre o faturamento da loja, 
bem como pelos encargos, verbas estas oriundas das locações dos espaços onde se encontram instalados. 

A maioria dos shoppings não estão comunicando seus inquilinos acerca da quantia que pretendem cobrar de aluguel nos 
próximos boletos. Ora, somente conhecendo os seus custos, o empresário consegue planejar e organizar o seu fluxo de caixa. 
A tendência é o aumento da inadimplência das prestações. 

Com a finalidade de modificar este quadro, uma medida adequada seria os shoppings somente cobrarem o aluguel per-
centual com base nas vendas até o final deste ano de 2020. Assim, os lojistas teriam um horizonte para trabalhar e o locativo 
variável remuneraria razoavelmente os locadores à luz dos resultados individuais das lojas. 

É importante ter em mente que as vendas verificadas nestes dias, após a reabertura, foram pífias e o faturamento gerado 
não permite afastar o cenário de déficit. Por outro lado, assim que a Covid-19 acarretou a suspensão ou a diminuição do fa-
turamento dos lojistas, é correto defender que os contratos de locação devem ser ajustados primeiro por meio de negociação 
e, se não for celebrado o acordo, através do Judiciário. 

Nessa linha, é impensável aceitar o comportamento de alguns administradores de shoppings que abriram as portas no 
final de maio e, por exemplo, cobraram o aluguel mínimo referente ao mês com base nos dias trabalhados e sem nenhum 
desconto. Os lojistas não faturaram o suficiente sequer para honrar os encargos locatícios, nem se diga sobre o pagamento da 
remuneração dos seus locadores, representada pelo aluguel. A situação do setor é preocupante e somente por meio da união 
dos agentes de mercado é que será possível ultrapassar este momento sem maiores cicatrizes. 

*Daniel Cerveira é advogado, consultor jurídico do Sindilojas-SP, autor do livro “Shopping Centers - Limites na liber-
dade de contratar”, Editora Saraiva, e professor dos cursos MBA em Varejo e Gestão de Franquias da FIA - Fundação 
de Instituto de Administração e da Pós-Graduação em Direito Imobiliário do Instituto de Direito da PUC/RJ.

Pacificando o mercado

Eu sei, eu, ninguém aguenta mais falar dessa danadinha, mas 
sem os shows que movem este artista, lembrei-me de situações 
engraçadas de festas, especialmente de aniversário.

Como esta, por exemplo.
- Amor, vamos fazer um bolinho para nossa criança.
- Mas meu bem, estamos sem dinheiro... Vamos precisar fazer 

as contas.
- Que nada amor, é só um bolinho. Convidamos apenas os 

mais chegados.
- Tá bom, mas é só um bolinho.
E a mulher com seu poder de persuasão, convence o maridão.
Mas não para por ai.
- Amor, eu acho que só o bolinho não vai dar, que tal levar-

mos também, brigadeiro e beijinho.
E o marido, fazendo contas.
- Ah, vamos levar também cup cakes e docinhos em forma de 

personagem para decorar a mesa. Minhas primas do interior vão 
morrer de inveja.

- Mas meu bem, não era só os mais chegados?
- Deixa comigo amor, está tudo sob controle.
E o marido ali, fazendo contas.
- Vamos levar também, tortas e mini churros, alguns salgados 

pra quem não come doces, água e refrigerante.
E o marido ali, fazendo contas.
E assim, de um bolinho para os mais chegados, o aniversario 

da criança torna-se um grande acontecimento da família com 
muitos doces e guloseimas.

Saldo da conta estourado, mas 
família e amigos reunidos, numa deli-
ciosa aglomeração.

Saudades das festas, né meu filho?

PERCEPÇÕES DA QUARENTENA

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

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

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

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

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

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

O Parque Ecológico, projeto do arquiteto e urbanista Ruy Ohtake, foi inaugurado em 1992 e hoje corta a cidade em 
80% da sua totalidade. São 15 quilômetros de pistas de caminhadas, cooper e ciclovias. Abrange em sua extensão, 
bosques, lagos, jardins, áreas de recreação, campos de futebol, vôlei, uma pista de bicicross oficial, uma pista de 
skate profissional, uma raia de remo olímpico, equipamentos de ginástica, uma praça de eventos, parque temático 
infantil e um teatro multidisciplinar. É sede também de vários eventos esportivos e culturais, como o Carnaval de Rua 
e a Corrida Cidade de Indaiatuba

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade



Secretaria de Obras inicia abertura de 
via que irá interligar terminal rodoviário
Trabalhos incluem duplicação parcial da Rua dos Indaiás e devem ser concluídos até o final de julho

A Prefeitura de In-
daiatuba divulgou 
o início dos traba-

lhos de abertura da via que 
irá interligar o terminal 
rodoviário Vereador Mau-
rílio Gonçalves Pinto à Rua 
do Badin. As obras estão 
a cargo da Secretaria de 
Obras e Vias Públicas.

A preparação de solo 
para a pavimentação da 
extensão da rua Embira, 
atrás do terminal, já come-
çou. O trecho tem 210 me-
tros, e a via possibilitará a 
interligação com a Rua do 
Badin, integrando o proje-
to de duplicação parcial da 
Rua dos Indaiás.  

A interligação da Ro-

doviária com a Rua do 
Badin deve ser concluída 
até o final de julho, e está 
inclusa na primeira etapa 
do projeto que pretende 
melhorar o fluxo do trân-
sito na Rua dos Indaiás. Os 
trabalhos contemplam ain-
da a duplicação da Rua dos 

Indaiás, no trecho entre a 
praça Andrea Maria Bona-
chela e a rua Ângelo Civo-
lani, na altura do Conjunto 
Habitacional Lúcio Artoni 
(CDHU), e a mudança de 
direção do trânsito em al-
guns trechos da via.  Com a 
interligação, os condutores 
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local. O projeto ainda in-
clui iluminação com lâm-
padas LED na parte nova 
da Rua Embira, e em toda a 
extensão da Rua do Badin.

De acordo com o 
prefeito Nilson Gaspar 
(MDB), a obra é muito 
esperada pela população, 
e que já vem dando an-
damento ao projeto há 
algum tempo. “Com essa 
interligação e a duplicação 
parcial da Rua dos Indai-
ás, vamos conseguir me-
lhorar bastante o trânsito 
nessa importante região 
da cidade”, justificou. “Sei 
o quanto essa obra é espe-
rada pela população e es-
tamos nos esforçando ao 
máximo para que ela fique 
pronta no segundo semes-
tre deste ano.”

de veículos que chegarem 
na cidade pelo acesso do 
Km 53 da rodovia entrarão 
pela via que passa por trás 
do terminal rodoviário, 
e por ele irão ter acesso à 
Rua do Badin, seguindo até 
a Rua Paulo Vaciloto, no 
CDHU, de onde poderão 

chegar à Rua dos Indaiás, 
sentido bairro-centro, uti-
lizando o trecho duplicado 
da via, que segue até a Pra-
ça Bonachela. O trecho da 
Rua dos Indaiás, no senti-
do ao terminal, a partir da 
Rua Ângelo Civolani (no 
CDHU), também passará 
a ser de mão única. 

Esperada
Para iniciar a obra de 

pavimentação da interliga-
ção com a Rua do Badin, a 
Prefeitura aguardava a re-
tirada dos postes da CPFL 
próximos à passarela, o 
que ocorreu no início de 
junho. A duplicação do 
trecho da Rua dos Indaiás 
também dependia de de-
sapropriações de áreas e da 
readequação dos postes no 
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A preparação do solo para a pavimentação da extensão da rua atrás do terminal já iniciou

OBRAS
Saae conclui terceira fase da troca de redes na região central

O Saae (Serviço Au-
tônomo de Água e Es-
gotos) de Indaiatuba fi-
nalizou a terceira etapa 
das obras de setorização 
e substituição de rede de 
distribuição de água por 
Método Não Destrutivo 
(MND), na região central 
da cidade. Na última se-
mana, foram concluídas 
as trocas das redes anti-
gas das Ruas Candelária 
com a Humaitá, totali-
zando a substituição de 
aproximadamente cinco 
quilômetros de redes nos 
bairros próximos ao Cen-
tro. A estimativa é que a 
tubulação antiga tenha 
mais de 50 anos de uso, e 
o projeto da quarta etapa 

de substituições está em 
na fase de elaboração.

De acordo com o Saae, 
a setorização e substitui-
ção são necessárias, pois, 
a rede de distribuição de 
água da região central era 
muito antiga (em fibro-

cimento: ferro fundido e 
aço galvanizado). Essas 
tubulações possuíam di-
âmetros reduzidos e, em 
alguns trechos, estavam 
quase bloqueadas pela 
existência de incrusta-
ções, sendo constante a 

redução do déficit hídrico 
urbano.

A redução do índice de 
perdas de água no muni-
cípio de Indaiatuba é uma 
ação prioritária do Plano 
das Bacias Hidrográficas 
dos Rios Piracicaba, Ca-
pivari e Jundiaí, que tem 
como meta atingir o índi-
ce máximo de perdas de 
distribuição de 25% ain-
da neste ano de 2020. O 
Plano recomenda que os 
municípios que apresen-
tam um índice de perdas 
na distribuição entre 40% 
e 25%, devem reduzir esta 
perda em um ritmo de 5% 
ao ano até atingir a meta, e 
depois manter este índice 
abaixo dos 25%.

ocorrência de vazamentos 
nesses trechos de redes de 
água.

Os ramais das ligações 
de água da região central 
também são antigos e 
apresentavam um núme-
ro considerável de vaza-

mentos. Diante do estado 
dessas tubulações, o abas-
tecimento era prejudicado 
quanto às vazões veicu-
ladas e às pressões dispo-
níveis. O índice de perdas 
de água na área central da 
cidade era alto devido ao 
número de rompimentos 
da rede de distribuição e 
ao volume de vazamento 
de água tratada nos ramais 
prediais, causados princi-
palmente pelo estado des-
sas redes e ramais.

A setorização da rede 
de distribuição de água e 
a substituição da tubula-
ção antiga garantem a re-
gularidade e qualidade na 
distribuição de água potá-
vel, além de possibilitar a 

O projeto da quarta etapa de substituições da rede de água está na fase de elaboração

DIVULGAÇÃO/SAAE
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A Administração 
Municipal infor-
mou nesta sema-

na que o “Meu Wifi”, uma 
rede pública de acesso à 
internet, será ampliado e 
implementado em novos 
pontos da cidade, entre 
eles, a Praça Dom Pedro, 
o Pronto Atendimento do 
Haoc, a Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) e 
o Hospital Dia. O acesso 
gratuito à internet já está 
em operação na Prefei-
tura de Indaiatuba e na 
Rodoviária.

O sistema foi coor-
denado pelo Departa-
mento de Informática, 
vinculado à Secretaria 
de Administração, e visa 
disponibilizar o “Meu 

“Meu Wifi” será ampliado e 
instalado em novos pontos
O acesso gratuito à internet já está em operação na Rodoviária
DA REDAÇÃO
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WiFi” nas recepções de 
todos os prédios públicos 
da cidade. O Ponto Ci-
dadão, situado no antigo 
Terminal Rodoviário, 
cujas obras estão em fase 
final, também oferecerá 
o serviço logo que entrar 
em operação.

O projeto para a im-
plantação do novo siste-
ma foi iniciado há alguns 
anos, como explica o 
prefeito Nilson Gaspar. 
“Este é mais um pro-
grama que conseguimos 
colocar em prática para 
beneficiar os indaiatuba-
nos com internet gratuita 
em prédios e espaços 
públicos. Foi um longo 
processo para colocar-
mos o projeto em fun-
cionamento, mas com o 
empenho dos profissio-
nais envolvidos e o apoio 
dos vereadores estamos 

a conexão via wifi no 
telefone celular, escolher 
a rede “Meu WiFi”, efe-
tuar um breve cadastro 
inicial e aceitar o termo 
de uso da rede. A partir 
daí o usuário terá uma 
hora de acesso à internet 
gratuito.

 

O Ponto Cidadão também irá disponibilizar internet
lançando mais este pro-
grama de inclusão tec-
nológica, digital e social 
para todos”, comemorou.

Como acessar
Para ter acesso ao 

novo sistema os visi-
tantes devem acessar 

O professor  Caio 
Monteiro, do Progra-
ma Base Indaiatuba, é 
um dos jogadores do 
campeonato virtual de 
beisebol, que é realiza-
do pela primeira vez no 
Brasil. “É um campeo-
nato muito organizado, 
com muita interação 
entre os jogadores. Es-
tou adorando participar 
porque estou conhecen-
do muita gente, alguns 
nunca jogaram beisebol 
e essa é uma oportu-
nidade de divulgar a 
modalidade”, destacou 
Caio. 

Ideal izado e pro-
movido por dois dos 
grandes incentivadores 
do beisebol amador no 
país, Ichimura Hami-
che, do Cyclopes, de 
Volta Redonda (RJ), e 
Mário Mandruzatto, do 
Foxes Cruzeiro do Sul, 

ESPORTES
Professor de 
Beisebol participa de 
Campeonato Virtual

na capital paulista, a 
competição reúne jo-
gadores da modalidade 
que participam dos jo-
gos virtuais.

Chancelado e apoia-
do pela MLB, o projeto 
conta com mais apoia-
dores que garantirão a 
premiação para os três 
primeiros colocados da 
competição virtual. 

O programa Base foi 
idealizado em 2015 por 
Massao Kanesaki em 
parceria com a Acenbi, 
a CBBS, a MLB e a Pre-
feitura de Indaiatuba, 
e está hoje em quatro 
escolas, atendendo a 
crianças de 6 a 12 anos.

Para o público entre 
os seis e os 14 anos, não 
matriculados na rede 
pública, o Programa 
Base está disponível no 
projeto Esporte Cida-
dão do município.
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Reajuste de pedágios em 
rodovias paulistas é adiado
Atualização das tarifas ocorrerá daqui a quatro meses
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A Artesp (Agên-
cia de Trans-
porte do Esta-

do de São Paulo) divul-
gou, nesta terça-feira 
(30), que a atualização 
contratual anual das 
tarifas de pedágio para 
a maioria das rodovias 
estaduais paulistas foi 
postergada para daqui 
quatro meses.

O reajuste deveria 
entrar em vigor no dia 
1º de julho, de acor-
do com o contrato de 
concessão válido para 
as rodovias das três 
primeiras etapas do 
Programa de Conces-
sões Rodoviárias. O 
ad iamen to  t ambém 
contempla as praças 
de pedágio da conces-
sionária Entrevias, que 
teria atualização em 6 
de julho. 

Segundo a Artesp, 
é reconhecida a legi-
t imidade do reajus-

te tarifário, porém, a 
postergação leva em 
consideração o cenário 
de estado de calamida-
de pública, conforme 
Decreto 64.879 de 20 
de março de 2020, e 
mantém inalterado os 
valores das tarifas em 
vigor desde julho de 
2019. 

Na Rodovia Santos 
Dumont (SP75), a ta-
rifa de pedágio hoje é 
de R$ 13,80, tanto no 
quilômetro 60,8 (pis-
ta), quanto no bloqueio 
(desvio), no km 62. A 
cobrança é bidirecional 
(nos dois sentidos da 
rodovia). A tabela com 
os valores em outras 
rodovias da região sob 
a concessão da AB Co-
linas estão disponíveis 
no link: https://www.
abcolinas.com.br/pt-
-BR/Pedagios_Tarifas.

A data de reajuste 
das praças de pedágio 
da concessionária Via-
Paulista, que ocorre 
em 23 de novembro, 
permanece inalterada. 

As cinco praças do 
sistema remanescen-
te da concessionária 
Centrovias e, atual-
mente, administradas 
pela concessionária 
Eixo-SP, também não 
terão alteração, pois 
já tiveram suas tarifas 
calculadas em outro 
processo, cujos valores 
estão em vigor desde 
15 de maio deste ano, 
no início da nova con-
cessão.

Operacional
Mesmo no período 

de isolamento social, 
as concessionárias de 
rodovias paulistas, por 
estarem classificadas 
como serviço essen-
cial, mantiveram as ati-
vidades operacionais 
nas vias, como obras, 
serviços de manuten-
ção, atendimento ao 
usuário e prestação de 
socorro, bem como es-
tabeleceram um proto-
colo de apoio aos mo-
toristas, especialmente 
os caminhoneiros com 

Segundo a Artesp, a postergação leva em consideração o cenário de estado de calamidade pública no estado de São Paulo

Documentos devem ser enviados por meio do WhatsApp

diversas iniciativas, 
como campanha de 
vacinação, distribuição 
de Kits de higiene e 
alimentação. 

Esse trabalho foi 
i m p o r t a n t e  p a r a  a 
apoiar o abastecimento 
das cidades no período 
da quarentena. 

Os beneficiários do 
projeto Bolsa de Estudos 
e Passe Escolar devem 
enviar nos dias 13 e 14 de 
julho os comprovantes de 
pagamento e protocolos. 
De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Assistên-
cia Social os documentos 
solicitados devem ser en-
viados por meio do What-
sApp (019) 99602-7648 
ou (019) 99663-6081. O 
envio deve ser feito para 
apenas um dos números 
para evitar duplicidade.

A pasta informa que 
deverão ser enviados o 
boleto e o comprovante 

ESTUDANTES
Prefeitura recebe 
documentos do 
Bolsa/Passe em julho

de pagamento  referente 
ao mês corrente (julho), 
e os que não entregaram 
os documentos relativos a 
junho, deverão enviar jun-
to com o do mês corrente 
(para aqueles que perderam 
a data), anexos ao número 
de protocolo. O boleto deve 
seguir junto ao comprovan-
te de pagamento e o núme-
ro do protocolo legível. As 
orientações estão dispo-
nibilizadas nos canais da 
Prefeitura, através do link: 
https://www.indaiatuba.
sp.gov.br/ ou no Face: ht-
tps://www.facebook.com/
prefeituradeindaiatuba
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Detran cria drive thru para entrega de Detran cria drive thru para entrega de 
documentos retidos em Indaiatubadocumentos retidos em Indaiatuba

Devido a suspen-
são temporária do 
atendimento pre-

sencial nas unidades do 
Detran.SP (Departamento 
Estadual de Trânsito de 
São Paulo), teve iniciou 
nesta quarta-feira (1º de 
julho) uma ação para en-
trega do Certificado de Re-
gistro de Veículos (CRV), 
documento utilizado na 
transferência.

Por meio de um sis-
tema “drive thru”, para 
evitar aglomeração, e com 
agendamento marcado, 
serão atendidos nesta pri-
meira etapa apenas as so-
licitações de retirada para 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

HABITAÇÃO

Obras da Vila dos Idosos avançam no Jardim Bréscia 

GOVERNO DO ESTADO DE SP

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

atendimento de cada local. 
Após o recebimento dos 
malotes, a documentação 
será avaliada e realizado o 
contato com os despachan-
tes para a retirada.

Importante destacar 
também que, na semana 
passada, de forma segura 
e consciente, autorizou 
a retomada gradual das 
atividades dos centros de 
Formação de Condutores 
(CFCs), aulas teóricas 
(remotas) e práticas. A 
medida beneficiou mais 
de 50 mil alunos que já 
haviam iniciado o proces-
so de primeira habilitação 
e reciclagem.

O Detran em Indaia-
tuba está localizado no 
Parque Mall que fica na 
Rua das Primaveras,1050. 

despachantes. O processo 
é aderente ao Plano São 
Paulo. Todas as cidades 
que estão na fase laranja 
e amarela serão contem-

A Prefeitura de Indaia-
tuba segue com as obras 
da Vila dos Idosos Brés-
cia, projeto de habitação 
popular direcionado ao 
público da terceira idade. 
Desde que os trabalhos 
foram iniciados no Jardim 
Bréscia, em janeiro deste 
ano, foram executadas 
terraplenagem, fundações 
de 26 casas, inclusive com 
a rede de esgoto, alvenaria 
estrutural de 22 casas, in-
clusive com chapisco, laje 
dos banheiros e muro de 
fechamento do condomí-
nio. O prazo previsto para 
a conclusão da obra é de 
12 meses.

O local será composto 
por 40 unidades habitacio-
nais destinadas a idosos 
solteiros ou casais, a partir 
de 60 anos, que sejam inde-
pendentes para a realização 
de tarefas do dia a dia. A 
Administração municipal 

pladas.
Para Ernesto Mascella-

ni Neto, novo diretor-pre-
sidente Detran.SP, o Go-
verno do Estado trabalha 

para manter os serviços 
essenciais mesmo diante 
da pandemia do coronaví-
rus. “As emissões desses 
documentos de compra 
e venda, desde que as 
unidades foram fechadas, 
então sendo retidos, não 
impedindo a circulação 
do veículo. A medida, 
reforça a preocupação do 
Governo, que mesmo com 
a suspensão temporária de 
atendimento presencial 
nas unidades do Detran.
SP e postos Poupatempo, 
não mediu esforços para 
manter serviços públicos 
de qualidade e eficiência”, 
destaca.

Agendamento
O processo de agenda-

mento pelos despachan-

tes deve ser feito através 
do Sistema de Geren-
ciamento dos Serviços 
de Cadastro de Registro 
de Veículos (e-CRVsp), 
que permite a realização 
de uma série de serviços. 
Com navegação intuiti-
va, basta escolher data e 
horário e comparecer ao 
local escolhido com o 
malote e a documentação 
requerida.

Todos os protocolos 
sanitários e de distancia-
mento social serão cum-
pridos pelos funcionários 
do Detran.SP. Por isso, 
não é necessário descer 
do veículo para ser aten-
dido. O agendamento para 
entrega e retirada dos do-
cumentos será feito de 
acordo com o horário de 

Drive Thru visa evitar aglomeração devido a pandemia 

O local terá 40 unidades habitacionais destinadas a idosos solteiros ou casais a partir dos 60 anos

Para evitar aglomeração, a retirada do documento deve ser feita mediante agendamento

investiu R$ 4,5 milhões no 
projeto habitacional, origi-
nados de recursos próprios.

Os próximos passos da 
obra incluem a execução 
das alvenarias para o aca-
bamento dos telhados de 
22 casas; alvenaria estru-
tural de quatro casas que já 
estão com fundações pron-
tas e fundações e alvenaria 
estrutural das 14 casas res-
tantes. Na sequência será 
instalado o madeiramento 
dos telhados e telhas cerâ-
micas, com finalização dos 
revestimentos internos e 
externos.

Na próxima fase serão 
instalados os portões e 
gradis de isolamento das 
unidades e suas esquadrias; 
serão executadas as obras 
de pavimentação, que in-
cluem o piso em concreto 
armado, guias e sarjetas e 
rede interna de abasteci-
mento de água e esgoto. 

Por fim, será construída a 
guarita, com entrada pela 
Rua Christiano Seleguin, 
e salão social, no centro 
do condomínio, além das 
obras de paisagismo.

Espaço
A Vila dos Idosos 

Bréscia ocupará uma área 

total de 8.049,84m². Das 
40 unidades habitacionais 
que serão disponibilizadas, 
quatro serão casas isoladas 
de 40,16m² e as 36 restan-
tes serão casas geminadas 
com área de 79,45m², tota-
lizando 1.590,74m² de área 
construída. Todas as uni-

dades serão térreas e com-
postas de sala, cozinha, 
área de serviço, banheiro 
acessível e dormitório que 
pode acomodar um casal 
de idosos.

De acordo com o 
prefeito Nilson Gaspar 
(MDB), o projeto habi-

tacional é focado na am-
pliação de moradia para a 
população de Indaiatuba. 
“A Vila dos Idosos Brés-
cia oferecerá um lar para 
gente trabalhadora, que 
chegou na terceira idade e 
ainda depende de aluguel”, 
completa.
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Vacinação contra a gripe é prorrogada Vacinação contra a gripe é prorrogada 
e estendida para todas as idadese estendida para todas as idades

A Secretaria de 
Saúde do Esta-
do de São Pau-

lo prorrogou a Cam-
panha de Vacinação 
contra a Influenza e 
segue até o dia 24 de 
julho. Segundo a pas-
ta, a prorrogação foi 
necessária uma vez 
que a meta de atingir 
ao menos 90% do gru-
po prioritário não foi 
atingida. Além disso, 
a vacina contra gripe 
também foi liberada 
para toda a população. 

De acordo com o 
Departamento de Vi-
gilância Epidemiológi-
ca, o município possui 
cerca de 3 mil doses 
distribuídas nas Unida-
des de Saúde e não há 
previsão para receber 
novo lote, sendo assim, 
a vacinação ficará dis-
ponível até encerrar o 
estoque. Para receber a 
dose basta comparecer 

em uma Unidade de 
Saúde das 7h30 ás 16h, 
munido da carteirinha 
de vacinação.

Em Indaiatuba, se-
gundo a Secretaria de 
Saúde Municipal,  o 
grupo de crianças, ges-
tantes e adultos de 55 a 
59 anos não alcançaram 
boa cobertura, ficando 
com 43,89%; 53,76% 
e 31,13% respectiva-
mente. Até o momento, 
a cidade aplicou 45.775 
doses o que representa 
85,08% do total da po-

pulação alvo.
A pasta  enfat iza 

que a vacina contra 
a Influenza não tem 
eficácia contra o novo 
coronavírus, porém, 
a imunização é im-
portante para auxi-
liar os profissionais 
de saúde na exclusão 
do diagnóstico para a 
Covid-19, já que os 
sintomas são pareci-
dos, e também para 
ajudar a reduzir o nú-
mero de pacientes com 
sintomas respiratórios 

A Prefeitura de In-
daiatuba informa que 
desde o início da tar-
de desta terça-feira 
(30) o Departamento 
de  Fisca l ização  de 
Taxas e Posturas, a 
Vigilância Sanitária, a 
Guarda Civil e o Meio 
Ambiente estiveram 
realizando na Morada 
do Sol uma ação de 

Secretaria de Saúde do Estado estendeu a vacinação para toda a população, enquanto houver estoque disponível

na rede de saúde.
Em 2020,  o Ins-

t i tuto Butantan en-
tregou ao Brasil 75 
milhões de doses da 
vacina, 10 milhões a 
mais em comparação 
a 2019. Neste ano, as 
doses são constituí-
das por três cepas de 
Influenza: A/Brisba-
ne/02/2018 (H1N1)
p d m 0 9 ;  A / S o u t h 
A u s t r á l i a / 3 4 / 2 0 1 9 
(H3N2); e B/Washing-
ton/02/2019 (linhagem 
B/Victoria).

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

A imunização é importante para auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19

A ação é permanente e visa cumprir todas as determinações do Plano SP

FISCALIZAÇÃO
Bares e lanchonetes são notificados por funcionar de forma irregular

orientação e fiscaliza-
ção nos comércios que 
estavam trabalhando 
de forma irregular.

Foram inspec io-
nados 23 bares e lan-
chonetes ,  que  aca-
baram notificados e 
tiveram as portas fe-
chadas pois estavam 
trabalhando de forma 
irregular. 

A ação é parte de 
uma estratégia con-
junta de diversos de-
partamentos da admi-
nistração municipal 
que, se empenham em 
levar a  informação 
para comerciantes que 
ainda não estejam em 
conformidade com o 
novo Decreto estadual 
do Governo do Estado.

Vacina contra
 o Covid-19
O grupo farmacêuti-

co Astrazeneca afirmou 
que a vacina contra o 
covid-19, desenvolvida 
pela Universidade de 
Oxford, na Inglaterra, 
com testes no Brasil, 
poderá ficar disponível 
à população ainda este 
ano.

Segundo diretora-
-médica do grupo, Ma-
ria Augusta Bernardini, 
apesar de os voluntários 
serem acompanhados 

por um ano, existe a 
possibilidade de distri-
buir a vacina à popula-
ção antes desse período. 
“Esperamos ter dados 
preliminares quanto à 
eficácia real já dispo-
nível em torno de outu-
bro, novembro”, disse. 

De acordo com a 
diretoria-médica,  a 
Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(Anvisa) tem se mostra-
do disposta a colaborar, 
e informa que a vaci-
na está atualmente na 
fase três de testes. Isso 
significa, de acordo a 
Unifesp, que a vacina 
se encontra entre os es-
tágios mais avançados 
de desenvolvimento. O 
Brasil é o primeiro país 
fora do Reino Unido a 
iniciar testes com a va-
cina desenvolvida pela 
Universidade de Ox-
ford e um dos motivos 
que levaram à escolha 
foi o fato de a pande-
mia estar em ascensão 
no país.
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Edvaldo da Hot Flowers, pré-candidato

Com certeza, em 
algum momento 
você já deve ter 

ouvido falar dele, senão 
dele, da maior empresa 
da América Latina do 
seguimento de produtos 
sensuais, que ele diri-
ge: A indaiatubana Hot 
Flowers.   

Seguindo seus instin-
tos políticos, adquiridos 
com uma experiência de 
três anos como verea-
dor, Edvaldo Bertipaglia 
pensou que no Executivo 
pode fazer mais e resol-
veu colocar seu nome à 
disposição para a pré-
-candidatura a prefeito 
de Indaiatuba em 2020 
pelo PRTB – Partido 
Renovador Trabalhista 
Brasileiro.

“Depois de junto ao 
meu partido ter aberto 
mão do fundo eleitoral, 
e atendendo ao cidadão 
que clama por políticos 
socialmente comprome-
tidos, com olhar mais 
voltado para os vul-
neráveis; eu, Edval-
do Bertipaglia, serei 
candidato a prefeito 
por uma Nova Indaia-
tuba”. 

Sendo ele um verea-
dor, agora democratica-

os recursos da cidade, 
gerando emprego e ren-
da e, enfim, podendo 
apoiar o comerciante 
local com um projeto de 
governo que sempre quis 
implantar, mas só agora, 
apoiado pelo o PRTB 
me está sendo permitido 
apresentar”. 

Uma cidade mais li-
vre e feliz é a proposta 
de Edvaldo, cujo foco é 
fazer uma administração 
moderna desburocratiza-
da e transparente que re-

presente 
essa ten-

d ê n c i a 
p o l í t i c a 

de  fazer 
bem feito, 

com a devi-
da consciên-

cia sustentá-
vel.  

“Lembro que 
quando me decidi 

por ser candidato 
a vereador, o fiz 

porque era absurda 
a quantidade de in-

daiatubanos que 
me pediam 

socorro na 
empresa. 
C o m o 
tal, nunca 

medi  es-
forços para 

ajudar finan-
ceiramente as pessoas 
que me procuravam, mas 
nunca usei isso a meu fa-
vor, ao contrário, sempre 
fui avesso a holofotes”.  

A certa altura da 
jornada profissional de 
Edvaldo, ele pensou em 
fundar uma entidade 
assistencial e dá-la a sua 
esposa para dirigir. Po-
rém, conversando com 
outros empresários ami-
gos, eles o incentivaram 
e convenceram que na 
política o empresário 

teria a chance de fazer 
a diferença para muito 
mais pessoas. 

“No início deste ano, 
ainda como vereador, 
mas desmotivado pela 
falta de atenção e reco-
nhecimento, estive muito 
inclinado a abandonar a 
política e desistir do meu 
sonho de fazer parte de 
um quadro de profissio-
nais que pudesse fazer 
diferente na administra-
ção de Indaiatuba. Con-
tudo, se eu cheguei até 
aqui e posso contar com 
pessoas que confiam no 
meu talento e em minhas 
ideias, e essas pessoas 
pensam que eu devo 
continuar, achei por bem 
repensar minha posição 
e dar mais uma chance 
ao trabalho. Até porque, 
com as mudanças no 
cenário político federal, 
muito mais de acordo 
com os meus valores 
e princípios, acho que 
tenho chance de mostrar 
o que eu e minha equipe 
podemos fazer pela nos-
sa cidade”.  

Ao longo dos pró-
ximos meses Edvaldo 
Bertipaglia empresário, 
pai de família e pré-can-
didato a prefeito de In-
daiatuba estará trazendo 
a si mesmo para mais 
perto da população “Vou 
apresentar para o eleitor 
todas as indicações pen-
sadas e registradas por 
mim enquanto vereador 
e que não chegaram ao 
conhecimento público, e 
que, agora, farão parte do 
meu projeto de governo 
para Indaiatuba. Vem 
comigo, que no cami-
nho eu explico”, resumi 
confiante e bem humo-
rado o pré-candidato. 
(Assessoria e Imprensa 
de Edvaldo Bertipaglia)

mente livre, com a caneta 
na mão, pautado em bons 
valores e princípios, Ed-
valdo Bertipaglia é um 
empresário, focado na 
família, numa comuni-
dade saudável que quer 
trabalhar, enfim, por uma 
Indaiatuba que pertença 
aos cidadãos e não a gru-
pos determinados. 

“Estou aberto a alian-
ças positivas e a união 
de forças para vencer 
a disputa política, eu 
quero uma oportunidade 
de administrar melhor 
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NAJARA ARAÚJO/CÂMARA FEDERAL

Câmara Federal aprova adiamento das 
eleições municipais para novembro
Os dois turnos eleitorais foram transferidos para os dias 15 e 29 de novembro

O Procon Indaiatuba 
adota novo horário de 
funcionamento e passa 
a fazer o atendimento 
presencial no mesmo 
período adotado pela 
Prefeitura, de segunda 
a sexta-feira, das 10h 
às 15h. As audiências 
que já estão agendadas 

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

As eleições mu-
nicipais foram 
adiadas para 

novembro. A medida 
foi definida na PEC 
(Proposta de Emenda 
à Constituição) 18/20, 
aprovada em segundo 
turno, nesta quarta-feira 
(1º), por 407 votos a 70, 
na Câmara Federal. No 
primeiro turno, o placar 
ficou em 402 contra 90.

De autoria do sena-
dor Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), a proposta 
fixa novas datas para 
outras etapas do pro-
cesso eleitoral de 2020 
como o registro de can-
didaturas e início da 
propaganda eleitoral 
gratuita. Somente a data 
da posse dos eleitos per-
manece sendo em 1º de 
janeiro de 2021.

No texto, a PEC de-
termina que os dois tur-
nos eleitorais de 2020, 
anteriormente previstos 
para os dias 4 e 25 de 
outubro, serão realiza-
dos nos dias 15 e 29 
de novembro. Com a 

emenda, caberá ao Con-
gresso decidir sobre o 
adiamento das eleições 
em prazo ainda maior 
nos municípios com 
muitos casos da doença.

Para o relator da 
PEC, o deputado Jhona-
tan de Jesus (Republi-
canos-RR), a mudança 
no calendário eleitoral 
é fundamental no con-
texto da emergência da 
saúde pública frente à 

não sofrerão alteração 
do horário.

O órgão de defesa 
do consumidor está si-
tuado na Av. Francisco 
de Paula Leite, 2263 - 
Jardim Kioto II. Mais 
informações podem 
ser obtidas pelo e-mail 
juridico.procon@in-

daiatuba.sp.gov.br ou 
telefones: 3835-6200 
ou 3834-7601.

O pres iden te  do 
Procon de Indaiatuba 
ressalta que a popula-
ção deve priorizar os 
atendimentos por tele-
fone ou e-mail. “Mui-
tos serviços podem ser 
realizados por meios 
eletrônicos. Caso re-
almente for necessário 
vir até o Procon, o ci-
dadão já tem as orien-
tações e não precisará 
voltar. Lembramos que 
as medidas de seguran-
ça, como uso de álcool 
gel e máscara, estão 
sendo tomadas pelos 
funcionários e também 
devem ser adotadas 
pelas pessoas que com-
parecerem ao local”, 
explica Wilson José 
dos Santos.

Atendimento pre-
sencial acontece 
de segunda a sex-
ta-feira, das 10h 
às 15h

Senadores votaram a PEC em dois turnos, em sessão remota na terça-feira (30), e o resultado foi de 407 votos contra 90

pandemia do coronaví-
rus. “Os novos prazos 
vão garantir a manu-
tenção das eleições sem 
alterar os mandatos”, 
completou.

Já entre os críticos 
da proposta como Hil-
do Rocha (MDB-MA) 
e Bia Kicis (PSL-DF), 
a mudança poderá pre-
judicar a isonomia das 
eleições, favorecendo 
os governantes, que po-

derão fazer mais propa-
gandas e aumentar os 
gastos públicos.

Outros pontos
Ainda está sendo 

avaliado pelo TSE (Tri-
bunal Superior Eleito-
ral) como será o proces-
so eleitoral no sentido 
de garantir a saúde. 
Caso haja necessida-
de de estender o prazo 
em algum município, 

a PEC prevê um de-
creto legislativo para 
remarcar as eleições, 
com limite até 27 de 
dezembro.

A proposta também 
abrange outros pontos 
a seguir:

-  Prazos de desin-
compatibilização venci-
dos não serão reabertos; 

-  Outros prazos elei-
torais que não tenham 
transcorrido na data da 

promulgação da PEC 
deverão ser ajustados 
pelo TSE consideran-
do-se a nova data das 
eleições; 

- Atos de propaganda 
eleitoral não poderão 
ser limitados pela legis-
lação municipal ou pela 
Justiça Eleitoral, salvo 
se a decisão estiver fun-
damentada em prévio 
parecer técnico emitido 
por autoridade sanitária 
estadual ou nacional; 

- A prefeitura e ou-
tros órgãos públicos 
municipais poderão 
realizar, no segundo 
semestre deste ano, pro-
pagandas institucionais 
relacionadas ao enfren-
tamento da pandemia 
de Covid-19, resguar-
dada a possibilidade de 
apuração de eventual 
conduta abusiva, nos 
termos da legislação 
eleitoral.

Apenas em 2020, a 
PEC torna sem efeito o 
art. 16 da Constituição 
Federal, que não per-
mite alterações no pro-
cesso eleitoral em ano 
de eleições. (Fonte: Ag. 
Câmara de Notícias)
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O Sicoob  es tá 
entre as me-
l h o r e s  c o o -

perativas de crédito, 
conforme pesquisa re-
alizada pelo Sebrae, 
entre os meses de abril 
e maio. Os resultados 
mostraram que as co-
operativas financeiras 
mantêm uma taxa de 
sucesso de mais de 
30% na concessão de 
crédito para os peque-
nos negócios durante 
a pandemia do corona-
vírus. O índice é quase 
três vezes maior do que 
o registrado em bancos 
privados (11,8%) e pú-
blicos (9,5%). 

“No Sicoob, nós 

Sicoob tem o maior índice de sucesso na 
concessão de crédito a pequenos negócios

mantivemos uma con-
cessão de crédito mais 
arrojada, pois nosso 
sistema opera com um 
grande foco: prover 
aos cooperados o que 
eles precisam de uma 
instituição financei-
ra. Neste cenário, é o 
crédito. Justamente 
por isso, em períodos 
de crises, são os mo-
mentos em que mais 
crescemos, pois prati-
camos a justiça finan-
ceira”, explica Marco 
Aurélio Almada, pre-
sidente do Bancoob e 
Sicoob.  

No segundo bimes-
tre de 2020, o sistema 
liberou cerca de R$ 
8,2 bilhões de crédito 
para PJ, ante a R$ 6,1 
bilhões no mesmo pe-

ríodo de 2019. Ou seja, 
a carteira cresceu 34% 
durante a crise. 

Ao contrár io  do 
sistema bancário tra-
dic ional ,  o  Sicoob 
adotou medidas para 
amenizar os impactos 
da pandemia no bolso 
dos cooperados. Por 
exemplo, houve re-
dução de 0,15% a.m. 
nas taxas de crédito 
para PJ. “Ainda que 
não haja uma queda 
expressiva, nós não 
praticamos aumento, 
como foi observado 
entre os bancos”, conta 
Almada. 

A rede  Sicoob é 
a quarta maior entre as 
instituições financeiras 
que atuam no país, com 
mais de 3 mil pontos de 

DIVULGAÇÃO/SICOOB

Taxa de sucesso é de mais de 30% em comparação aos bancos públicos e privados

A rede Sicoob é a quarta maior no Brasil e oferece soluções financeiras para os pequenos negócios

atendimento. As coope-
rativas integrantes do 
Sistema oferecem aos 
cooperados serviços de 
conta corrente, crédito, 

BENEFÍCIO
Auxílio emergencial de R$ 600 é 
prorrogado por mais dois meses

O presidente Jair 
Bolsonaro (sem par-
tido) assinou na tarde 
desta terça-feira (30), o 
decreto que prorroga, 
por mais dois meses, o 
auxílio emergencial de 
R$ 600, destinado aos 
trabalhadores informais, 
microempreendedores 
individuais, autônomos, 
desempregados e pessoas 
de baixa renda duran-
te a pandemia da co-
vid-19. Com isso, cerca 

 ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

A medida irá beneficiar cerca de 65 milhões de pessoas, entre trabalhadores informais e autônomos

de 65 milhões de pessoas 
que tiveram o benefício 
aprovado receberão mais 
duas parcelas, no mesmo 
valor.

A Lei 13.982/2020, 
que instituiu o auxílio 
emergencial, foi aprova-
da pelo Congresso Na-
cional em abril e previa 
a possibilidade de que 
um decreto presidencial 
prorrogasse os pagamen-
tos, desde que mantidos 
os valores estabelecidos.

De acordo com o pre-
sidente da Caixa Econô-
mica Federal, Pedro Gui-
marães, não será necessá-
rio um novo cadastro para 
receber as novas parcelas 
do auxílio emergencial. 
Todos aqueles que tive-
rem o benefício aprovado 
receberão os pagamentos 
normalmente, tanto por 
meio das contas digitais, 
quanto pelos saques nas 
agências bancárias e ca-
sas lotéricas.

investimento, cartões, 
previdência, consórcio, 
seguros, cobrança ban-
cária, adquirência de 
meios eletrônicos de 

pagamento, dentre ou-
tras soluções financei-
ras. Mais informações 
acesse: www.sicoob.
com.br.



Apreensão de drogas cresce em Indaiatuba
Secretaria de Segurança Pública apresenta balanço do primeiro semestre de 2020
DA REDAÇÃO
r edacao@maisexpressao .com.br

A Secretaria de 
S e g u r a n ç a 
Pública de In-

daiatuba divulgou as 
ações realizadas pela 
Guarda Civil do mu-
nícipio no primeiro se-
mestre de 2020. Segun-
do a pasta, as operações 
contra o tráfico de dro-
gas ganhou destaque, 
uma vez que, foram 

EDUARDO TURATI / SCOMSOC - GCI
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aprendidas 28.870 por-
ções de entorpecentes, 
ou seja, 408% a mais 
que as 5.678 apresenta-
das no mesmo período 
de 2019.

De 01 de janeiro a 
30 de junho deste ano 
a corporação registrou 
404 ocorrências, 74 
flagrantes e 77 pes-
soas foram presas em 
flagrante, todos delitos 
envolvendo drogas.

As 6.073 operações 

Menores são detidos 
pela Romi após 
tentativa de roubo

Grupamento Ambiental localiza pássaros 
silvestres criados ilegalmente após denúncia

FLAGRANTE

CRIME

A equipe da Romi 
deteve três indivíduos 
na noite do último dia 
25, após uma tentativa 
de roubo no Parque Eco-
lógico. A vítima entrou 
em contato com a Guar-
da Civil relatando que 
dois homens tentaram 
rouba-lo próximo à pista 
de bicicross. Imediata-
mente as viaturas foram 
informadas do fato e a 
equipe da Romi iniciou 
um patrulhamento na 
área interna do Parque.

A equipe logrou êxito 
em encontrar dois indi-
víduos sentados na mar-
gem do córrego, com as 
exatas características in-

Uma denúncia anô-
nima levou os Guardas 
Civis do GAM (Grupa-
mento Ambiental) até 
um local onde pássaros 
silvestres eram criados 
sem autorização. Após 
receber a denúncia, a 
equipe deslocou até uma 
residência na Rua José 
Estanislau Ambiel, no 
Jardim Morada do Sol 
para averiguação.

Na res idência  os 
agentes localizaram 17 
gaiolas com diversos 

A corporação registrou 404 ocorrências apenas nos primeiros 6 meses do ano

Pássaros estavam em residência no Jardim Morada do Sol

formadas pelo solicitan-
te. Os indivíduos foram 
abordados, averiguados 
e uma réplica de pistola 
foi localizada. Eles con-
fessaram o crime e entre-
garam a participação do 
terceiro indivíduo, que 
ficou distante, observan-
do se nenhuma viatura se 
aproximava. 

Todos foram condu-
zidos para a delegacia 
de polícia. Após tomar 
conhecimento do caso 
o delegado de plantão 
ratificou a voz de pri-
são em flagrante contra 
o maior e determinou 
a apreensão dos dois 
menores.

pássaros silvestres. Tudo 
foi conduzido até a De-
legacia de Polícia, onde 
um boletim de ocorrên-
cia foi registrado. Os 
pássaros foram reco-
lhidos pela Secretaria 
de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente, e en-
caminhados para a Fun-
dação Mata Ciliar na 
cidade de Jundiaí, onde 
irão receber atendimento 
veterinário e posterior-
mente serão reinseridos 
no habitat natural.

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

de patrulhamento foca-
do e as 1.170 operações 
de saturação realiza-
das nestes primeiros 
seis meses resultaram 
em 23 procurados re-
capturados; seis armas 
e simulacros foram 
apreendidos; 186 pes-
soas foram presas em 
flagrante, sendo 12 me-
nores; 162 flagrantes 
foram lavrados e 55 
veículos foram recu-
perados.
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Diante da pan-
demia do novo 
coronavírus (Co-

vid-19) e a redução no 
horário de funcionamento 
dos estabelecimentos co-
merciais, devido à qua-
rentena, muitas lojas tem 
se adaptado aos novos 
tempos.  As Lojas Car-
neiro Multimarcas tem 
se adequado e investido 
para manter as vendas e 
atender seus clientes com 
a mesma qualidade.

Segundo o proprietá-
rio Fernando Cesar Car-
neiro, que está há mais 
de 30 anos no mercado 
comercial da moda, o mo-
mento pede que as lojas 
se reinventem. “A forma 
de comprar já estava mu-
dando, antes mesmo da 
quarentena, com o cresci-
mento até então moderado 
em transações de compras 
feitas pela internet. E ago-
ra com o surgimento do 
vírus tivemos que correr 
atrás de forma acentuada 

Lojas Carneiro multimarcas realiza vendas delivery

das alternativas já exis-
tentes de vendas online”, 
explica.

E para comprar nas 
Lojas Carneiro é muito fá-
cil. Aqueles que preferem 
realizar as compras no 

conforto de sua casa, basta 
entrar no site www.lojas-
carneiro.com.br e acionar 
o botão com o símbolo do 
WhatsApp. Dessa forma 
a compra se torna mais 
dinâmica e o cliente já 

será direcionado, auto-
maticamente para a loja 
mais próxima. “É como 
se fosse um e-commerce 
diferenciado onde há um 
vendedor disponível para 
dar todo o suporte para as 

DIVULGAÇÃO/LOJAS CARNEIRO

compras”, conta o pro-
prietário.

Além disso, as com-
pras efetuadas podem ser 
entregues na residência 
ou o podem ser retiradas 
pessoalmente. “Quere-

mos oferecer aos clientes 
praticidade, comodidade, 
variedade, bons preços e 
bom atendimento”, enfa-
tiza Carneiro.

Produtos
Consolidada no mer-

cado da moda, as Lojas 
Carneiro comercializa com 
total exclusividade as me-
lhores marcas do mundo 
como Aleatory, Lacoste, 
Tommy Hilfiger e U.S.Po-
lo, além da sua própria 
marca Carneiro, com a 
mesma qualidade, porém 
com preços competitivos.

As Lojas Carneiro ofe-
recem coleções masculinas 
e femininas, além de aces-
sórios e calçados, e está 
presente nas cidades de 
Indaiatuba, Salto e Itu. 

Quem conhece já sabe, 
se é da Carneiro é Original. 
Em Indaiatuba, você en-
contra as Lojas Carneiro no 
Polo Shopping (Loja 103) e 
o Outlet (Loja 90) e na Rua 
24 de Maio, 1438, Centro. 

Mais informações 
www.lojascarneiro.com.br

Na quarentena, a empresa aperfeiçoou os mecanismos de comércio online e por aplicativo 
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Destaque no mercado da moda, a rede Carneiro comercializa as melhores marcas com exclusividade
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Duas Rodas
Prof. Fátima, da 1ª Etapa - Unidade I do Colégio Meta em 
aula remota com o tema Arraiá

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

Sposa da A Nova Loja. Vale a pena conferir de perto!

Adelaide Decorações

A linda Luna no  Banho e Tosa  da Clínica Bicos & Focinhos. 
A Clínica atende animais de pequeno e grande porte, 
animais silvestres, aves e animais exóticos. Ligue 3835-
7750   para consultas, vacinas, cirurgias, laser terapia, 
odontologia, exames e banho e tosa.

Colégio Meta

A Nova Loja

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

Agora podemos mudar nossos hábitos e deixar o carro em 
casa a semana inteira!  Design, praticidade e conforto! Uma 
bike que oferece um prazer de condução incomparável! Para 
se exercitar ou para um transporte sustentável, a Move vem 
com um preço muito convidativo! Deixe seu carro em casa 
e MOVE ON! Maiores informações através do WhatsApp: 
(19)99731-0269. Avenida Presidente Kennedy,624, Cidade 
Nova, Indaiatuba-SP

Mr. Roof

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, Garagem no 
Jardim Paulista. 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

Clínica Bicho Amigo

A linda Luna no banho e tosa da Clìnica Bicho Amigo

Bicos & Focinhos
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O Troféu Frutos 
de Indaiá visa 
não somente 

reconhecer as empre-
sas e empresários que 
se destacaram em seu 
ramo de atividade, 
mas também gerar um 
retorno financeiro e 
dar visibilidade aos 
premiados através da 
campanha publicitária 
realizada pelo Grupo 
Mais Expressão.

Aos eleitos pela 
pesquisa, foi oferecida 
a cota publicitária que 
desde março as em-
presas e empresários, 
que receberão o Troféu 
Frutos de Indaiá, e 
que foram escolhidos 

Reconhecimento do público diferencia o 
evento de premiação Troféu Frutos de Indaiá
Campanha publicitária segue até dezembro, oferecendo visibilidade às empresas premiadas

ARQUIVO/JME

Fabiana Hempke e Fernando Valim costa da by Fabi Modas Aline e Letícia da Alicia Flores

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

através de voto po-
pular, tem sua marca 
veiculada em todas 
as mídias do grupo 
como jornal impresso, 
revista, redes sociais e 
programas da WebTv.

“Dar um retorno 
financeiro, credibili-
dade e visibilidade às 
empresas premiadas 
é o nosso principal 
objetivo, por isso ini-
ciamos a campanha 
publicitária no início 
do ano e segue até 
dezembro”, disse o 
diretor do Grupo, Alan 
Di Santi. 

As cotas para a par-
ticipação na entrega do 
Troféu Frutos de Indaiá 
2020 estão sendo ofere-
cidas para as empresas 
e empresários eleitos. 

“Já entramos em con-
tato com grande parte 
dos eleitos pela po-
pulação. 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.

 
Pesquisa
Desde a sua primei-

ra edição, em maio de 
2006, o troféu Frutos 
de Indaiá, organizado 
pelo Grupo Mais Ex-
pressão, realiza uma 
completa pesquisa 
para eleger as melho-
res marcas de cada 
segmento. Para chegar 
aos premiados deste 

ano, foram ouvidas 
aproximadamente 4 
mil pessoas, entre os 
meses de outubro e 
novembro de 2019.

A pesquisa ocorreu 
nas ruas onde o en-
trevistado respondeu 
formulários referentes a 
20 segmentos de merca-
do. Após a apuração do 
resultado da pesquisa e 
a definição das marcas 
eleitas, foi oferecida 
uma campanha publi-
citária que dá direito a 
publicação da marca em 
edições do jornal e em 
três exemplares da Re-
vista Mais Expressão, 
sendo duas antes e uma 
após o evento. 

A empresa que con-
trata a campanha de 
mídia vinculada ao 

prêmio, adquire o di-
reito de participar da 
festa de premiação do 
Troféu Frutos de In-
daiá, que acontece no 
dia 28 de novembro. 

Festa de 
premiação
A qualidade dos 

serviços oferecidos no 
último Troféu Frutos 
de Indaiá, que contou 
com show da dupla 
Fernando & Sorocaba, 
foi tão elogiada que 
ainda rende elogios 
dos que prestigiaram 
a grande noite.

Neste ano, de acor-
do o diretor do Grupo, 
as cotas são limitadas. 
“Queremos priorizar 
a qualidade de atendi-
mento aos premiados 

e seus convidados. Por 
isso, iremos limitar o 
número de pessoas”, 
explica. 

A 15ª edição já está 
sendo organizada e 
melhorias já estão sen-
do programadas. “A 
organização já come-
çou e estamos focados 
em melhorar a cada 
ano o nosso evento, 
para sempre superar-
mos as expectativas 
dos premiados”, fina-
liza.

E neste ano, não 
diferente dos outros, 
a noite de premiação 
traz um show espe-
cial. Em sua 15ª edi-
ção quem subirá no 
palco do Troféu Frutos 
de Indaiá será dupla 
Maiara & Maraisa.
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CA08871 - JARDIM MORADA DO SOL – AT. 130m² 
AC.101m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC so-
cial, sala, cozinha, lavanderia, locação R$ 1.420,00 
+ IPTU

CA06736 - CENTRO - PISO SUPERIOR - AU.120m² 
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, social, cozi-
nha americana, sacada.  R$ 1.500,00 + IPTU, 01 
VAGA DE GARAGEM.

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

VENDA

TE06015 - JARDIM DOS IMPÉRIOS - AT. 150 m² 
terreno com terraplenagem pronto para construir. 
Condomínio fechado, com portaria 24 horas e área 
de lazer completa, excelente localização, fácil aces-
so. R$ 140.000,00

AP04779 – AU.72 m² - OPORTUNIDADE APARTA-
MENTO EM CONDOMÍNIO COM LAZER - GRAND 
VILLE- 03 dormitórios sendo uma suíte (persianas 
“black-out” em dois quartos), WC social, cozinha 
com planejados, sala dois ambientes com “sol da 
manhã”, lavanderia, 02 vagas cobertas. Condomí-
nio conta com: portaria 24hs, 12 churrasqueiras (de 
uso gratuito), salão de festas (20,00 a utilização), 
quadra poliesportiva, piscina adulto (com raias 
de 25m), piscina infantil, dois vestiários e quatro 
banheiros na área de lazer, academia completa, 
sauna, brinquedoteca, salão de jogos, playground/
parquinho ao ar livre, bicicletário. R$ 325.000,00

AP04768 - RIVIERA - AU. 93 m² - Lindo aparta-
mento duplex - Piso Inferior: hall, cozinha planeja-
da, sala, WC social e 1 dormitório. Piso Superior: 1 
suíte ampla e terraço com vista 270 graus da Mata 
Atlântica, cidade e praia. Todo reformado com 
materiais de alto padrão e climatizado. Recepção 
24 horas, condomínio possui piscina, salão de jo-
gos, espaço Kids, quadra poliesportiva, quadra de 
tênis, piscina aquecida na cobertura, sauna e aca-
demia. Apartamento mobiliado pronto para uso 
ou aluguel de temporada! R$ 900.000,00

CA08864 - CENTRO - AT 125m² AC.110m² 03 dor-
mitórios sendo 1 suíte, 1 sala, cozinha, lavanderia, 
WC social, garagem para 02 autos, acabamento de 
primeira. R$ 440.000,00

CA08698 - EXCELENTE CASA - JARDIM BRÉSCIA 
RESIDENCIAL - AT 200 m² AC 136 m² - 03 dormitó-
rios sendo (01 suíte com closet), sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada, área gourmet com pia e 
churrasqueira, garagem para 02 autos, excelente 
localização, 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 integra-
da com a cozinha, área gourmet, quintal, garagem 
cobertas para 02 autos, área de lazer completa, 
piscina adulta e infantil, espaço gourmet, campo 
de futebol, quadra de tênis, quadra poliesportiva, 
portaria com segurança 24 horas, região privile-
giada R$ 850.000,00

LOCAÇÃO

SL0995 - AU. 30 m² - SALA COMERCIAL PISO SU-
PERIOR EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - CENTRO 
- 1 sala em segundo piso, banheiro comum, entra-
da única. R$ 1.000,00 (INCLUSO CONTAS DE IPTU, 
ÁGUA E ENERGIA).

AP04789 - JARDIM SANTIAGO -  AU 80,32m² - BE-
LÍSSIMO APARTAMENTO RECÉM ENTREGUE COM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 
LAZER E SEGURANÇA - RESERVA VISTA VERDE - 03 
dormitórios (sendo 01 suíte com armários), WC 
social, sala 02 Ambientes (estar e jantar), cozinha 
planejada,  lavanderia e garagem p/ 02 autos des-
coberta. R$ 1.650,00 + condomínio + IPTU. 

AP04785- AÚ 100m² Excelente apartamento com 
3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar e jantar, 
cozinha, wc social, 02 vagas de garagem, com ar-
mários e tela protetora, Área de lazer completa: 
Academia, brinquedoteca, playground, piscina, 
salão de festa, espaço fitness, solário, spa, pista 
de bicicleta, praça da águas, piano room, salão de 
jogos, pool bar, sala de massagens, sauna e qua-
dra poliesportiva, R$. 2.200,00 + CONDOMÍNIO + 
IPTU.

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

CA08869 - JARDIM PAU PRETO - AT 125 m² AC 110 m² - Excelente localização 
com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 01 sala, WC social, cozinha planejada, lavan-
deria, imóvel com excelente acabamento, a poucos metros do Parque Ecológico 
e Poupatempo, próximo a bancos e supermercado. R$ 395.000,00

AP04776 - AU. 96 m² - JARDIM PAU PRETO - INDAIATUBA - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, lavabo, sala 02 ambientes, cozinha planejada, 02 
vagas cobertas e com hobby box. Apartamento com armários planejados nos 
quartos, corredor, cozinha, banheiros e lavanderia, ar condicionado nos quartos 
e sala, iluminação LED e vista esplendida. Localização em um dos melhores 
bairros da cidade em condomínio completo. R$ 2.800.00 + COND. + IPTU.

CA07952 - CIDADE NOVA II - AT. 125 m² AC. 100 m² - 3 dormitórios (1 suíte), wc social, 
sala ampla, cozinha, lavanderia e garagem para 2 autos coberta. R$ 1.800,00 + IPTU

CA07342 - SOLAR DO ITAMARACÁ - AT 312m², AC 205,80m² - Ampla casa com 
03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala ampla de estar/TV, copa, cozinha, 
lavanderia, churrasqueira, edícula com WC, garagem para 04 autos cobertas. R$ 
2.500,00 + IPTU.

CA08850- TERRA MAGNA - LINDA CASA com 4 dormitórios (sendo 3 suítes na parte 
superior, 1 com closet), lavabo, cozinha, área gourmet, sala ampla, escritório, sala de 
jogos, 2 WC social, piscina com aquecimento solar e garagem para 4 autos. Casa com 
aquecimento solar e energia fotovoltaica (gasto mínimo de energia). Condomínio 
com área de lazer completa e portaria 24h. R$ 1.450.000,00.

CH01782 - VALE DAS LARANJEIRAS - BELÍSSIMA CHÁCARA - AT 2.500m², AC 
540m², 04 Dormitórios (Sendo 03 Suítes) todas com planejados, Sala de Estar, 
Sala de Jantar, Sala de TV, Lavabo, Cozinha Planejada, Despensa, Varanda Gour-
met, Banheiro Auxiliar, Piscina, Jardim, Deck de Madeira Coberto C/ Quiosque 
de Sapê, Garagem P/03 Autos Cobertas e 04 Descobertas. R$ 2.120.000,00.
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DESTAQUES

VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO

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



B4 Imóveis

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site  426902 - Apartamento  Spazio Illuminare - 2 dormt/ 
sala/ coz/ WC / lavand /gar R$ 1.350,00 + IPTU + COND.

3. ref site 38552 - Casa Jardim Adriana -  2 dormt/ 1 suíte/ 
sala/ coz/ WC / lavand / gar R$ 1.250,00 + IPTU

7. ref site 851702 - Apartamento Spazio Illuminare -  2 dormt/ 
/ sala/ coz/ WC / lavand /gar R$ 250.000,00

8 ref site 210902 -Apartamento Centro - 3 dormt/ 1 suíte / 
sala/ coz/ WC / lavand /gar R$ 340.000,00

4. ref site 893402 - Casa Comercial Jardim São Conrado - 4 
dormt/ 1 suíte/ sala/ coz/ 4 WC / lavand / 7 gar R$ 2.900,00

5 ref site 48128 - Casa Vila Rubens - 3 dormt/ 1 suíte/ sala/ coz/ 
WC / lavand / gar R$ 2.200,00 + IPTU

2. ref site  711602 - Casa Jardim America -2 dormt/ 1 suíte/ 
sala/ coz/ WC / lavand / gar R$ 1.250,00 + IPTU

10 ref site 997802 - Terreno Toscana - 185 m² R$ 200.000,00
11 ref site 843891 Casa Parque das Nações - 2 dormt/ 1 suite / 
sala/ coz/ WC / lavand /gar R$ 296.000,00

12 ref site 231902 Casa Jardim Califórnia -3 dormt/ 1 suite / 
sala/ coz/ WC / lavand /gar R$ 330.000,00

9 ref site 032402 - Terreno Veneza - 294 m² R$ 280.000,00

1. ref site  287681 - Casa  Jardim União -  2 dormt/ sala/ coz/ 
WC / lavand /gar R$1.250,00+ IPTU



B5Serviços / Utilidades

         

VENDA

CASAS

CA00262-JD. AVAÍ-3 dorms c/ suíte + dep 4 vagas. .................................R$ 600.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ..........................R$ 276.000,00
CA00063-JD. ESPLANADA I-3 dorms c/suíte+ dep 2 vagas .....................R$ 600.000,00
CA00284-VILA SUÍÇA- 3 suítes + dep+ 4 vagas......................................R$ 1.250.000,00
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
CA00280-JD. BELO HORIZONTE-3 dorms c/ suíte + dep + 2 Vagas.........R$ 340.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00242-JD. DOS IMPÉRIOS-3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ................R$ 440.000,00
CA00277-BRÉSIA-3 dorma c/ suíte+ dep + 2 vagas ..................................R$ 555,000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ...................R$ 740.000,00
CA00201-DONA LUCILA - 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ......................R$ 890.000,00
CA00148-MARIA DULCE - 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ......................R$ 950.000,00
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vags ...................................R$ 1.060.000,00
CA00281-TERRA MAGNA-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas ..................R$   960.000,000

APARTAMENTO

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 vag .....................................aR$ 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 2 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 
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

TE00197-RESIDENCIAL VIENA 250M. .......................................................R$ 190.000,00
TE00146-JARDINS DI ROMA-404M. .........................................................R$ 280.000,00

TE00205-TERRA NOBRE-323M .................................................................R$ 196.800,00
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
TE00203-JARDIM PIEMONTE-300M. .......................................................R$ 170.000,00

SÍTIOS

ST00011-ELIAS FAUSTO-20.000M.............................................................R$ 300.000,00
ST00014-ALAMBARI-5000M c/ construção  ...........................................R$ 320.000,00
ST00013-CARDEAL-26.290M. ...................................................................R$ 790.000,00

ÁREAS

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

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

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

LOCAÇÃO

CASA

CA00261-JD ALICE- 4 dorms c/ suíte + dep+ 04 vagas .................... R$ 2.120,00 incluso
CA00262-JD AVAÍ- 3 dorms c/ suíte + dep + 4 vagas. ......................... R$ 2.500,00+iptu
CA00263-VILLA FURLAN-2 dorms + dep + 1 vaga........................... R$ 1.200,00 incluso
CA00264-CIDADE NOVA II-2 dorms + dep + 3 vagas ......................... .R$ 1.500,00+iptu
CA00248-VILA MARIA HELENA-3 dorms + dep+ 2 vagas. .................. R$ 2.800,00+iptu
CA00265-JEQUITIBÁ-3 dorms+dep+4vagas .......................................... R$ 2.000,00iptu
CA00279-CENTRO-1 dorms+dep+1vaga. ......................................... R$ 1.100,00+iptu
CA00267-JD. PAU PRETO-4 dorms +dep+2 vagas. ........................... R$ 1.800,00+iptu
CA00266-JD. ESPLANADA II-3 dorms+dep+2vagas. ......................... R$ 4.000,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

CA00196-MARIA DULCE-03 suítes + dep 04 vagas  ..................R$ 4.800,00+cond+iptu
CA00278-VISTA VERDE-03 dorms c/ suíte+ dep+ 2 vagas. ......R$ 2.700,00+cond+iptu
CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial) .............  
..................................................................................................R$ 4.400,00+iptu

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. ...................R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas. ...................R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00021-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador.  .....R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00074-RESIDENCIAL DAS FLORES- 03 dorms+dep 02 gagas ....................................... 
........................................................................................................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga..................................... 
........................................................................................................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas. .......................... 
......................................................................................... R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas.R$ 3.000,00 cond+iptu
AP00084-JARDIM ALICE-03 dorms c/ suíte + dep 01 vaga. ........... R$ 1.450,00 incluso
AP00085-EDÍFICIO MURICI- 03dorms + dep + 1 vaga ..................R$ 900,00 cond+iptu
AP00086-EDÍFICIO IBIRÁ-02 dorms+ dep+1vaga. ...................... R$ 850,00 cond+iptu
AP00087-EDÍFICIO IBITIRÁ-02 dorms+dep+1 vagas. ................. R$ 850,00 cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

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

PONTO COMERCIAL

PT0008-JARDIM MOACIR ARRUDA-600m 16 salas, recepção e 04 vagas. .................... 
......................................................................................................................... R$25.000,00

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS. ................................................... R$ 4.500,00+ iptu
SL00023-CENTRO-50MTS. .................................................................... R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS. ........................................................ R$ 1.400,00+iptu
SL00024-JD. MORADA DO SOL. 250MTS ...........................................R$ 2.8000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS. .......................................................................R$ 900,00+ iptu
SL00026-VILA FURLAN- 30MTS .......................................................... .R$ 900,00 incluso
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR. .......................................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 1380m-A|C 585m- .............R$ 6.000,00+iptu.
GL00031-RECREIO CAMPESTRE JOIA- A/T 1000m-A/C 896m..........R$ 7.000,00+Iptu.
GL00028-VITÓRIA MARTINI - A/T 1000m-A/C 795m......................R$ 10.000,00+iptu.  

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA201 – CIDADE NOVA – R$900 MIL - 2 dormitórios sendo os dois suítes com closed, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia, lavabo, dispensa, banheiro e garagem para 2 carros. Possui portão 
eletrônico, ar condicionado, quintal e churrasqueira. 
CA213 – VILA ALMEIDA – R$320 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closed, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, área de luz e garagem para 1 carro. CA109 – MONTE 
VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira e portão eletrônico.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem coberta.
CA101 – JD. REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem coberta 
para 3 carros, toda em piso frio. Possui edícula com 1 dormitório, cozinha e banheiro.
CA251 – JD. MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitórios com suíte, sala, cozinha, dispensa, banheiro e la-
vanderia.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 ba-
nheiros, 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, lavande-
ria, 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 ele-
trônico.
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 gara-
gem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro
CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$305 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, dispensa e garagem coberta para 2 carros. Possui aquecedor solar, ar condicionado nos quartos 
e porão para ferramentas.

  CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA334 - CENTRO – R$230 MIL - 3 dormitórios sendo 2 pequenos, sala, cozinha ampla planejada e gara-
gem coberta para 1 carro.
CA327 – JD. VENEZA – R$275 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, lavanderia, 
banheiro e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira. Aceita permuta com terreno.
CA308 – JD.PAU PRETO – R$500 MIL – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, copa, 
lavanderia, banheiro, dispensa, garagem e edícula.
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 2 
carros.
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, lavan-
deria, dispensa, quintal, garagem
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e 
garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, la-
vanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou 
apartamento. 
CA309 – JD. MORADA DOS SOL – R$325 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte 2 com ar condicionado e 1 
com armários, sala de estar com sanca, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros 1 com aquecedor solar, 
churrasqueira e garagem coberta para 2 carros.  
CA310 – CENTRO – R$350 MIL – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros e gara-
gem coberta para 1 carro. Aceita Proposta 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicionado, 
sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros e edícula. 
Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita 
Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil
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 jan-
tar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, lavan-
deria, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, sala, 2 banheiros, churrasquei-
ra, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e sanca, 
cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos os 
dormitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasqueira e 
pia, cobertura com vidros temperado, e garagem para 2 carros.
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, varan-
da, cozinha planejada, lavanderia, dispensa e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado, quintal, edícula, 
zelador, piscina, churrasqueira, campo de futebol, sauna e aquecedor solar.
CA311 – DONA LUCILLA – R$920 MIL – 3 dormitórios, sendo os 3 suítes e 1 suíte com closed. Roupeiro, 
2 banheiros, ar condicionado e aquecedor solar. Sala de estar, sala de TV, sala de jantar, 2 lavabos, cozinha 
americana, lavanderia, garagem para 4 carros e edícula. Possui piscina, churrasqueira, campo de futebol e 
quintal. Estuda-se financiamento e terreno como parte de pagamento.
CA313 – CONDOMINIO MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 2 carros. Possui quintal e churrasqueira. Estuda-se 
Permuta e Propostas.
CA314 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$550 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de TV, sala 
de jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, ar condicionado, aquecimento 
solar e coifa.  Área de lazer com piscina, churrasqueira, campo de futebol, sala de ginástica, salão de festas 
e playground.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha pla-
nejada, lavanderia, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal e churrasqueira com área gourmet.
CA318 – CONDOMINIO MONTREAL – R$520 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 1 carro, churrasqueira e edícula.                                                                                                      
CA322 – CONDOMINIO MONTREAL – R$630 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, 
sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e quintal.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$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 ar-
mários, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, lavanderia, garagem 
para 2 carros. Possui quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$390 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala de estar, 
sala de TV, cozinha, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. Obs: Casa com móveis planejados. Área de 
Lazer com playground, brinquedoteca, academia, churrasqueira, piscina e salão de festas.

 APARTAMENTOS

AP526 – PARQUE INDAIA – R$180 MIL - 3 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, sacada e 1 
vaga de garagem.
AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall de entrada, lavanderia, 
garagem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 wc, 
todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 banheiros, sacada, piso frio, 
2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$230 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta 
para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1 
vaga de garagem comunitária.
AP511 – NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA – R$198 MIL – 2 dormitórios, sala de estar, 
sala de TV, cozinha, banheiro e lavanderia. Área de lazer com churrasqueira e campo de futebol. Possui 
portão eletrônico.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL -  Apartamento com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 
cozinha planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. 
Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$215 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia 
e garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala de 
jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão de jogos. 
Possui portão eletrônico e elevador. Aceita permuta com terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                             
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 ambien-
tes 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
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE18 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta com chácara.
TE20 – JD. PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda Fit a partir do ano 2018.
TE42 – CONDOMINIO RESIDENCIAL JATOBÁ – LOUVEIRA – R$210 MIL – 310m². Aceita permuta com 
casa na região do Bairro Mercedes.
TE46 – CONDOMINIO TERRA MAGNA – R$280 MIL – 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². Aceita 
permuta com terreno de menor valor.

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

 LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
JD. CARLOS ALDROVANDI – R$500,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha banheiro e lavanderia.
CIDADE NOVA – R$850,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem.
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$680,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro e garagem para 1 carro. 
VILA TODOS OS SANTOS – R$750 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. CALIFÓRNIA - R$950,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
CENTRO - R$900,00 - 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, e garagem. 

APARTAMENTOS

CENTRO - R$1100,00 - – 1 dormitório com armários embutido, sala, cozinha com armários embutido, lavan-
deria com armários embutido, banheiro e 1 vaga de garagem.
VILA TODOS OS SANTOS - R$900,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de 
garagem.
CIDADE NOVA – R$1100,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha, banheiro social, banheiro 
de empregada e garagem.
CECAP – R$780,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, sacada 
e garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$1200,00 – 2 dormitórios (1 c/armários), sala, cozinha planejada com fogão, banheiro, 
lavanderia planejada e garagem.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
PQ. SÃO LOURENÇO – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.

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



B6 Serviços / Utilidades

DESTAQUE

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

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

JóiasEngenharia e Reformas

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

Arquiteta

PousadaMecânica

Comunicação Visual

Pizzaria Produtos Naturais



B9Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet
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B14 Classificados

Classificados

Vendo casa no Parque 
dos Indaias – 8 cômodos, 
sendo 4 na parte superior, 
duas casas em mesmo 
terreno Aceito terreno 
como parte do pagamento 
R$320.000,00 ou finan-
ciamento. F.: (19) 99482-
6697 / (19) 3875-3201 
João. Tendo interesse ver 
fotos na OLX
Casa venda Jd. Santa 
Rita - A.T 170m² A.C 
220m². Ótimo preço, so-
brado em um ótimo bairro 
próximo av. Conceição, 
03 dormitórios, (02 suí-
tes), sala, cozinha, amplo 
quintal com churrasqueira 
e garagem coberta R$ 
278.000,00 – Victor F.: 
(19) 99698-2366
Casa Venda A.T 130m² 
A.C 120m² - Casa em ex-
celente localização, pró-
ximo ao centro e ao lado 
do parque ecológico 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
a.s, 2 banheiros, mais um 
cômodo externo e gara-
gem p/02 carros coberta 
R$ 300.000,00 Victor F.: 
(19) 9 9698-2366
Casa Venda Mercedes 
- 03 dorm, sala, copa, co-
zinha, wc, churrasqueira 
e edícula , quintal e 4 va-
gas r$ terreno 360m² R$ 
450.000,00 Zilda F.:(19) 
9 9130.3602
Casa em Capivari - Ven-
da 01 dorm,sala, cozi-
nha, 2wc, área de lazer 
R$110,000,00 Zilda F.: 
(19) 9 9130.3602
Casa Jd. Itamaracá- Ven-
da 03dorm, sala,coz,a,s, 2 
vagas r$ 320.000,00 Zilda 
F.: (19) 9 9130.3602
Casa Jd. Adriana – Ven-
da 02 dorm, sala, cozi-
nha,2 banh, a.t 150, 2 
vagas, permuta por car-
ro ate 30mil e apto. R$ 
290.000,00 Zilda f.: (19) 9 
9130.3602
Casa Jd. Olinda Venda 
- 03 dorm(1 suíte) sala 
02 amb, coz plan, quintal 
e garagem p/02 vagas r$ 
450.000,00 Zilda F.: (19) 
9 9130.3602
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno e 
da construção – consul-
te-nos - - (19) 98254 7703 
/ (19)3885-4500 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Jd. dos Imperios - R$380 
MIL - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dorms no 
Jd. Morada do sol - 
R$290 MIL - (19) 3885-
4500 CRECI 74.092

Casa com 3 dorms (1st) 
no Pq. Indaia – R$280 mil 
(19) 98254 7703 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms na Vl Ma-
ria Helena - com at: 2700m², 
para construtores é possível, 
desmembrar os 2700m² em 
4 lotes, sendo 3 de 380m² e 1 
de 950m² - (19) 98254 7703 
CRECI 74.092
Casa com 1 dorm na Vila 
Furlan - R$180 MIL - (19) 
98254 7703 CRECI 74.092
Oferta imperdível! Mora-
da do sol Rua: 84 - Casa 
de 02 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, lavanderia 
e garagem para 02 autos 
em lote de 125m ², de 
R$210.000,00, por ape-
nas: R$180.000,00 ou 
R$75.000,00 de entrada 
+ 50 x R$2.100,00 F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294 
corra
Oferta imperdível! Mora-
da do Sol Rua: 85 - Casa 
de 01 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, lavanderia, 
quintal e garagem para 02 
autos em lote de 125m², 
de R$180.000,00, por ape-
nas: R$130.000,00.  F.: 
(19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
Oferta imperdível! Mora-
da do Sol Rua: 50 - Casa 
de 02 dormitórios, sala, 
cozinha Americana, wc, la-
vanderia, garagem para 02 
autos + 02 cômodos nos 
fundos, em lote de 125m ², 
de R$210.000,00, por ape-
nas: R$180.000,00. Aceita 
caminhão no negócio até 
R$100.000,00 F.: 99762-
7997 / 3935-3294 corra!
Troco: casa em Salto 
no Jardim Laguna - com 
02 dormitórios sendo um 
suíte, cozinha americana, 
garagem para dois autos, 
em lote de 180m2 + uma 
chácara de 1000m2 no 
bairro pedregulho em In-
daiatuba, por edícula em 
lote de 250m2 ou casa de 
½ lote até r$310.000,00. 
F.: (19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
CA03910 – Casa– JD. 
Res. Nova Veneza - 01 
Dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem. – Área constru-
ída 60m² - Terreno 125m² 
- R$ 190.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CA01238 – Casa – JD. 
Morada do Sol - Casa 
com 01 Dormitório, Sala, 
Cozinha, banheiro, área 
de serviço. + edícula com 
quartinho e 01 banheiro. 
Garagem coberta para 02 
carros. Próximo do Par-
que ecológico, Mercado 
Good Bom, comércios, 
etc... - Área construída 
105m² - Terreno 125m² - 
R$ 235.000,00.  F.: (19) 
3935-1413

CA03921– Casa – Jardim 
dos Colibris - 02 Dormitó-
rios, sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço e gara-
gem 02 vagas. +Grande 
quintal nos fundos c/ pos-
sibilidade de ampliação 
dos cômodos, 02 vagas 
cobertas. - Terreno 150 
m² - R$ 245.000,00.  F.: 
(19) 3935-1413
CA03915 – Casa Esqui-
na – São Judas II (Elias 
Fausto) - 03 Dormitórios, 
sala de estar e TV, cozi-
nha, banheiro, área de 
serviço e garagem 05 
vagas cobertas. - Área 
construída 110m² - Terre-
no 200m² – R$ 250.000,00 
*Aceita permuta em resi-
dência em Indaiatuba/SP 
do mesmo valor.  F.: (19) 
3935-1413
CA03968 – Casa– JD. 
Nova Indaiá– 03 Dor-
mitórios, sala, cozinha 
planejada, banheiro, área 
de serviço e garagem 04 
vagas. + edícula, área de 
luz e mini jardim. - Área 
construída 156m² - Terre-
no250m² - R$ 375.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
CA03842 – Casa – Park 
Real - 03 dormitórios sen-
do 1 suíte, Sala, Cozinha 
Americana,1 banheiro, 2 
vagas sendo uma coberta. 
Condomínio com Salão de 
festas, Quadra poliesporti-
va, Playground, Portaria e 
segurança. - Área constru-
ída 105m² - Terreno 150 
m² - R$ 400.000,00.  F.: 
(19) 3935-1413
CA03404– Casa – JD. 
Res. Dona Lucilla - 03 
suítes sendo 01 master c/ 
closet e 02 lavatórios, sala 
de estar e jantar com pé 
direito alto, cozinha ame-
ricana c/ ilha e armários 
embutidos e mesa para 
refeição, espaço gourmet 
com churrasqueira c/ coifa 
de inox, e armário embuti-
do, paisagismo, 04 vagas. 
(preparado para aqueci-
mento solar e ar condicio-
nado). Condomínio c/ in-
fraestrutura subterrânea, 
salão de festas, quadra, 
piscina adulto, infantil, 
playground, minicampo 
de futebol, segurança 24 
h. – R$ 920.000,00. F.: 
(19) 3935-1413
CA03873 – Casa – Resi-
dencial duas Marias - 04 
suítes, sendo 01 master 
com closet, sala estar 
jantar c/ pé direito alto, 
cozinha americana com 
ilha com planejados, es-
paço gourmet com chur-
rasqueira com coifa de 
inox, jardim de inverno, 
preparado para aqueci-
mento solar, garagem 04 
vagas. Condomínio com 
toda infraestrutura: Salão 
de festas, piscina, play-

ground, academia. - Área 
construída 220m² - Terreno 
360m² – R$ 1.250.000,00
Vendo ou Permuto Casa 
em Avaré por casa em 
Indaiatuba - 3 suítes, 
sala, 2 ambientes. Cozinha 
americana, área gourmet e 
piscina. 468 metros. F.:(19) 
99702-2680
Condomínio Bréscia - 3 
dormitórios c/ suíte, sala 
2 ambientes e pé direi-
to duplo, Cozinha ameri-
cana planejada, espaço 
gourmet c/ churrasqueira. 
Fino acabamento. F.: (19) 
99783-3154
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
Casa Jardim do Vale I - 
Com sala, cozinha, banhei-
ro, 1 quarto e garagem co-
berta. A.T. 125 A.C. 70m². 
Valor R$220.000,00 Aceito 
carro F.: (19) 99124-2964
Vende - se Casa e + meio 
lote de terreno,  Bairro 
Jardim Carlos Aldrovandi 
-  casa com 3 Dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala, banhei-
ro, cozinha com armário 
embutido, área de serviço, 
garagem para  4 carros, F 
(19) 3834-6859
C a s a  V e n d o / T r o c o 
por Edicula ou cháca-
ra - Chácara valor até 
R$300.000,00. Casa Par-
que São Lourenço, 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte, 1 
banheiro, sala, cozinha, 
quintal, churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros, 
portão eletrônico. Valor 
R$450.000,00 F.: (19) 
3816-8112

 
Centro Casa Comercial 
- 650 metros Ideal para cli-
nica ou consultório médico. 
F.: (19) 99783-3154

 
Apartamento com 3 dor-
ms na Cidade Nova - R$ 
800 MIL - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
- R$350 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 dor-
ms no bairro Chácara do 
Trevo - R$370 mil - (19) 
98254-7703 CRECI 74.092 
Apartamento Venda Her-
cules Mazzoni - amplo 
apto 02 dorm., sala, cozi-
nha, a.s, 1 banheiro sem 
vaga. R$ 150.000,00  Zilda 
F.: (19) 9 9130.3602
Apartamento Venda Ci-
dade Nova - 03 dorm. plan, 
(1suíte) sala dois ambien-
tes com sacada, coz plan. 
3 wc, 1vaga R$ 550,000 
Zilda F.:  (19) 9 9130.3602
Apartamento Belvedere 
Venda - 03 dorm com 
armários em 2, 1 suíte, 
sala, cozinha e area de 
serviço plan,1 vaga, vara-
da com churrasqueira R$ 
320.000,00 Victor (19) 9 
9698-2366

Apartamento Alto Pa-
drão, preço excelente- 
R$ 320.000,00 cidade 
nova, prox a Av. Kennedy 
03 dorm com moveis (1 
suíte). 155m², 2 apto por 
andar. Valor do cond. R$ 
1000,00. R$320.000,00 
Victor F.: (19) 9 9698.2366
Apartamento Jd Mo-
rumbi - 02 dorm, sala, 
cozinha, a,s, e garagem 
exce len te  p reço  R$ 
135.000,00 Victor F.: (19) 
9. 9698-2366
CDHU Azul venda - 02 
dormitórios., sala, cozi-
nha, a.s, banheiro 1 vaga. 
Quitado. R$ 95.000,00 
Victor F.: (19)99698-2366
AP00680 – Apartamento 
– JD. Morumbi– 2 dormi-
tórios, sala, cozinha com 
planejados, banheiro com 
armários, com 01 vaga de 
garagem. - Área 42,48m² 
- R$ 165.000,00. F.: (19) 
3935-1413
AP00600 – Apartamen-
to – Jardim Alice- 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem para 01 carro. 
- Área construída 52m² - 
R$ 192.000,00. F.: (19) 
3935-1413

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

 
Sitio Estrada Mato Den-
tro  - Valor: R$ 2.500. 
000,00 F.: (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Sitio com casa de 2 dor-
ms no Jardim Tropical 
- R$650 MIL (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play 
groud, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com pei-
xes, telefone fixo, torre de 
internet a 500 metros da 
rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sítio Cardeal - 26.290 
metros R$ 790.000,00 F.: 
(19) 99166-8272
Sítio Monte Mor - 1,5KM 
do centro de Monte Mor,  
Via asfaltada, ótima casa 
e mais duas edículas, 

Piscina, lago e área ver-
de preservada. F.: (19) 
99783-3154
Vende-se uma chácara 
no Vale do Sol - com 
6 cômodos. Área total: 
1.000 m² Área construída: 
170m² c/ 2 quartos sendo 
1 suíte. 01 escritório, área 
gourmet, churrasquei-
ra, piscina c/ banheiro, 
campo de fuebol. Toda 
avarandada. Garagem p/ 
4 carros, cozinha planeja-
da. Aceita financiamento. 
Valor R$580.000,00 Fa-
lar c/ Carlos ou Sandra 
F.:(19) 97119-8369 / (19) 
99487-5089

 
Parque São Lourenço 
(único lote na rua) 150m2 
– R$1060,00p/ m2 -es-
criturado. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Jardim Alice (único lote 
na rua) 125m2 – planís-
simo – R$1030,00 p/ m2 
– F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Condomínio London 
Park - lote de 300m2 por 
apenas R$180.000,00 
F.:(19) 99762-7997 / 
3935-3294
Condomínio Portal de 
Itaici – Terreno de 360m² 
- R$ 300 MIL (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Condomínio Helvetia 
Park – Terreno de 490 m² 
-  R$380 MIL (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Terra Nobre Condo-
mínio -   323 metros 
R$196.800,00 F.:(19) 
99783-3154

 
Ponto Comercial Itaici 
- Infraestrutura e cliente 
para Café. R$ 220.000,00 
F.: (19) 99166-8272
Locação Salão no Cen-
tro com127 m² -  02 WCS 
01 deficiente 01 vagaR$ 
4.000,00 + IPTU F.:(19) 
99702-2680
Salão no Centro com 
120 m ² - Esquina com 
WC social. R$ 6.000,00 + 
IPTU F.: (19) 99702-2680
Jardim Morada do Sol - 
salão comercial ideal para 
oficina F.: (19) 99794-
1424
Vendo Ponto Comer-
cial Borracharia - pronta 
para trabalhar, está em 
funcionamento. Avenida 
Ário Barnabé, 511 Falar 
com Sebastião. F.: (19) 
3936-3171

 
Vendo Dinheiro (papel e 
moeda) antigos. Valor a 
combinar F.: (19) 99214-
1572
Vendo Prensa Camiseta/
caneca - Prensa plana 
30x42 para sublimação 
de camisetas, almofadas, 
mouse pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. R$ 
900. F.: (19)98125-2939
Vendo ou Troco - Forno 
elétrico novo marca Muller 
“modelo preludio questo 
G2” 44Lts. Troco por as-

piraor e pó ou lavadora de 
pressão F.: (19) 98378-
2312 Walter
Vendo máquina Interloque 
Industrial modelo: Yamata 
F.:(19) 98420-6000 Ma-
risete
Vendo objetos antigos F.: 
(19) 99214-1572
Vendo Gerador Pramac 
(Italiano) AVR 4 T  6800 
Kwa com cabine acústica. 
Valor 3500,00. Tratar  pelo 
whats F.: (19) 995579761
Vendo Saxofone CONN 
Shooting star   Raridade 
case original Sapatilhas 
novas. Valor 2890,00. 
Tratar  pelo whats F.: (19) 
99557-9761
Vendo Diversos apare-
lhos de Ginástica. Estação 
musculação ,Remo Ab-
dominal   marca  Athetic. 
Tratar  pelo whats F.: (19) 
995579761
Vendo Barraca de feira 
Desmontável  super forte 
Seminova nas medidas 
(  2 x 2.10 mts) Valor 
490,00 Parcelo 5x no car-
tão. Tratar  pelo whats 19 
995579761
Vendo Esteira Ergomé-
trica  Eletrônica  Athetic  
Extreme  3200 T  Pro-
fessional Seminova Valor 
1990,00  Parcelo 5x no 
cartão.Tratar  pelo whats 
19 995579761
Vendo Dinheiro (papel e 
moeda) antigos. Valor a 
combinar F.: (19) 99214-
1572
Vendo cama de casal em 
bom estado R$ 250,00 F.: 
(19) 98143-4184
Vendo coxão de casal em 
bom estado R$280,00 F.: 
(19) 98143-4184
Vendo guarda roupa 4 por-
tas e 4 gavetas R$200,00 
F.: (19) 98143-4184
Vendo Bicicleta More-
ta p/ colecionador. Valor 
R$1.000,00 aceito cartão 
de crédito como pagamen-
to em até 10X. Falar com 
Vina F.: (19) 98697-0555
Vendo Bicicleta Triciclo 
Nova. Valor R$1.000,00 
aceito cartão de crédito 
como pagamento em até 
10X. Falar com Vina F.: 
(19) 98697-0555
Vendo carrinho e raspadi-
nhas de gelo nova. Valor 
R$1.200,000 aceito cartão 
de crédito como pagamen-
to em até 10X. Falar com 
Vina F.: (19) 98697-0555
Vendo carrinho para bebe 
Valor R$80,00 Fone: (19) 
3875-7624

 
Vendo Montana LS - ano 
2012/2013. Tratar (19) 9 
9765-0818
Vendo Gol - Ano: 2016, 
1.6 Completo, cor: pra-
ta,  único dono Valor 
R$33.000,00 F.:  (19) 
99903-1940
Vendo Linea - Auto-
mático 1.8, cor: branco. 
Ano: 2015 Completa Va-
lor R$36.000,00 F.:(19) 
99124-2964

Vendo Clio Expression 
- 1.0 ano:2014 Completo. 
Valor R$20.000,00 F.: (19) 
99124-2964

 
Reparo de fontes em ge-
ral e aulas particulares 
de eletrônica em geral 
(prática & teoria) – Profº 
Riccó • Reparo de fon-
tes em geral de: portões, 
cercas, pc’s, notebooks, 
nobreaks, tv’s, aparelhos 
de som, xbox, etc. • Aulas 
de eletrônica (prática te-
oria): R$60,00/Hora (19) 
98714-0111
Zélia Lingerie - moda 
masculina e feminina. 
Atendimento personaliza-
do: para sua comodidade, 
compre em sua residência 
ou na sua empresa. Con-
tato: Zélia WhatsApp ou 
celular:19-98831-0292
Ofereço-me como pedrei-
ro encanador, reformas 
em gerais e pequenos re-
paros na construção civil.
Tratar com João. F.: (19) 
98329-8580 WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, en-
canador, jardineiro e ele-
tricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diarista 
e passadeira Contato Va-
nia. F.: (19) 99595-3390
Ofereço-me como passa-
deira e faxineira atendo a 
domicilio F.: (19) 99448-
0082 Val
Ofereço-me como Ma-
nicure e Pedicure pé e 
mão R$25,00 sobrancelha 
R$10,00. Atendo tambem 
a domicilio F.: (19) 99369-
5615
Ofereço-me como faxinei-
ra ou diarista. Falar c/ Adi-
lene F.: (19) 99950-6251
Ofereço-me como passa-
deira F.: (19) 99595-9448
Ofereço-me como auxiliar 
de enfermagem, cuida-
dora de idosos, babá, 
cuidadora de crianças 
(noite/dia), experiência em 
padaria F.: (19) 3894-1610 
/ (19) 99146-5524
Ofereço-me como traba-
lho administrativo parte 
da manhã. 20 anos de 
experiência em Industrias 
nacionais e internacionais 
F.: (19) 99170-2945 
Ofereço-me para traba-
lhar como doméstica dis-
ponivel 3 dias por semana 
ou todos os dias meio pe-
ríodo. Tenho experiência  
F.: (19) 99738-2266
Ofereço-me como passa-
deira F.: (19) 99925-5636
Ofereço-me serviços de 
faxinas domésticas, re-
sidencias e comerciais 
Contato (19) 98451-9696 
Ivanice da Silva
Ofereço-me como limpe-
za, faxina, lavo e passo F.: 
(19) 99870-3562
Ofereço-me para fazer 
declaração de imposto 
de renda para pessoas 
físicas R$70,00 F.: (19) 
99124-2964



Classificados B15

Empregos

Notas de Falecimentos
1. SOLANGE LOU-
RENÇO DE OLIVEIRA 
com 63 anos, Casado 
(a) com EDMILTON 
LOURENÇO DE OLI-
VEIRA Sendo Filho (a) 
de NIVALDO JOSE DE 
SANTANA e CAROLI-
NA HAUZER DE SAN-
TANA. Deixa Filho (s): 
REGINA, ADRIANO 
(MAIORES). Falecido 
(a) em: 26/05/2020, e 
Sepultado (a) no CE-
MITÉRIO JARDIM DO 
ÉDEN EM SALTO-SP 
aos 27/05/2020.

2. LAUDISERO MIANI 
com 87 anos, Casa-
do (a) Sendo Filho (a) 
de REDENTI MIANI 
e MARGARIDA STE-
LA MIANI. Deixa Filho 
(s): LAUDI, SIRLEI, 
ARISOLI, JOSÉ, DO-
NIZETE, ROSANGELA 
(MAIORES). Falecido 
(a) em: 27/05/2020, e 
Sepultado (a) no CE-
MITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA EM CAPIVA-
RI-SP aos 28/05/2020.

3. CELSO PEREIRA 
DA SILVA com 55 
anos, Casado (a) com 
IVANETE ALVES DA 
SILVA Sendo Filho (a) 
de MALAQUIAS PE-
REIRA DA SILVA e BE-
NEDITA ANTONIA DA 
SILVA. Deixa Filho (s): 
MARIA, THAIS, ANA 
(MAIORES). Falecido 
(a) em: 03/06/2020, e 
Sepultado (a) no CE-
MITÉRIO DA CIDA-

DE DE RONDON aos 
04/06/2020.

4.EMERSON RODRI-
GO DOS SANTOS com 
32 anos , União estável 
com MARCIA FERNAN-
DA MOREIRA FERMI-
NO sendo filho(a) de  
MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS.deixa 
filho(s): MIGUEL 4, Fa-
lecido em: 20/06/2020, 
e sepultado(a) no CE-
MITERIO MUNICIPAL 
DE RAFARD SP aos 
24/06/2020. 

5.JOSE DOS SANTOS 
com 76 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de MANOEL DOMIN-
GOS DOS SANTOS 
e LAURA MADALENA 
DOS SANTOS. NÃO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 23/06/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
24/06/2020. 

6.JOSE MARCIO PE-
REIRA com 51 anos , 
União estavel com EU-
NICE MARIA DA SILVA 
GONZAGA sendo fi-
lho(a) de FRANCISCO 
FLORENTINO PEREI-
RA e ANESIA SALLES 
PEREIRA.deixa filho(s): 
MARLON , LETICIA ( 
MAIORES ), Falecido 
em: 24/06/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
24/06/2020. 

7.CIDEMAR APARE-

CIDO GOMES com 54 
anos , Casado (a) com 
DORACI DIAS MEN-
DES GOMES sendo 
filho(a) de ARGEMIRO 
GOMES e APARECIDA 
VANILDA FECCHIO.dei-
xa filho(s): IAGO 23,Fa-
lecido em: 24/06/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
25/06/2020. 

8.LOURIVALDO JOA-
QUIM DE SOUZA com 
65 anos , Casado (a) 
com ROSALINA DA 
SILVA SOUZA   sendo 
filho(a) de JOSE JO-
AQUIM DE SOUZA e 
HELOISA MARIA DE 
SOUZA.deixa filho(s): 
ROBSON, GISLEIDE, 
GISLAINE (MAIOR), Fa-
lecido em: 24/06/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
25/06/2020. 

9.ROBERTO AUGUS-
TO TEIXEIRA com 63 
anos , Casado (a) com 
GERALDA ASSIS TEI-
XEIRA sendo filho(a) 
de GREGORIO AU-
GUSTO TEIXEIRA e 
MARIA ALELUIA TEI-
XEIRA.deixa filho(s): 
MARCOS , ELAINE , 
DAMARIS (MAIORES), 
MATEUS 16, Faleci-
do em: 25/06/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
26/06/2020. 

10.LUIZ VICENTE BOR-
GES com 68 anos , 

Casado (a) com IZILDI-
NHA DE VASCONCE-
LOS BORGES sendo 
filho(a) de ANTONIO 
RODRIGUES BORGES 
e EMILIA DONEGAL 
BORGES.deixa filho(s): 
ALINE , DANIELA 
(MAIORES), CRISTIA-
NO (FAL), Falecido em: 
25/06/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 25/06/2020. 

11.ANTONIO RODRI-
GUES PEIXOTO FILHO 
com 99 anos , Casado 
(a) com ROSA DE AN-
DRADE PEIXOTO sen-
do filho(a) de ANTONIO 
RODRIGUES PEIXOTO 
e MARIA DE JESUS 
PEIXOTO.deixa filho(s): 
LUCILA, NILTON, FLO-
RINDA (MAIORES), Fa-
lecido em: 25/06/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
26/06/2020. 

12.JOSÉ FRANCISCO 
BIANO com 87 anos , 
Casado (a) com JER-
CILIA MARIA BIANO 
sendo filho(a) de JOÃO 
FRANCISCO BIANO 
e IZABEL MARIA DA 
CONCEIÇÃO.deixa fi-
lho(s): ZÉLIA, GILVAN, 
ZENILDA, JOEL (MAIO-
RES),NIVALDO ( F ), Fa-
lecido em: 25/06/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
26/06/2020. 

13.ARISTIDES CAR-
NIETO com 82 anos , 

Era Viúvo(a) de MAGDA-
LENA NAGY CARNIETO 
sendo filho(a) de ANTÔ-
NIO CARNIETO e MA-
RIA CARNIETO.deixa 
filho(s): SERGIO, MAR-
COS, MARLI, ARISTI-
DES ( MAIORES), Fale-
cido em: 25/06/2020, e 
sepultado(a) no CEMI-
TÉRIO SÃO JOÃO BA-
TISTA- VOTORANTIM 
SP aos 26/06/2020. 

14.ELIZEU CEZAR SE-
RAFIM com 75 anos , 
Casado (a) com MERCE-
DES FURLANETTO SE-
RAFIM sendo filho(a) de 
ACHILLES SERAFIM e 
EMMA TOZZI SERAFIM.
deixa filho(s): ANGELA 
, AQUILES , MARCIA  
(MAIORES), Falecido 
em: 26/06/2020, e sepul-
tado(a) no CANDELA-
RIA aos 26/06/2020. 

15.INOCENCIO BENET-
TI com 74 anos , Casa-
do (a) com ZIVANDIRA 
HERNANDES BENETTI 
sendo filho(a) de PE-
DRO BENETTI e MARIA 
FELIX BENETTI.deixa 
filho(s): ELCIO, ADAIL-
TON, ELIZANGELA, 
EDILAINE,SILAS, ODI-
LON (MAIORES), Fa-
lecido em: 27/06/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
27/06/2020. 

16.SEBASTIÃO DOS 
SANTOS FILHO com 
71 anos , Casado (a) 
com MARIA JOSE TE-

NORIO DOS SANTOS 
sendo filho(a) de SE-
BASTIÃO DOS SANTOS 
e GONÇALA FELIX.
deixa filho(s): CIBELE, 
MATHEUS, SIMONE 
(MAIORES), Falecido 
em: 27/06/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
28/06/2020. 

17.LEONILDO EVAN-
GELISTA LOURENÇO 
com 69 anos , Casado 
(a) com NAIR FAUSTI-
NO LOURENÇO sendo 
filho(a) de SEBASTIÃO 
EVANGELISTA LOU-
RENÇO e MARIA DE 
BARROS LOURENÇO.
deixa filho(s): OZÉAS , 
OBEDE , OTNIEL , OZI-
NEIA (MAIORES), Fa-
lecido em: 28/06/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
28/06/2020. 

18.ADAILTON BENETTI 
com 49 anos , Casado 
(a) com ESTER VALDI-
VIESO BENETTI sendo 
filho(a) de INOCENCIO 
BENETTI e SILVANDI-
RA HERNANDES BE-
NETTI.deixa filho(s): 
FRANCIELE  ( 28 ), 
LETÍCIA ( 22 )., Faleci-
do em: 28/06/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
28/06/2020. 

19.ANTONIO BÚFALO 
com 76 anos , Era Sepa-
rado(a) de MARIA NEUZA 
RIBEIRO sendo filho(a) 

de JOÃO BUFALO e 
BENEDITA LIBORIO.dei-
xa filho(s): VANDRE 47, 
CLEBER 44, ALISON 36, 
Falecido em: 28/06/2020, 
e sepultado(a) no MUNI-
CIPAL DE FLORAI PR 
aos 29/06/2020. 

20.SYLAS DA ROCHA 
com 84 anos , Casado 
(a) com ELZA DIONISIO 
DA ROCHA sendo fi-
lho(a) de ANTONIO LUIZ 
DA ROCHA e RITA RO-
DRIGUES DA ROCHA.
deixa filho(s): RICARDO, 
REGINALDO, RUDNEI, 
ROGERIO, RITA, REI-
NALDO (MAIORES), Fa-
lecido em: 28/06/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
29/06/2020. 

21.JOSE ROSA VIEI-
RA com 75 anos , Era 
Divorciado(a) de AVANI 
SANTOS ROSA VIEIRA 
sendo filho(a) de EZE-
QUIEL ROSA DOS SAN-
TOS e PLACIDIA VIEIRA 
DOS SANTOS.deixa 
filho(s): JUAREZ, GIL-
MAR, SOLANGE, RO-
DRIGO (MAIORES), Fa-
lecido em: 28/06/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
29/06/2020. 

22.LORENA EGIDIO 
com 0 anos , sendo fi-
lho(a) de GLAUBER 
EGIDIO RODRIGUES 
e JAQUELINE LIMA 
LUZ. Falecido em: 
28/06/2020, e sepul-

tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
29/06/2020. 

23.JORGE LUIZ DE 
AGUIAR com 70 anos 
, União estável com 
ANGELA PAULA TOR-
TELI sendo filho(a) de 
MAURICIO DE SOU-
ZA AGUIAR e ROSA-
LINA PEIXOTO DE 
AGUIAR.deixa filho(s): 
RICARDO 46, JULIA-
NO 44, Falecido em: 
29/06/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
30/06/2020. 

24.ANTONIO FERREI-
RA DA SILVA FILHO 
com 65 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de ANTONIO FERREI-
RA DA SILVA e LOUR-
DES MARIA DA SILVA.
deixa filho(s): WILLIAN 
( FAL ), Falecido em: 
29/06/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
30/06/2020. 

25.SERGIO QUERI-
CHELLI com 76 anos 
, Casado (a) com 
MARIA VICENTINA 
QUERICHELLI sendo 
filho(a) de VICENTE 
QUERICHELLI e AL-
ZIRA ALVES.deixa fi-
lho(s): JOSIAS, JOSE 
(MAIORES), Falecido 
em: 30/06/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
30/06/2020. 

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 rea-
lizar trabalhos domés-
ticos e de jardinagem. 
Disponibilidade para 
morar no local.
CONSULTOR (A) 
COMERCIAL – En-

sino médio completo. 
Pacote Office. Experi-
ência em prospecção 
de clientes e negocia-
ção comercial. Dese-
jável experiência em 
agência de empregos 
ou terceirização de ser-
viços. CNH categoria B. 
Irá dirigir os carros da 
empresa em Indaiatuba 
e região. 

DOMÉSTICA – Expe-
riência na função com 
registro em carteira. 
Desejável possuir car-
ta de referência dos 
empregos anteriores. 
Residir em Indaiatuba. 

Para trabalhar de se-
gunda 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 trabalhar 
em escalas e turnos. 
CNH categoria B. Para 
dirigir os carros da em-
presa 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.
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