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Saúde anuncia retomada gradual dos 
atendimentos eletivos em agosto

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL
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Mesários começam a ser convocados pelos cartórios eleitorais

Objetivo é garantir acesso da população à Rede de Saúde de forma segura e rápida

Os mesários já estão 
sendo convocados pelos 
cartórios eleitorais pau-
listas por e-mail e por 
aplicativo de mensagem 
instantânea WhatsApp, 
novidade das eleições 
municipais de 2020. 
A novidade consta da 
Resolução TRE-SP nº 
493/2020, aprovada em 
sessão judiciária e será 
implementada nas elei-
ções municipais deste 
ano. 

Os cartórios têm até o 
dia 16 de setembro para 
convocar os cidadãos que 
atuarão como membros 
de mesas receptoras de 
votos e de apoio logístico 
para o primeiro e segundo 
turnos, onde houver.

Carteira de Trabalho agora é digital
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DIGITAL PREMIAÇÃO
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Madeireira Madelasca é uma das 
premiadas do Troféu Frutos de Indaiá

Para encerrar o pri-
meiro semestre de 2020 e 
proporcionar férias mais 
leves aos alunos, o Colé-
gio Renovação realizou o 
“Stranger Day”, gincana 
online com alunos de 6° 
ao 8° ano do ensino funda-
mental com um toque de 
alegria e diversão.

Quatro ocorrências en-
volvendo entorpecentes fo-
ram registradas pela Guar-
da Civil no sábado (18). O 
primeiro caso foi registrado 
no Jardim Tancredo Neves, 
quando a equipe da Romi 
foi enviada para o local 
para averiguar uma denún-
cia de tráfico. 

Desde março deste ano, 
o aplicativo “Minha Indaia-
tuba” foi acessado 361.775 
vezes e baixado em 5.703 
dispositivos, sendo 4.015 
instalações em aparelhos 
Android e 1.688 em dispo-
sitivos Apple.

O PAT Indaiatuba informa que, desde o começo de 2020, não é mais necessário 
fazer a carteira de trabalho em sua versão física e segundo a Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho, todo cidadão já possui uma Carteira de Trabalho Digital.
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Colégio 
Renovação 
realiza 
gincana 

Guarda 
apreende 
159 porções 
de drogas

Minha 
Indaiatuba 
atinge mais 
de 360 mil 
acessos

O Troféu Frutos de 
Indaiá chega a sua 15ª 
edição e com muitas 
histórias de sucesso 
para  contar .  Af ina l 
nesses 15 anos, cen-
tenas de empresas e 
empresários subiram 
ao palco do evento de 
premiação para rece-
ber o Troféu Frutos 
de Indaiá que simbo-
liza o reconhecimento 
do público ao serviço 
prestado pela empresa 
escolhida como a me-
lhor em seu ramo de 
atuação.

P. A14
Valdir Saladini e  Patrícia   Saladini da 
Madeireira Madelasca



Editorial
O mimimi da vez

Artigo

O Brasil é realmente o país do absurdo. Aqui, socialista tem 
smartphone de última geração, o desonesto é esperto, e criminoso, 
normalmente não cumpre pena, nem em primeira, e menos ain-
da, em segunda instância. E quando cumpre, tem a tal progressão.

Agora, o “mimimi” da vez é em torno da tal hidroxicloroquina 
(ou, como muitos acreditam, o remédio do presidente) no trata-
mento da Covid-19. Bem, vamos lá: trata-se de um medicamento 
que vem sendo utilizado há décadas, indicado para artrite reuma-
toide e problemas de pele. Até então, nunca se ouviu falar de efeito 
fatal em algum usuário. 

Porém, na “república do covidão”, o remédio virou veneno, 
pelo menos nas bocas que insistem em bradar que não há com-
provação científica de seu uso contra o vírus, bla, bla, bla. Oras, 
convido o leitor à reflexão: em que momento nos foi apresentado 
qualquer estudo científico sobre o isolamento social ou as medidas 
de combate à doença (tomadas tardiamente)? 

Tudo é novo em relação ao coronavírus. Fato é que todos os 
que divulgaram estar contaminados e declararam ter feito uso da 
cloroquina, afirmaram igualmente que se curaram. Porém, posso 
dizer que tenho visto, lamentavelmente, pessoas com sintomas da 
doença serem mandadas de volta para casa, com indicação de to-
marem dipirona. Muitas, inclusive, sem fazerem o teste. Absurdo!? 
Pois é.

O pior receio é o de que a tragédia seja maior do que parece, 
afinal quantas vidas já não foram sacrificadas por conta da “po-
litização de uma pandemia”, visto que o tratamento em questão 
é de baixo custo (e não enche bolsos de oportunistas). Enquanto 
estivermos por aqui, é bom lembrarmos de nossa própria força 
e autonomia para mudar o que precisa ser mudado. Pense nisso!  
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Você não queria, mas agora é obrigado a encarar câmera, luz, ação!
Seus clientes não estão mais em sua loja, seus alunos não estão mais em sala de aula e seus concorrentes estão a um click de 

teclado. Agora você precisa se reinventar para continuar respirando.
A distância imposta pelo isolamento social nos obriga e desenvolver novas habilidades de comunicação e relacionamento. O 

falar não basta. A imagem pode não refletir a realidade. Então o conjunto precisa ser natural, verdadeiro e assertivo.
Reuniões, aulas, conferências. Tudo acontecendo à distância e não te dando tempo para aprender e, às vezes, nem de pensar 

direito. É preciso fazer o caminho caminhando. É necessário inovar no desconhecido e descobrir que o básico não basta mais. A 
paixão está no ar.

Na web quem se torna “celebridade” é quem tem paixão pelo que faz. Tudo que se faz com paixão tende a gerar um resultado 
melhor. Paixão é um sentimento próprio do ser humano, é algo intenso e profundo, que gera grande interesse e desperta atração 
da pessoa que está apaixonada.

Encontros, reuniões, aulas ou qualquer exposição pessoal via web precisam ser tratados como se fossem presencias e com 
mais atenção aos detalhes.

O público que está nos assistindo precisa perceber que gastamos tempo preparando o ambiente e nos preparando para aquele 
momento. Essa preparação é percebida nos detalhes, nos cuidados que tomamos para harmonizar o ambiente com o assunto a ser 
tratado, com a escolha de nossa roupa e com a atualização do tema em debate.

A postura diante de uma câmera deve ser a mesma que teríamos presencialmente. O falar respeitosamente com a plateia e 
olhar nos olhos, deve ser característica marcante de quem trabalha com pessoas, só que nesse caso, os olhos são as lentes de sua 
câmera e o respeito é demonstrado pela preparação do que se vai falar e pela paixão com que se fala.

Mas para cada momento existem detalhes que devemos observar para não sermos pegos e taxados de “deselegantes”.
Em videoconferências, por exemplo, a educação nos sugere ouvir primeiro e falar depois. Pedir a palavra e aguardar gentilmente 

que nos seja dada a oportunidade de nos expressar. Saber ser objetivo e conciso permite um melhor aproveitamento do tempo e 
abre espaço para que mais pessoas possam se manifestar apresentando suas opiniões e argumentos.

Use seus momentos de exposição pública na web, não importa se é em palestras, aulas, reuniões ou videoconferências, para 
demonstrar sua capacidade de adaptação e flexibilidade diante de um cenário que nos desafia, a cada dia, a sermos mais criativos, 
inovadores e agentes de transformação.

Em suma, coloque paixão em tudo, na organização do seu ambiente, no desenvolvimento do seu conhecimento, na preparação 
de sua voz, na iluminação, no som e, principalmente no respeito para com seus ouvintes.

Você está na web, queira ou não, então venha somar com quem quer dividir conhecimento. Traga sua paixão por ensinar e 
aprender. Multiplique as boas práticas do convívio humano, mesmo que à distância e repudie a intolerância.

(*) Júlio Cezar Bernardelli é mestre em Tecnologia e Sociedade, professor e coordenador de operações dos cursos semipre-
senciais do Centro Universitário Internacional Uninter

Estou na Web: e agora, o que eu faço?
Se fala de A, é contra o B. 
Se escreve ponto, é contra a vírgula. 
Se é a favor é direita, se é contra é esquerda.
Se não faz comentários é alienado 
ou em cima do muro. 
Se comenta, fala de mais. 
Me lembrei de uma música que tocava 
num programa de televisão, 
tradicional dos domingos à noite: 
Não sei vou ou se fico, 
não sei se fico ou se vou. 
Se vou eu sei que não fico, 
se fico sei que não vou. 
Pensando bem, nestes tempos sombrios para
manter a tranquilidade, 
o melhor mesmo é fazer como o nadador. 
Nada!

NÃO SOU CONTRA, NEM A FAVOR
 MUITO PELO CONTRÁRIO.

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

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

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

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

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

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

A história da Igreja Nossa Senhora da Candelária se mistura em fatos e datas à de cidade de Indaiatuba, isto nos leva a entender 
que a origem da cidade está intimamente ligada a lendas e fatos que deram origem a construção de uma capela dedicada a Nossa 
Senhora. A Matriz da Candelária é uma das poucas igrejas sobreviventes no interior do Estado de São Paulo construídas em taipa-
-pilão, e o primeiro Pároco foi o Padre Pedro Dias Paes Leme.

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade



Mesários começam a ser convocados por 
e-mail e WhatsApp pelos cartórios eleitorais
Justiça Eleitoral paulista prevê convocar mais de 340 mil mesários para as Eleições Municipais 2020

Os mesários já es-
tão sendo convo-
cados pelos car-

tórios eleitorais paulistas 
por e-mail e por aplicativo 
de mensagem instantâ-
nea WhatsApp, novidade 
das eleições municipais de 
2020. A novidade consta 
da Resolução TRE-SP nº 
493/2020, aprovada em 
sessão judiciária e será im-
plementada nas eleições 
municipais deste ano. 

Os cartórios têm até o 
dia 16 de setembro, confor-
me a Emenda Constitucio-
nal n. 107, artigo 1º, caput, 
para convocar os cidadãos 
que atuarão como mem-
bros de mesas receptoras 
de votos e de apoio logísti-
co para o primeiro e segun-

do turnos, onde houver. 
Para ser válida a convo-

cação on-line, o destinatá-
rio deve confirmar de for-
ma expressa o recebimento 
da mensagem em até três 
dias úteis. O procedimento 
será realizado por cada car-
tório eleitoral, por meio de 
perfis institucionais cria-
dos pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP). A prioridade é 

que o procedimento seja 
feito on-line, sendo possí-
vel, entretanto, o envio de 
correspondência simples 
e o cumprimento de man-
dado por oficial de justiça, 
quando frustradas as tenta-
tivas por mensagem eletrô-
nica ou instantânea. 

A nova forma de con-
vocação dos mesários, re-
gulamentada na Resolução 
TRE-SP nº 493/2020, pre-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Eleições 2020
As eleições municipais 

2020 foi adiada, após a Câ-
mara dos Deputados apro-
var a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) que 
adia em seis semanas as 
eleições municipais deste 
ano em razão da pandemia 
de covid-19. Dessa forma, o 
primeiro turno das eleições 
municipais foi adiado de 4 
de outubro para o dia 15 de 
novembro. A data do segun-
do turno passa para o dia 29 
de novembro.  

vê, entre outros benefícios, 
uma maior satisfação dos 
eleitores, já que estão dis-

pensados de comparecer ao 
cartório. A Justiça Eleitoral 
paulista prevê convocar 
343.616 mesários e 87.864 
apoios logísticos para traba-
lhar nas eleições municipais 
em todo o Estado. O cida-
dão que deseja trabalhar ser 
voluntário pode se inscre-
ver no site do TRE-SP.

Em Indaiatuba, o Car-
tório da 211ª Zona Eleitoral 
informou que ainda não há 
um número oficial do nú-
mero de mesários que serão 
convocados na cidade.
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Eleições municipais foram adiadas para novembro

Biometria é excluída das 
eleições municipais de 2020

A identificação 
biométrica foi ex-
cluída das eleições 
municipais de 2020 

como medida de 
prevenção ao Co-
vid-19. A decisão to-
mada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral 
(TSE) segue reco-
mendações médicas 
e sanitárias. Assim, 
os eleitores de 586 
municípios paulis-
tas, onde o cadastra-
mento biométrico 
foi obrigatório, se-
rão identificados da 
forma tradicional.

Agora, no mo-
mento da votação, 
os eleitores das 586 
cidades deverão as-
sinar no caderno de 
votação após apre-
sentarem um docu-
mento de identifica-
ção com foto.

A decisão de ex-
cluir a biometria das 

eleições se baseou 
em dois fatores: a 
identificação pela 
digital pode aumen-
tar a probabilidade 
de infecção, já que 
o leitor biométrico 
não pode ser higie-
nizado com frequ-
ência; e pode gerar 
filas maiores, au-
mentando as aglo-
merações, pois uma 
parcela das pessoas 
tem dificuldade com 
a leitura das digitais.

A Justiça Elei-
toral, em parceria 
com infectologistas, 
está definindo es-
tratégias para pro-
porcionar a maior 
segurança possível 
a todos os eleitores, 
mesários e demais 
colaboradores.
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INFORMAÇÕES
Aplicativo Minha Indaiatuba atinge mais de 360 mil acessos

Secretaria de Saúde anuncia retomada 
gradual dos atendimentos eletivos
Objetivo é garantir à população acesso à Rede de Saúde de forma segura e rápida

A Secretaria de Saú-
de de Indaiatuba 
informou que 

que os atendimento ele-
tivos da Rede Municipal 
de Saúde serão retoma-
dos, de forma gradual, 
que temporariamente 
dispensados por conta da 
pandemia pelo Novo Co-
ronavírus. O objetivo é 
garantir acesso à Rede de 
Saúde de forma segura e 
rápida com classificação 
de riscos.

O atendimento da 
Atenção Básica volta a 
partir de agosto por meio 
de acesso avançado, ou 
seja, sem a necessidade 
de agendamento. O aten-
dimento agendado (agen-
da programática) será 
apenas para puericultu-
ra gestantes; crônicos; 

diabéticos e hipertensos. 
Para demais pacientes 
será classificada a gravi-
dade para o atendimento 
imediato ou para consulta 
agendada brevemente.

Para o Atendimento 
das Especialidades está 
em planejamento a am-
pliação dos horários e lo-
cais de atendimento para 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Projeto 100% Saúde terá o retorno das atividades em agosto, mas por meio digital

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

evitar aglomeração e dar 
maior acesso para os pa-
cientes que precisam do 
médico especialista.

A Secretaria de Saúde 
mantém os atendimen-
tos digitais com o Minha 
Saúde Teleatendimento 
Covid-19 e Minha Saú-
de Telemedicina Espe-
cialistas. Há também o 

atendimento via What-
sApp pelo número (19) 9 
9779-3856. É importante 
ressaltar que os serviços 
podem ser alterados de 
acordo com a situação 
epidemiológica do muni-
cípio.

Confira como serão os 
atendimento:
Atendimento odontoló-

gico eletivo: volta na se-
gunda quinzena de agosto, 
dando prioridade para pa-
cientes que não são grupo 
de risco e pacientes com 
dor. Será agendado ape-
nas um paciente por hora, 
visando o processo de de-
sinfecção entre os atendi-
mentos. Aos sábados volta 
a entrega de próteses.

Exames: a previsão é au-
mentar a quantidade de 
exames gradualmente. 
Hoje em dia a Rede Mu-
nicipal está absorvendo 
cerca de 40% da deman-
da, em agosto esse nú-
mero irá subir para 60% 
e até outubro a previsão é 
voltar 100% da realização 
dos exames.

Pequenas cirurgias: para 
setembro terá o aumen-
to do número de aten-
dimentos das pequenas 

cirurgias no Hospital 
Dia, ou seja, as que não 
utilizam anestesia geral, 
os agendamentos serão 
feitos por classificação de 
risco.

Projeto 100% Saúde: terá 
o retorno das atividades 
também em agosto, mas 
por meio digital, com no-
vas inscrições; palestras 
por vídeos e acompanha-
mento da equipe multi-
disciplinar.

Derefim (Departamen-
to de Reabilitação Física 
e Mental): já voltou a en-
tregar aparelhos auditi-
vos para os pacientes que 
estavam na lista de espe-
ra. No entanto são feitas 
seis entregas por semana, 
para um paciente de cada 
vez, com o objetivo de 
manter o distanciamento 
social.

Desde março deste 
ano, o aplicativo “Mi-
nha Indaiatuba” foi 
acessado 361.775 vezes 
e baixado em 5.703 dis-
positivos, sendo 4.015 
instalações em apare-
lhos Android e 1.688 
em dispositivos Apple. 
Criado com o objetivo 
de facilitar o acesso às 
informações oficiais da 
administração muni-
cipal, o app foi desen-
volvido pelo Departa-

mento de Informática, 
ligado à Secretaria Mu-
nicipal de Administra-
ção.

Segundo a assesso-
ria municipal, o app 
oferece acesso a todas 
as notícias publica-
das na página oficial 
da prefeitura: www.
indaiatuba.sp.gov.br, 
atalhos para acesso às 
redes sociais da ad-
ministração munici-
pal e também para a 

plataforma “Meu Co-
mércio”, criada para 
estimular o comércio 
local, divulgando os 
estabelecimentos que 
oferecem vendas pela 
internet, WhatsApp, 
delivery e drive-thru.

O aplicativo “Minha 
Indaiatuba” pode ser 
baixado gratuitamen-
te na Play Store, para 
equipamentos An-
droid, e na App Store, 
para aparelhos Apple. APP oferece acesso a todas as notícias publicadas na página oficial da prefeitura

REPRODUÇÃO
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Prefeitura de Indaiatuba implanta Prefeitura de Indaiatuba implanta 
tradutor automático de libras no sitetradutor automático de libras no site

A Prefeitura de In-
daiatuba pensando 
em manter as in-

formações mais acessíveis 
para toda a população, im-
plantou um tradutor auto-
mático de libras no site. 
Agora o público que possui 
deficiência auditiva conta 
com o “Hugo”, um plugin 
de tradução automática de 
textos para a Libras (Língua 
Brasileira de Sinais). Para 
acessar a ferramenta basta 
acessar o site www.indaia-
tuba.sp.gov.br, clicar no 
botão azul no canto direito 
da tela e depois selecionar o 
trecho a ser traduzido.

A secretária de Rela-
ções Institucionais, doutora 
Graziela Milani, explica 
que o assistente digital 
também atende à Lei de 
Inclusão Brasileira (Lei nº 
13.146 de julho de 2015). 
“A página da Administra-
ção Municipal já conta com 
a acessibilidade para defi-
cientes visuais, que é um 

alfabetização convencio-
nal e enfrentam muitos de-
safios nesse aprendizado. 
Os surdos utilizam uma 
estrutura de linguagem 
muito diferente da nossa, 
então o assistente digital 
“Hugo” é uma ferramenta 
ótima e que ajudará muito 

recurso que faz a leitura do 
conteúdo que está na tela. 
Com essa nova ferramenta, 
estamos possibilitando a 
inclusão de mais um grupo 
da população, os surdos. Já 
havíamos adotado a tradu-
ção em Libras durante as 
lives com o prefeito Nilson 

Gaspar, e agora todo o con-
teúdo de texto publicado no 
site também estará acessível 
aos surdos. É um avanço em 
termos de comunicação e 
inclusão”, explicou.

Segundo explica a pro-
fessora e intérprete de 
Libras da Secretaria de 

Educação, Débora Stefa-
nia Cheracomo Ciriaco, 
a pessoa que nasce surda 
tem grande dificuldade 
com a língua portuguesa, 
que para elas é como um 
segundo idioma. “Primei-
ro eles aprendem a Libras 
e só depois partem para a 

xxxx

na compreensão dos tex-
tos”, explicou.

De acordo com o últi-
mo censo realizado pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) 
em 2010, o Brasil contava 
com aproximadamente 9,7 
milhões de surdos.

REPRODUÇÃO/SITE PREFEITURA DE INDAIATUBA

Já está em funcionamento o assistente que faz a tradução de textos para os deficientes auditivos

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

 Agora o público que possui deficiência auditiva conta com o “Hugo”, um plugin de tradução automático
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Carteira de Trabalho pode ser feita digitalmente
O empregador que usa o eSocial não precisa mais fazer alterações no documento de papel
DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

O PAT (Posto de 
Atendimento ao 
Trabalhador) In-

daiatuba informa que, des-
de o começo de 2020, não 
é mais necessário fazer a 
carteira de trabalho em sua 
versão física.

O empregador que 
usa o eSocial (sistema 
virtual do governo para 
prestação de informações 
trabalhistas, fiscais e pre-
videnciárias) não precisa 
mais fazer alterações no 
documento de papel, já 
que todos os contratos de 
trabalho, novos e já exis-
tentes, e todas as anota-
ções, como férias e salário, 
são feitas eletronicamente.

Para o trabalhador, 
basta informar o número 
do CPF no momento da 
contratação, e ele pode 
acompanhar as alterações 
de qualquer lugar, pelo 
aplicativo ou internet.

Confira abaixo como 
acessar sua Carteira de 
Trabalho digital e entenda 

o que muda:
Nunca solicitei minha 

Carteira de Trabalho. 
Terei o documento auto-
maticamente? 

Sim. Segundo a Se-
cretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho, todo 
cidadão brasileiro com 
CPF já possui uma Car-
teira de Trabalho Digital. 
Não é necessário pedir a 
emissão do documento. 
Para quem nunca trabalhou 
com registro em carteira, o 
documento digital aparece 
apenas com dados pessoais 
de qualificação civil.

Como faço para aces-
sar?

Para acessar a Carteira 
de Trabalho digital, é pre-
ciso ter cadastro no sistema 
acesso.gov.br

Informe seus dados 
pessoais: CPF, nome, data 
de nascimento, nome da 
mãe, estado de nascimen-
to Você será direcionado 
para um questionário com 
cinco perguntas sobre sua 
trajetória de trabalho Após 
responder ao questionário, 
você receberá uma senha 
temporária que precisará 

O empregador que usa o eSocial não precisa mais fazer 
alterações no documento de papel

ser trocada no primeiro 
acesso Após o cadastro, 
sua carteira estará disponí-
vel no aplicativo Carteira 
de Trabalho Digital para 
iPhone e Android ou no 
navegador pelo link https://
servicos.mte.gov.br/

Não consigo fazer 
meu cadastro no gov.br 
nem acessar pelo aplica-

tivo, o que faço? 
Nesse caso, você pode 

procurar seu banco, caixas 
eletrônicos da Caixa ou 
do Banco do Brasil. Para 
outras dúvidas ligue no 
PAT de Indaiatuba (19) 
3825-6610.

Posso jogar fora mi-
nha Carteira de Trabalho 
de papel?

Se você já tinha o docu-
mento impresso, você deve 
guardá-lo. Ele continua 
importante para compro-
var seu tempo de trabalho 
anterior, pois o sistema 
eletrônico pode apresentar 
falhas na coleta de dados.

E se o empregador 
exigir a apresentação da 
Carteira de Trabalho de 
papel? 

Caso seja contratado 
por um empregador que 
ainda não utilize o eSocial, 
você ainda vai precisar da 
via impressa do documen-
to. Se ainda não tiver uma 
Carteira de Trabalho, você 
pode solicitar a emissão de 
uma mediante agendamen-
to no PAT de Indaiatuba 
(19) 3825-6610.

Por que não aparece o 
número da minha Cartei-
ra de Trabalho?

A versão digital utili-
za como número chave o 
CPF. Para as empresas que 
aderiram ao eSocial, o nú-
mero de CPF será suficien-
te para fins de contratação.

Existem dados erra-
dos na minha Carteira 
de Trabalho digital. E 

agora? 
Segundo a secretaria, 

é mais provável que isso 
aconteça para os contratos 
de trabalho mais antigos, 
devido a possíveis diver-
gências entre o registrado 
no papel e nas bases de 
dados da época.

Caso identificado al-
gum erro no seu cadastro, 
não é necessário compare-
cimento a uma unidade de 
atendimento. Os sistemas 
que geram os dados da 
Carteira de Trabalho digital 
são atualizados constan-
temente e algumas incon-
sistências serão corrigidas 
automaticamente. Em ou-
tros casos, serão realizadas 
campanhas para a correção 
das informações.

Caso os erros sejam 
referentes a informações 
posteriores a setembro de 
2019, você deve informar 
seu empregador e pedir a 
correção.

Outras dúvidas o PAT 
informa estar à disposição 
no endereço: Rua Jacob 
Lyra, número 344 no Par-
que das Nações ou pelo 
telefone (19) 3825-6610.



Indivíduo é preso após roubar 
motorista no Morada do Sol
Após roubo, indivíduo voltou ao local dos fatos 
DA REDAÇÃO
r edacao@maisexpressao .com.br

Um homem foi 
preso pela Guar-
da Civil na noite 

de sexta-feira (17), após 
roubar o motorista de 
um veículo no Jardim 
Morada do Sol. A Guarda 
Civil foi acionada para 
o atendimento de uma 
ocorrência de acidente 
de trânsito na Rua Carlos 
Alberto Garcia, no qual 
os envolvidos estavam 
discutindo na via pública.

Ao chegar no local, a 
equipe da viatura 089 foi 
informada pela vítima 
que dois indivíduos em 
um veículo Uno, bateram 
em seu carro, o agredi-
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A Guarda Civil foi acionada para o atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

OPERAÇÃO

APREENSÃO

Mercadorias falsificadas são localizadas 
pela Receita Federal em depósito na Capital

Guarda Civil apreende 
159 porções de drogas 

Nesta segunda-feira (20), 
a Receita Federal, através 
da Divisão de Vigilância e 
Repressão ao Contrabando e 
Descaminho (Direp), iniciou 
ação em depósito clandestino 
de mercadorias localizado na 
cidade de São Paulo. 

A operação de nome 

Quatro ocorrências en-
volvendo entorpecentes fo-
ram registradas pela Guar-
da Civil no sábado (18). O 
primeiro caso foi registrado 
no Jardim Tancredo Neves, 
quando a equipe da Romi 
foi enviada para o local 
para averiguar uma denún-
cia de tráfico. Os guardas 
civis lograram êxito em 
abordar o indivíduo com 
as características informa-
das na denúncia e com ele, 
localizaram uma pedra de 
crack e dois microtubos 
de cocaína. No local infor-
mado pelo denunciante os 
agentes encontraram uma 
sacola com 32 microtubos 
de cocaína.

No Jardim Morada do 
Sol a Guarda Civil registrou 
outras duas ocorrências en-
volvendo drogas. A primei-
ra na Rua Luz Bergamo, 
quando a equipe da Romi 

abordou um indivíduo pe-
gando algo escondido em-
baixo de um hidrômetro. 
Ao averiguar o suspeito, 
os guardas localizaram três 
microtubos de cocaína e 
no hidrômetro mais dois. 
A segunda ocorrência foi 
registrada na Rua Marti-
nho Lutero, onde a equipe 
do Canil 105, com auxílio 
do Cão Bolt, localizou 
47 porções de maconha 
escondidas na mata.

A quarta ocorrência foi 
registra na Avenida Host 
Frederico João Heer, no 
Bairro Campo Bonito. A 
equipe do Canil 047 rea-
lizou um trabalho de faro 
com o Cão Duke, que lo-
calizou 74 porções de ma-
conha escondidas na mata. 
Todas as ocorrências foram 
apresentadas na Delegacia 
de Polícia para a autoridade 
de plantão.

Todo o entorpecente localizado foi apresentado na Delegacia

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

ram, roubaram uma das 
placas do veículo e seu 
aparelho celular.  Durante 
o atendimento da ocor-
rência, um dos autores 

do roubo voltou ao local 
e foi detido pela equipe 
da Guarda Civil.

Ele foi conduzido até 
a Delegacia de Polícia, 

onde a autoridade de 
plantão ratificou sua voz 
de prisão em flagrante. 
O preso permaneceu a 
disposição da justiça.

“Apate”, que foi um dos 
espíritos saídos da caixa de 
Pandora e que representava o 
engano, o dolo e a fraude, tem 
foco em mercadorias contra-
feitas de origem estrangeira. 

Conforme os levantamen-
tos preliminares espera-se a 
apreensão de cerca de 60 mil 

peças de roupas, 15 mil pares 
de calçados e 500 bolsas, 
com valor de mercado total 
de aproximadamente R$ 7,5 
milhões. 

A prática identificada lesa 
os comerciantes, importado-
res e produtores brasileiros 
que atuam na legalidade, 

subtraem os empregos legí-
timos e sonega tributos, que 
deixam de ser recolhidos aos 
cofres públicos.

Além da perda das mer-
cadorias apreendidas, os 
responsáveis devem ser re-
presentados pelo crime de 
contrabando. GOLPE

Equipamentos 
de golpistas são 
localizados em 
instituição bancária

Na tarde de sábado 
(18), Guardas Civis locali-
zaram um equipamento uti-
lizado para efetuar golpes 
em clientes de instituições 
bancárias. A Guarda Civil 
foi acionada por uma das 
vítimas, que teve o cartão 
“preso” no caixa eletrô-
nico de uma instituição 
bancária, na Avenida Ario 
Barnabé.

Ao chegar no local, a 
equipe encontrou outros 
clientes na mesma situa-
ção. Os agentes constata-
ram que um dispositivo 
estava prendendo o cartão 
das vítimas nos caixas 

eletrônicos e que etiquetas 
coladas nos caixas, infor-
mavam um número 0800 
falso do banco. Quando 
o cartão ficava preso no 
equipamento, as vítimas 
entravam em contato pelo 
telefone 0800 falso e pas-
savam dados para os gol-
pistas, que retiravam o 
dinheiro de suas contas.

O fato foi comunicado 
ao Delegado de Plantão, 
que solicitou a presença da 
Polícia Cientifica no local 
para periciar as maquinas. 
Após a perícia a ocorrência 
foi apresentada na Delega-
cia de Polícia.



Colégio Renovação realiza gincana online
“Stranger Day” foi realizado em comemoração ao encerramento do primeiro semestre

No dia 21 de julho, 
para encerrar o 
primeiro semestre 

de 2020 e proporcionar  
férias mais leves aos alu-
nos, o Colégio Renova-
ção Indaiatuba realizou o 
“Stranger Day”, gincana 
online com alunos de 6° 
ao 8° ano do ensino funda-
mental com um toque de 
alegria e diversão! Dessa 
forma, o Colégio propõem 
que os alunos e professores 
recarreguem a energia para 
o segundo semestre.

O evento foi criado 
pelos professores: Sérgio 
Carlos Pereira, Davi Mar-
tinez Rissetti, Felipe Pena 
Teixeira e contou com o 
engajamento de todo o cor-
po docente. Foram elabora-
das atividades, utilizando 
as ferramentas Google (for-
mulários, apresentações, 
site, planilhas, classroom e 
Google Meet), uma vez que 
nossa instituição possui 
certificações Google for 

education. 
O evento teve objetivo 

de desenvolver habili-
dades lúdicas, interação 
entre família e escola e 
muita descontração, os 
professores lançavam os 
desafios a serem cumpri-
dos pelos alunos, durante 
o seu período de aula 
como: Kahoot - Quizzes 
de filmes e série, Coorde-
nadas geográficas - latitu-
de e longitude, Charadas 
com objetos, Desafio de 
lógica. Utilizando as fotos 
dos espaços do colégio, 
os alunos escreveram his-
tórias. Para dinamizar 
ainda mais as atividades 
foi realizado também um 
concurso de melhor fanta-
sia e melhor Tik Tok.

Com esse evento, o 
Colégio se propôs a mi-
nimizar o distanciamento 
social e incentivar os alu-
nos a  participarem com 
espontaneidade, desfilan-

do suas fantasias e sorriso.
Depoimentos 
de alunos:
 “ Eu achei muito legal 

e me senti como se eu 
estivesse lá na escola. Foi 
incrível!!!!!!”

“Foi mto divertido, a 
gente conversou, pensou, 
riu, etc.”

“Foi muito legal, até mi-
nha mãe se divertiu comigo 
e participou das atividades. 
Ajudou também a perder a 
vergonha e perceber que 
é mais divertido quando 
“passamos vergonha” jun-
tos. Amei demais :)”

“Claro, isso trouxe vida 
para a minha quarentena, 
tornou um mundo preto 
e branco em um mundo 
colorido”

Depoimento família:
“ Como mãe de uma 

aluna desde o maternal, sou 
muito grata por fazer parte 
dessa parceria!

Vivemos em um mo-

mento de muitos desafios 
e todos: professores, alu-
nos e pais tivemos que 
nos adaptar a uma nova 
rotina que nunca imagina-
mos vivenciar. A relação 
de aprendizagem precisa 
ser recíproca, de um lado 
professores disponíveis  
e preparados e de outro 
alunos que busquem o 
conhecimento e só uma 
relação bilateral faz com 
que isso seja um sucesso.  
Estou feliz pelo primeiro 
semestre apresentado pela 
Colégio Renovação; todos 
buscaram o seu melhor e, 
na minha casa o melhor 
chegou! Para finalizar no 

último dia de aula do pri-
meiro semestre fizeram o 
Stranger Days, com muitas 
atividades extras que per-
mitiram aos alunos sentir 
um pouco a “interação” 
com os amigos,  mesmo 
que à distância, permitindo 
ainda que desligassem um 
pouco da situação que nos 
encontramos e, confesso  
ver o sorriso no rosto da sua 
filha depois de um dia feliz, 
é reconfortante!”

Flávia C. C. Savioli

Depoimentos 
de professores:
“Foi um dia repleto 

de interação entre os pro-

fessores e alunos neste 
momento tão difícil do qual 
passamos”.

Professor Sérgio
 Carlos Pereira
“Neste dia, recebemos 

um feedback maravilhoso 
dos alunos! Ficou nítido, 
durante e após as transmis-
sões das Lives, o quanto 
eles gostaram de todo o 
processo (gincanas, fanta-
sias, tik tok e interações). 
Um dia mágico e que re-
força, mais uma vez, todo 
o comprometimento do 
corpo docente do Colé-
gio Renovação Indaiatuba 
também com o lado emo-
cional dos alunos”.

Professor Davi 
Martinez Rissetti
O Colégio Renovação 

parabeniza todos os en-
volvidos, pois durante toda 
preparação e execução do 
Stranger Day, houve en-
gajamento de toda a equipe 
pedagógica.
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Clean House é líder no ramo de limpeza

Criada no início de 
2012, a Clean House 
surgiu com a propos-

ta de auxiliar as famílias nos 
serviços domésticos, dedi-
cando-se, principalmente, ao 
público que trabalha fora e 
não tem tempo para organizar 
e limpar a casa.

“Meu principal objetivo 
foi o de unir as pessoas que 
necessitam trabalhar e aquelas 
que precisam do serviço de 
limpeza doméstica”, conta a 
proprietária da Clean House, 
Rosa Maria da Piedade. 

Entre os serviços ofereci-
dos estão limpezas residen-
cial e pós-obra e passadoria. 
“Agora temos também o 
gerenciamento de obras e 
design de interiores, além 
de parcerias com empresas 
de paisagismo, o que torna 
a Clean House o lugar onde 

ILUSTRAÇÃO

as pessoas podem encontrar 
diversos prestadores de ser-
viços”, revela.

Com a incidência do co-
ronavírus, a Clean House 
adotou protocolos sanitários. 
“Uma das principais mudan-
ças foi na questão dos produ-
tos de higiene e limpeza (pa-
nos, buchas, rodos, vassouras 
etc.), os quais nós levávamos 
para as residências; agora, os 
clientes é que disponibilizam 
esses itens”, explica Rosa. 

“Outros cuidados foram 
incorporados como o uso de 
máscaras e luvas, o álcool gel 
para que as nossas profissio-
nais possam se higienizar, e o 
álcool 70, para higienização 
dos ambientes”, completa.

Rosa lembra ainda do cui-
dado com as pessoas, que vai 
além do serviço de limpeza. 
“O cuidado com a casa, as 
coisas e a saúde das pessoas 
representa o foco da Clean 
House. O conceito de cuida-

do integral com os clientes 
é nosso grande diferencial”, 
destaca a proprietária.  

Segurança
A Clean House foi uma 

das empresas mais votadas 
para receber o troféu Frutos 
de Indaiá, do Grupo Mais 
Expressão, no quesito limpe-
za doméstica. “Somos muito 
gratas à população de Indaia-
tuba, pois, esta premiação é 

A empresa foi a mais votada para receber o troféu Frutos de Indaiá em novembro

o reconhecimento por nosso 
trabalho”, declara Rosa.

Segundo Rosa, a empresa 
se preocupa com a segurança 
das pessoas, e conta com 
avaliação rigorosa das cola-
boradoras. “A idoneidade de 
nossas profissionais é asse-
gurada antes que elas sejam 
contratadas. Inclusive, antes 
de enviar a colaboradora para 
a casa do cliente, enviamos a 
ficha dela com antecedência”, 

esclarece.
Atualmente, a Clean Hou-

se conta com cinco auxiliares 
fixas e três volantes (serviços 
extras). “Além de mim, atu-
am minha sócia, Ana Paula 
Rodrigues, e a líder da equipe, 
Luana Melo Nascimento”, 
cita Rosa.

 
Empreendedorismo
A empresária valoriza o 

empreendedorismo, especial-
mente das mulheres. “Todas 
as profissionais que atuam 
na Clean House são autôno-
mas, e o nome Clean House 
Mulher Empreendedora é 
justamente uma homenagem 
a elas, que assim como eu, 
começaram sozinhas, foram 
aprendendo e se especiali-
zando na profissão”, comenta 
Rosa.

Pré-candidata à vereadora 
em Indaiatuba, Rosa também 
descobriu outros valores e 
necessidades atrelados ao 

seu ramo de atuação. “Mes-
mo sem esperar, desenvolvi 
um trabalho social. Perce-
bi que as meninas tiveram 
sua autoestima recuperada, 
independência financeira, 
autonomia, entre outros. Tudo 
isso contribui para o sucesso 
do nosso trabalho, e reflete 
na qualidade da prestação do 
serviço aos clientes”, conclui 
Rosa.

Endereço
Para saber mais sobre a 

Clean House, siga nas redes 
sociais:Facebook: https://
www.facebook.com/Clean-
-House-Mulher-Empreende-
dora-107167101015169/

Instagram: @cleanhou-
se_indaiatuba

Envie mensagem para 
o WhatsApp: (19) 98164-
2797 e/ou (19) 98305-3782; 
e e-mail para: rpiedade67@
gmail.com e/ou designerinte-
riores.anapaula@gmail.com 

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Rosa Maria da Piedade proprietária da Clean House



Especialista em trans-
porte aduaneiro e 
soluções em logísti-

ca, a Logitime Transportes 
atua no setor desde 2011, 
operando nos principais 
aeroportos, portos e EADIs 
(portos secos ou estações 
aduaneiras) em todo o país. 

A empresa se mudou 
para Indaiatuba em 2020, 
porém, já tem nove anos de 
experiência no setor. Além 
de contar com frota própria, 
possui estrutura completa 
para atender ao transporte 
rodoviário de cargas, com 
bases operacionais estratégi-
cas, TRTA (Termo de Res-
ponsabilidade para Trânsito 
Aduaneiro) próprio, apóli-
ces de seguro com cober-
tura RCF-DC e RCTR-C, 
licenças da Anvisa e outros 
órgãos regulamentadores. 

Logitime é especialista em transporte 
aduaneiro e soluções de logísticas
Com frota própria, empresa atua nos principais aeroportos, EADIs e portos em todo o Brasil
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“Nossa equipe é treinada 
para oferecer o suporte ne-
cessário a cada embarque, 
atendendo desta forma todos 
envolvidos no comércio 
exterior”, explica Marcelo 
Mendes, diretor administra-
tivo. “Acreditamos em rela-
cionamento e na prestação 
de serviço com qualidade e 
eficiência”, emenda o dire-
tor operacional da Logitime, 
Gabriel Pelegrin. 

A Logitime visa a per-
sonalização do atendimento, 
pois, cada cliente possui 
expectativas diferentes. “Te-
mos estrutura completa para 
atender ao setor, por meio do 
desenvolvimento de bases 
operacionais estrategica-
mente localizadas como a 
que está nos aeroportos de 
Viracopos e Guarulhos, e 
no porto de Santos. Recen-
temente, foi inaugurada a 
unidade do porto de Itajaí, 
em Santa Catarina”, cita 

Gabriel.
Ambos destacam tam-

bém a importância da se-
gurança, já que a frota da 
empresa tem rastreamento 
dos veículos, e todos os 
embarques realizados têm 
cobertura de apólices de 
seguro. 

Readequações
Assim como empresas 

de vários setores, a Logi-
time também enxergou a 

necessidade imediata de 
se readequar, por conta do 
coronavírus. Gabriel salienta 
que o setor de transporte, por 
ser classificado como essen-
cial, não sofreu restrições do 
governo estadual. “Entretan-
to, a redução no consumo, 
de um modo geral, implicou 
também na diminuição sig-
nificativa das demandas do 
transporte aduaneiro.”

“Tanto para coletar 
como para fazer as entregas 

efetuamos diversas altera-
ções, como por exemplo: 
a redução no horário de 
recebimento, uso obrigatório 
de máscaras, medições de 
temperatura corporal, uso de 
álcool em gel, distanciamen-
to e redução do contato entre 
as pessoas e outras medidas 
individuais que cada cliente 
julgou necessárias”, adicio-
na Marcelo. “Um segundo 
ponto que acredito que seja 
o mais importante, foi a 
troca de informações sobre a 
pandemia com toda equipe”, 
reforça Gabriel.

Meio ambiente
Além da segurança e 

individualização no atendi-
mento, a Logitime também 
se preocupa com o meio 
ambiente. “Sempre busca-
mos o reaproveitamento, e 
o descarte de pneus é feito 
em locais adequados. Tam-
bém pensamos na questão 

ambiental quando da reno-
vação de frota, controle e 
monitoramento da emissão 
de fumaça preta (escala de 
Ringelmann) e palestras 
sobre o tema para os colabo-
radores”, diz Gabriel.

No ano passado, a Logi-
time transportou quase R$ 1 
bilhão em valor de merca-
dorias. Também em 2019, 
a empresa teve papel de 
destaque na edição da Faici. 
“Foi uma boa oportunidade 
para trazer nossos clientes e 
prospects para um ambiente 
de festa e descontração, 
saindo da formalidade do dia 
a dia”, lembram os diretores.

Contato
Para saber mais so-

bre a Logitime, acesse: 
http://logitime.com.br; 
envie e-mail para: conta-
to@logitime.com.br; ou 
telefone: (19) 2221-5701 
(das 8h às 18h).

Logitime possui estrutura completa para atender 
ao transporte rodoviário de cargas
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Duas Rodas

A lindinha Zoe com a proprietária Adriana Hass, na Clínica 
Bicho Amigo tomando as vacinas anual. Rua: Quinze de 
Novembro, 1050 - Tel: 3875-2715

A linda Cacau, foi para a Clínica Bicos & Focinhos, realizar 
cesariana. A Clínica atende animais de pequeno e grande 
porte, animais silvestres, aves e animais exóticos. Ligue 
3835-7750   para consultas, vacinas, cirurgias, laser terapia, 
odontologia, exames e banho e tosa.

Clínica Bicho Amigo

A Nova Loja - Mega Promoção de vestidos de Noiva

Audax400. Equipada com: Quadro: ADX MTB 6061 T6 29 
com cabeamento interno. Suspensão: Rockshox Recon 
RL AIR 29 QR 15X100mm / c/100mm curso, com trava no 
guidão. Shimano Deore 2X10 PESO SEM PEDAL: 13,7KG 
*Poucas unidades deste modelo. Maiores informações 
na Duas Rodas através do WhatsApp: (19)99731-0269. 
Avenida Presidente Kennedy,624, Cidade Nova, Indaiatuba.

Mr. Roof

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

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

Bicos & Focinhos

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

A By Faby Modas está com uma maravilhosa coleção e 
com excelente preço. A Moda Plus Size Indaiatuba que 
veste a mulher moderna. Vale a pena aproveitar! Instagram: 
@byfabymodas, whatsapp: (19) 99340-5844 - Av. Ario 
Barnabé, 1389.

Adelaide Decorações

By Fabi Modas



O Troféu Frutos de 
Indaiá chega a 
sua 15ª edição e 

com muitas histórias de 
sucesso para contar. Afi-
nal nesses 15 anos, cente-
nas de empresas e empre-
sários subiram ao palco do 
evento de premiação para 
receber o Troféu Frutos de 
Indaiá que simboliza o re-
conhecimento do público 
ao serviço prestado pela 
empresa escolhida como 
a melhor em seu ramo de 
atuação.

Criado em 2005, o 

Troféu Frutos de Indaiá chega a sua 
15ª edição com centenas de premiados
Campanha Publicitária visa gerar visibilidade e retorno financeiro aos premiados

ARQUIVO/JME

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

nome Frutos de Indaiá, se-
gundo o diretor do Grupo 
Mais Expressão, Alan Di 
Santi, remete aqueles que 
produzem na cidade, que 
criam empregos e geram 
renda. O troféu foi elabo-
rado pela artista plástica 
indaiatubana Maria Vaz, 
a Memê. A ideia era que 
o troféu lembrasse uma 
folha de palmeira, já que 
Indaiá em tupi-guarani 
significa Palmeira, mas 
que ao mesmo tempo 
fosse um troféu unissex, 
porque há empresários e 
empresárias que recebem 
o prêmio, e dessa maneira 
chegaram ao atual design.

“Pra mim é um orgu-
lho muito grande ver o 
sucesso do Troféu Frutos 
de Indaiá. Estamos há 
15 anos reconhecendo e 
premiando as melhores 
empresas e empresários 
de Indaiatuba”, disse Di 
Santi. “E quem escolhe 
os premiados de cada ano 
são os nossos eleitores e 
também os moradores de 
nossa cidade, afinal quem 
melhor poderia avaliar 
uma empresa?”, completa.

Campanha Publicitária
O Troféu Frutos de 

Indaiá visa não somente 
reconhecer as empresas 

14| Frutos de Indaiá

e empresários que se 
destacaram em seu ramo 
de atividade, mas tam-
bém gerar um retorno 
financeiro e dar visibi-
lidade aos premiados 
através da campanha pu-
blicitária realizada pelo 
Grupo Mais Expressão.

Aos eleitos pela pes-
quisa, foi oferecida uma 
campanha publicitária 
que desde março, as 
empresas e empresários 
que receberão o Troféu 
Frutos de Indaiá, e que 
foram escolhidos através 
de voto popular, tem 
sua marca veiculada em 
todas as mídias do grupo 

como jornal impresso, 
revista, redes sociais e 
programas da WebTv.

“Dar um retorno fi-
nanceiro, credibilidade 
e visibilidade às empre-
sas premiadas é o nosso 
principal objetivo, por 
isso iniciamos a cam-
panha publicitária no 
início do ano e segue 
até dezembro”, disse 
o diretor. “As empre-
sas e profissionais que 
participam do Troféu 
Frutos de Indaiá têm um 
grande sentimento de 
orgulho, pois foram es-
colhidas por seus clien-
tes e pela população, 

como as melhores em 
seu segmento”, ressalta.

As cotas para a par-
ticipação na entrega 
do Troféu Frutos de 
Indaiá 2020 estão sen-
do oferecidas para as 
empresas e empresários 
eleitos. “Já entramos 
em contato com grande 
parte dos eleitos pela 
população. A campanha 
publicitária inclui além 
da veiculação do nome 
da empresa nas mídias 
do grupo, uma noite de 
premiação com direi-
to a jantar a francesa 
e um show especial”, 
informa.

Edvaldo Bertipaglia e Eliana Bertipaglia da Hotflowers Miriam Mazetto Campregher e Luis Germano Campregher - Empresária imobiliária
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B2 Imóveis

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

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

VENDA

TE06020 - RESIDENCIAL VIENA - AT 250 m² - Condo-
mínio com portaria 24 horas, área de lazer, infraestru-
tura de segurança e localização a poucos minutos do 
supermercado, escolas, e centro.R$ 212.500,00

AP04779 – AU.72 m² - OPORTUNIDADE APARTAMEN-
TO 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. Condomínio conta com: portaria 
24hs, 12 churrasqueiras (de uso gratuito), salão de 
festas (20,00 a utilização), quadra poliesportiva, pis-
cina adulto (com raias de 25m), piscina infantil, dois 
vestiários e quatro banheiros na área de lazer, aca-
demia completa, sauna, brinquedoteca, salão de jo-
gos, playground/parquinho ao ar livre, bicicletário. R$ 
325.000,00

AP04768 - RIVIERA - AU. 93 m² - Lindo apartamen-
to duplex - Piso Inferior: hall, cozinha planejada, sala, 
WC social e 1 dormitório. Piso Superior: 1 suíte ampla 
e terraço com vista 270 graus da Mata Atlântica, cida-

de e praia. Todo reformado com materiais de alto pa-
drão e climatizado. Recepção 24 horas, condomínio 
possui piscina, salão de jogos, espaço Kids, quadra 
poliesportiva, quadra de tênis, piscina aquecida na 
cobertura, sauna e academia. Apartamento mobi-
liado pronto para uso ou aluguel de temporada! R$ 
900.000,00

CA08893 -PARQUE RESIDENCIAL SABIÁS -  AT.150m² 
AC.59,25m² 02 Dormitórios, Banheiro Social,  Sala de 
jantar, Cozinha integrada, Área de Serviço, garagem 
para 02 autos. R$ 270.000,00

CAO8894 - AT. 125m² - AC. 128m² - SOBRADO PARA 
VENDA EM BAIRRO COM BOA LOCALIZAÇÃO - VILA 
RUBENS - INDAIATUBA - 04 dormitórios sendo 02 
suítes na parte superior, sala ampla com living, cozi-
nha acoplada, 03 WC social, lavanderia, quintal, ga-
ragem para 02 autos. coberta. R$ 395.000,00.

CA08898- JARDIM DOS IMPÉRIOS -  INDAIATUBA - 
AT.150 m² AC.110 m² 03 dormitórios sendo 01 suí-
te, sala, cozinha, lavanderia, área gourmet, garagem 
para 02 autos, condomínio com área de lazer com-
pleta, portaria 24 horas, a 5 minutos do centro, fácil 
acesso, OBRAS EM ANDAMENTO. R$ 425.000,00.

CA08883 - CONDOMÍNIO JARDIM RESIDENCIAL 
MANTOVA - AT 216m² AC 131m² - CASA TÉRREA com 
03 Dormitórios, sendo 01 suíte. 01 WC Social. Sala de 
Estar com Área de Luz e Sala de Jantar. Lavabo. Cozi-
nha Americana. Lavanderia Externa. Churrasqueira. 
Quintal. Área Gourmet planejada. Garagem para 01 
carro.  ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO: Espaço 
Gourmet; Fitness; Piscina Adulto e Infantil Playgrou-
nd e Salão de Festa. Segurança 24H.R$ 530.000,00

LOCAÇÃO

SL00998 - AC. 55m² - AT.128,00m² - EXCELENTE 
SALA COMERCIAL COM VITRINE EM REGIÃO CEN-
TRAL - CENTRO - INDAIATUBA - 01 sala principal com 
mezanino, copa, WC social. R$ 1.500,00 + IPTU.

AP04794 - JARDIM DOS TAPERÁS - SALTO - AU. 63 
m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, 
varanda, cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto. 
-Condomínio com infra-estrUtura de lazer completa 
piscinas adulto e infantil, academia de musculação 
completa, quadra poliesportiva, playground, SPA, 
sauna, salão de festas e salão de jogos.- R$ 1.200,00 
+ 400,00 COND, IPTU E ÁGUA.

AP04796 - JARDIM POMPÉIA - VILA FELICITÁ - APAR-
TAMENTO TOTALMENTE MOBILIADO E DECORADO 
- 03 dormitórios sendo 01 suíte,  sala para 02 am-
bientes, WC social,  cozinha, área de serviço, gara-
gem com 02 vagas. Condomínio com infra-estrutura 
completa. R$ 2.300,00 + Condomínio + IPTU.

CA08871 - JARDIM MORADA DO SOL - AT 13m² 
AC101m² 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, locação R$ 1.420,00 + IPTU

CA08896 - MORADAS DE ITAICI - AT.125m² 
AC.56,30m² - 02 Dormitórios, sala, wc social, cozi-
nha, lavanderia, área de churrasqueira, vaga para 02 
autos, casa toda mobiliada. (camas de solteiro, guar-
da roupa, sofá, rack, mesa com cadeira, geladeira, 
fogão). Locação R$ 1.800,00 + Cond. + IPTU.

CA08865 JARDIM HUBERT - AT. 150 m² AC.80 m²- 03 dormitórios sendo 01 suí-
te, 01 sala, cozinha planejada, lavanderia, área gourmet, iluminação completa, 
garagem para 02 autos, R$ 360.000,00 - Ótima localização a poucos metros do 
parque ecológico, ACABAMENTO DE PRIMEIRA.R$ 360.000,00

CA08900 - AU. 58 m² - VILA MARIA HELENA - Casa nova em piso térreo com 2 
dormitórios, sala e cozinha em conceito aberto, lavanderia WC social e garagem 
para 1 auto descoberta. R$ 1.200,00 + IPTU.

CA07392 - VILA RUZ PEREZ - AT.160m² AC.110m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 
02 ambientes, cozinha com gabinete na pia, WC social,  banheiros com box, jardim, 
área de luz, garagem para 01 auto. R$ 1.800,00 + IPTU

CA08896 - MORADAS DE ITAICI - AT.125m² AC.56,30m² - 02 Dormitórios, sala, 
wc social, cozinha, lavanderia, área de churrasqueira, vaga para 02 autos, casa 
toda mobiliada. (camas de solteiro, guarda roupa, sofá, rack, mesa com cadeira,  
geladeira, fogão). Locação R$ 1.800,00 + Cond. + IPTU.

AP004801- MONTE VERDE - AU. 55,35 m² - 2 dormitórios, sala para 2 ambientes, 
WC social, cozinha, lavanderia e garagem para 1 auto descoberta. Ótima localização! 
R$ 185.000,00.

CA08910 - RESIDENCIAL VENEZA - AT 100m² AC 60m² 02 dormitórios, sala com 
pé direito elevado e sanca, WC social, lavanderia, infraestrutura para ar condi-
cionado, iluminação em LED, esquadrias personalizadas, garagem para 02 autos, 
excelente localização R$ 270.000,00



B3Imóveis

         

VENDA

CASAS

CA00262-JD. AVAÍ-3 dorms c/ suíte + dep 4 vagas .............................................R$ 600.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ......................................R$ 276.000,00
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- 3 dorms + dep  2 vagas .................................................R$ 380.000,00
CA00237-JD REGENTE- 3 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
CA00289- JARDIM MORADA DO SOL- 2 dorms + dep + 2 vags..........................R$ 265.000,00
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
CA00097-BEIRA DA MATA-3dorms c/ suíte + dep 2 vagas .................................R$ 900.000,00
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vagas ........................................... R$ 1.060.000,00
CA00285-AMISTALDEN-3 suítes + dep+ 2 vagas. ........................................... R$ 1.700.000,00
CA00281-TERRA MAGNA-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas. ...............................R$   960.000,00

APARTAMENTO

AP00088- RESIDENCIAL INDAIA- 02 dorms + dep 1 vaga...................................R$ 180.500,00
AP00077- SÃO VICENTE-01 dorms +dep 1 vaga. ................................................R$ 197.000,00
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga .............................................R$ 235.000,00
AP00063-VISTA PARQUE- 2 dorms + dep 1 vaga ............................................R$ 240.000,00
AP00061- ESPAZIO ILUMINARI- 3 dorms + dep 1 vaga. .....................................R$ 250.000,00
AP00094-TORRES DA LIBERDADE-3 dorms c/ suíte+dep 2vagas. ......................R$ 490.000,00
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-3 suítes + dep 2 vagas. ..............................R$ 860.000,00
AP00091-NÚCLEO HABITACIONAL-2 dorms c/ suíte+ dep 2 vagas  ...................R$ 285.000,00
AP00095-RESERVA VISTA VERDE-3 dorms c/ suíte+dep 2 vagas. ......................R$ 275.000,00
AP00092-EDIFÍCIO VICTÓRIA-3 dorms c/ suíte+dep 1 vaga . .............................R$ 390.000,00
AP00099-SOLAR DOS GIRASSÓIS-2 dorms + dep 1 vaga. ..................................R$ 170.000,00 

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
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
TE00207-VILLA RUBENS 250M ...........................................................................R$ 220.000,00
TE0099-VILA MARTINS- SALTO 200M ................................................................R$ 101.000,00
TE00206-BELA VISTA 250M ................................................................................R$ 190.000,00
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
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

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

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA214 - JD.GRANDE SP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla , 3 banheiros, varanda ampla 
com churrasqueira e garagem.
CA201 – CIDADE NOVA – R$900 MIL - 2 dormitórios sendo os dois suítes com closed, sala de estar, sala de jantar, cozi-
nha 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 lavanderia.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 banheiros, cozinha 
planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churras-
queira e portão eletrônico
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$195 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, varanda, 1 
banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$245 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, sala, cozinha americana 
com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico.
CA208 – JD. NOVA VENEZA – R$250 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros, 
quintal e portão eletrônico.  
CA211 - PARQUE RESIDENCIAL - R$290 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha e garagem coberta para 1 carro. 
Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro
CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$305 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
dispensa e garagem coberta para 2 carros. Possui aquecedor solar, ar condicionado nos quartos e porão para ferramentas.

  CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA341- JD.PPRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suite, 2 banheiros, sala, co-
zinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet. 
Possui armário embutido debaixo da escada, Aceita permuta com chácara
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet. 
Aceita Permuta com Chácara ou Sítio
CA334 - CENTRO – R$230 MIL - 3 dormitórios sendo 2 pequenos, sala, cozinha ampla planejada e garagem coberta 
para 1 carro.
CA327 – JD. VENEZA – R$275 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, lavanderia, banheiro e garagem 
para 2 carros. Possui churrasqueira. Aceita permuta com terreno.
CA308 – JD.PAU PRETO – R$500 MIL – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, copa, lavanderia, ba-
nheiro, 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, lavanderia, 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, lavanderia, churrasquei-
ra 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$350 MIL – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros e garagem coberta para 
1 carro. Aceita Proposta 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicionado, sala de TV, 
lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros e edícula. Possui churrasqueira, quintal, 
pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 
40 mil, casa ou apartamento até 200 mil
CA404 – JD. ESPLANADA – R$750 MIL – 4 dormitórios, sendo 2 suítes, sala te TV, sala de jantar, cozinha americana 
planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem descoberta para 2 carros, e edícula. Possui quintal, área gourmet e portão 
eletrônico.
CA328 – NOVA VENEZA – R$361 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala de estar, sala de jantar, cozinha, 
lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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, lavanderia, área gourmet, 
piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, sala, 2 banheiros, churrasqueira, garagem 
coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e sanca, cozinha, copa, 
banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos os dormitórios com 
sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasqueira e pia, cobertura com vidros tem-
perado, e garagem para 2 carros.
CA403 – VILLA ROMANA – R$1.200.000,00 – Sobrado com 4 dormitórios. Sendo os 4 suítes e 1 suíte com closed, 1 banheiro, 
roupeiro e sacada. Sala de jantar, sala de TV, sala de estar, lavabo, hall de entrada, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 
dispensa e garagem para 2 carros. Possui ar 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 planejada, lavan-
deria, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal e churrasqueira com área gourmet.
CA318 – CONDOMINIO MONTREAL – R$520 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem para 1 carro, churrasqueira e edícula.                                                                                                      
CA322 – CONDOMINIO MONTREAL – R$630 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala de TV, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e quintal.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 1 banheiro, sala de TV, sala 
de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui ar condicionado, aquecedor solar e 
churrasqueira.                                                           
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com box e armários, sala de TV, 
sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, lavanderia, garagem para 2 carros. Possui quintal, área 
gourmet com churrasqueira e armários.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$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

AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 165 MIL -  2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem
AP526 - PARQUE INDAIÁ - R$170 MIL - 3 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, sacada e 1 vaga de garagem.
AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall de entrada, lavanderia, 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$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1 vaga de garagem 
comunitária.
AP511 – NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA – R$198 MIL – 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, 
cozinha, banheiro e lavanderia. Área de lazer com churrasqueira e campo de futebol. Possui portão eletrônico.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL -  Apartamento com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha plane-
jada, 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, co-
zinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão de jogos. Possui portão eletrônico e elevador. 
Aceita permuta com terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                             
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 ambientes e garagem 
coberta para 1 carro. 
 AP519 – CENTRO – R$330 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, lavanderia, banheiro 
de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP532 - JD. MONTE  VERDE- R$185 MIL - 2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha e 1 vaga de garagem.

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

TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE18 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta com chácara.
TE20 – JD. PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda Fit a partir do ano 2018.
TE42 – CONDOMINIO RESIDENCIAL JATOBÁ – LOUVEIRA – R$210 MIL – 310m². Aceita permuta com casa na 
região do Bairro Mercedes.
TE46 – CONDOMINIO TERRA MAGNA – R$280 MIL – 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². Aceita permuta 
com terreno de menor valor.
TE49 – CONDOMINIO MILANO – Lotes a partir de 300 m², valor à vista R$190 MIL, ou parcelado com entrada de 
R$18.974,88 até 180 x de R$1.697,13.
TE50 – CONDOMINIO BRESCIA – Lote de 200 m² - R$200 MIL, Lote de 240 m² - R$210 MIL e Lote de 300 m² - R$215 MIL.
TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta com carro até R$100 Mil.
TE51 – CONDOMINIO MANTOVA – Lotes de 216 m² até 377 m². Valores de R$183 MIL até R$320 MIL.

 CHACARAS E SITIOS
 
CH723 - VALE DO SOL - R$425 MIL- 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha e garagem a vontade. Possui área 
gourmet com churrasqueira.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, wc social, piscina 3,5 x 7, fogão e forno 
a lenha, pomar, gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, coz planejada, 
lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé com 2 dorm, sala, coz e wc, 
pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, varanda, piscina, 
churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, galpão de 150 m², tan-
que 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 condicio-
nado, churrasqueira com pia, piscina, campo de futebol pequeno, sala de musculação e sauna a vapor.

IMÓVEIS COMERCIAIS

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

 LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
JD. 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. 
JD. CALIFÓRNIA - R$950,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
CENTRO - R$800,00 - 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, e garagem. 

APARTAMENTOS

CENTRO - R$1100,00 - – 1 dormitório com armários embutido, sala, cozinha com armários embutido, lavande-
ria com armários embutido, banheiro e 1 vaga de garagem.
VILA TODOS OS SANTOS - R$900,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de ga-
ragem.
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.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 - Kitnet

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

LOCAÇÃO

CASA

CA00262-JD AVAÍ- 3 dorms c/ suíte + dep + 4 vagas ..................................... R$ 2.800,00+iptu
CA00263-VILLA FURLAN-2 dorms + dep + 1 vaga. .................................... R$ 1.200,00 incluso
CA00248-VILA MARIA HELENA-3 dorms + dep+ 2 vagas .............................. R$ 2.800,00+iptu
CA00265-JEQUITIBÁ-3 dorms+dep+4vagas .................................................. R$ 2.000,00+iptu
CA00279-CENTRO-1 dorms+dep+1vaga........................................................ R$ 1.100,00+iptu
CA00267-JD. PAU PRETO-4 dorms +dep+2 vagas.......................................... R$ 1.800,00+iptu
CA00266-JD. ESPLANADA II-3 dorms+dep+2vagas. ...................................... R$ 4.000,00+iptu
CA00287-PAU PRETO- Comercial. ................................................................. R$ 6.000,00+iptu
CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial)  ......R$ 4.400,00+iptu

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

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. .............................. R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas. .............................. R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00021-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador.  ................ R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00074-RESIDENCIAL DAS FLORES- 03 dorms+dep 02 gagas ............ R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga. ........ R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas ........... R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas .............. R$ 3.000,00 cond+iptu
AP00085-EDÍFICIO MURICI- 03dorms + dep + 1 vaga. ............................ R$ 900,00 cond+iptu
AP00086-EDÍFICIO IBIRÁ-02 dorms+ dep+1vaga .................................... R$ 850,00 cond+iptu
AP00087-EDÍFICIO IBITIRÁ-02 dorms+dep+1 vagas................................ R$ 850,00 cond+iptu
AP00093-EDIFICIO VICTÓRIA-03 dorms c/ suítes + dep+2 vagas.R........ $ 1.600.00 cond+iptu
AP00090-PÁTIO ANDALUZ-03 dorms c/ suíte + dep + 2 vagas ............. R$ 2.000,00 cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

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

PONTO COMERCIAL

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
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.

ATENÇÃO PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS
A RM AMBIEL é a sua melhor prestadora de ser-
viços de venda, locação ou permuta de imóveis. 
Na hora de fechar um bom negócio conte com a 
nossa experiência e credibilidade. 

A RM AMBIEL oferece uma equipe de profissio-
nais credenciados, capacitados e treinados para 
atendê-lo da negociação ao fechamento do con-
trato com total segurança e empenho.

A RM AMBIEL oferece ainda, avaliação mercado-
lógica por meio de Perito credenciado seja para 
atestar imóveis residenciais, comerciais, indus-
triais ou rurais. 

A diferença está no compromisso, agende uma vi-
sita e venha para RM AMBIEL. 



B4 Imóveis

DESTAQUE

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

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

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

JóiasEngenharia e Reformas

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

Arquiteta

PousadaMecânica Projetos e Contruções

Clínica Veterinária



B7Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Totem Publicitário

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet
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B10 Serviços / Utilidades

Classificados

Morada do sol - Rua:81 02 
dormitórios (01 suíte) sala/
cozinha americana, abrigo 
nos fundos e garagem p/ 02 
autos. De 270.000,00 POR 
APENAS R$220.000,00 Acei-
ta Financiamento. Corra! F.: 
99762-7997 / 3935-3294
Casa térrea em condomínio 
dona Lucila em Indaiatuba 
- 3 dormitórios sendo suíte, 
sala cozinha escritório. Valor á 
venda R$ 850.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Sobrado á venda e locação 
Vila Furlan em Indaiatuba 
- 3 dormitórios, sala ampla 
cozinha, área e serviço, ga-
ragem. Venda R$ 560.000,00 
Locação R$ 2.500,00 + IPTU 
F.: (19) 98346-2299
Vendo ou Permuto Casa em 
Avaré por casa em Indaiatu-
ba - 3 suítes, sala, 2 ambien-
tes. Cozinha americana, área 
gourmet e piscina. 468 metros. 
F.:(19) 99702-2680
Condomínio Bréscia - 3 
dormitórios c/ suíte, sala 2 
ambientes e pé direito duplo, 
Cozinha americana planejada, 
espaço gourmet c/ churras-
queira. Fino acabamento. F.: 
(19) 99783-3154
Vendo Casa Lauro Bueno - 2 
quartos, sala, copa, cozinha, 

2 wc, garagem p/ 2 carros. 
Doc ok. De 250.000,00 por 
R$190.000,00 F.: (19) 3016-
1685 / (19) 98772-5790
Casa Jardim do Vale I - Com 
sala, cozinha, banheiro, 1 
quarto e garagem coberta. 
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, banheiro, cozinha 
com armário embutido, área 
de serviço, garagem para  4 
carros, F (19) 3834-6859
Casa Vendo/Troco por Edi-
cula ou chácara - Chácara 
valor até R$300.000,00. Casa 
Parque São Lourenço, 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte, 1 ba-
nheiro, 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 clinica ou 
consultório médico. F.: (19) 
99783-3154

 
Vende-se apartamento no 
centro, Condomínio Be-
nevento -  95.39 M ,sol da 
manhã, último andar, vista 
para Parque Ecológico. Duas 
suítes, pode ser transformado 
em três suítes, sala ampliada, 
lavabo, cozinha com despen-
sa, área de serviço e ampla 
varanda gourmet. Salas e 

suítes com infraestrutura para 
ar condicionado. Três vagas 
da garagem. Tratar com o 
proprietário - 19 - 98906-2080
Vende-se apartamento, Con-
domínio Life - bairro Cidade 
Nova, 60 m, sol da manhã, 
nono andar, próximo às princi-
pais Avenidas de acesso Dois 
dormitórios, sendo um suíte, 
torre única,  infraestrutura para 
ar condicionado,  Salão de 
Festa Infantil e brinquedoteca, 
Salão de Festa adulto, Piscina 
e Fitness. Duas vagas de 
garagem cobertas. Aceita-se 
permuta com terreno em con-
domínio fechado. Tratar com 
o proprietário - 19-98906-2080
Condomínio Nações Jd. 
Alice - Ótimo apartamento 
no 1º andar com 02 dormi-
tórios e vaga de garagem, 
acabamento excelente, com 
sanca na sala, wc. Apenas 
R$210.000,00 ou R$95.000,00 
de entrada + parcelas de 
R$1.210,00 F.: 99762-7997 / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice 
- 02 dormitórios e demais 
dependencias todas com mó-
veis planejados, portaria 24 
horas, área de festas, vaga 
de garagem, piscina, elevador. 
Apenas R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou terreno F.: 
99762-7997 / 98271-6141 
Corra! 
Vitória Régia - Apartamento 
com 02 dormitórios em óti-
mo acabamento e vaga de 
garagem portaria 24 horas 
por apenas R$140.000,00 
F.: 99762-7997 / 98271-6141 
Corra!

 
Locação Edíficio Maria Eli-
za - térreo, dois quartos, sala, 

cozinha, banheiro, 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

 
Sítio em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dormitó-
rios, 02 wcs , toda avarandada, 
gramada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes abaste-
cido com água por gravidade,  
diversas árvores frutíferas, 
play groud, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, barracão, 
lago com peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 metros 
da rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaiatuba de 
igual ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamento. F.: 
(19) 99762-7997 / 3935-3294
Sítio Cardeal - 26.290 me-
tros R$ 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 verde preservada. F.: (19) 
99783-3154
Vende-se uma chácara no 
Vale do Sol - com 6 cômo-
dos. Área total: 1.000 m² Área 
construída: 170m² c/ 2 quartos 
sendo 1 suíte. 01 escritório, 
área gourmet, churrasqueira, 
piscina c/ banheiro, campo 
de fuebol. Toda avarandada. 
Garagem p/ 4 carros, cozinha 
planejada. Aceita financiamen-
to. Valor R$580.000,00 Falar 
c/ Carlos ou Sandra F.:(19) 
97119-8369 / (19) 99487-5089

 
Vende-se terreno Jardim Va-
lença - 130m² quadra F. Lote 
11. Rua Cora Tomaso Lopes. 
Direto com proprietário F.: (19) 
99723-8427
Compro Terreno - Com 1.000 
metros para fazer chácara em 
Indaiatuba pago até 50.000,00 
ou troco com carro no mesmo 
valor Telefone: (19) 3816-8112
Vendo Terreno Vila Sui-
ça - 12 X 25, ótima localiza-
ção. Valor R$230.000,00. 
Direto com proprietário F.: (19) 
98324-3243
Terra Nobre Condomínio 
-  323 metros R$196.800,00 
F.:(19) 99783-3154

 
Ponto Comercial Itaici - In-
fraestrutura e cliente para 
Café. R$ 220.000,00 F.: (19) 
99166-8272
Locação Salão no Centro 
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
Galpão Distrito Industrial 
Joia - para locação. Wcs, 
vestiário e recepção. Preço de 
locação R$ 3.800,00 + Iptu F.: 

(19) 98346-2299
Jardim Morada do Sol - salão 
comercial ideal para oficina F.: 
(19) 99794-1424

Vendo Ponto Comercial 
Borracharia - pronta para 
trabalhar, está em funciona-
mento. Avenida Ário Barnabé, 
511 Falar com Sebastião. F.: 
(19) 3936-3171

 

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

Vendo Gol - Ano: 2016, 1.6 
Completo, cor: prata, único 
dono Valor R$33.000,00 F.: 
(19) 99903-1940

Vendo Linea - Automático 
1.8, cor: branco. Ano: 2015 
Completa Valor 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 geral 
e aulas particulares de ele-
trônica em geral (prática & 
teoria) – Profº Riccó • Reparo 
de fontes em geral de: portões, 
cercas, pc’s, notebooks, no-
breaks, tv’s, aparelhos de som, 
xbox, etc. • Aulas de eletrônica 
(prática teoria): R$60,00/Hora 
(19) 98714-0111
Zélia Lingerie - moda mascu-
lina e feminina. Atendimento 
personalizado: para sua co-
modidade, compre em sua 
residência ou na sua empresa. 
Contato: Zélia WhatsApp ou 
celular:19-98831-0292
Ofereço-me como pedreiro 

encanador, reformas em ge-
rais e pequenos reparos na 
construção civil.Tratar com 
João. F.: (19) 98329-8580 
WhatsApp
Ofereço-me para prestar ser-
viços de pedreiro, encanador, 
jardineiro e eletricista. Falar 
com Odair F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diarista e 
passadeira Contato Vania. F.: 
(19) 99595-3390

Ofereço-me como passadeira 
e faxineira atendo a domicilio 
F.: (19) 99448-0082 Val
Ofereço-me como Manicure 
e Pedicure pé e mão R$25,00 
sobrancelha R$10,00. Atendo 
tambem a domicilio F.: (19) 
99369-5615
Ofereço-me como faxineira 
ou diarista. Falar c/ Adilene F.: 
(19) 99950-6251
Ofereço-me como passadeira 
F.: (19) 99595-9448
Ofereço-me como auxiliar 
de enfermagem, cuidadora 
de idosos, babá, cuidadora 
de crianças (noite/dia), ex-
periência em padaria F.: (19) 
3894-1610 / (19) 99146-5524
Ofereço-me como trabalho 
administrativo parte da manhã. 

20 anos de experiência em 
Industrias nacionais e inter-
nacionais F.: (19) 99170-2945 
Ofereço-me para trabalhar 
como doméstica disponivel 3 
dias por semana ou todos os 
dias meio período. Tenho ex-
periência  F.: (19) 99738-2266
Ofereço-me como passadeira 
F.: (19) 99925-5636
Ofereço-me serviços de faxi-
nas domésticas, residencias 
e comerciais Contato (19) 
98451-9696 Ivanice da Silva
Ofereço-me como limpeza, 
faxina, lavo e passo F.: (19) 
99870-3562
Ofereço-me para fazer de-
claração de imposto de renda 
para pessoas físicas R$70,00 
F.: (19) 99124-2964

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS – Ex-
periência em limpeza 
de piscinas, corte de 
grama e manutenções 
em geral. Residir em 
Indaiatuba. Disponibili-
dade de horários.

ASSISTENTE DE DE-
PARTAMENTO PES-
SOAL – Experiência em 
toda rotina do departa-
mento e apontamento de 
cartão de ponto manual. 
Residir em Indaiatuba ou 
Salto. CNH categoria B.

CONSULTOR (A) CO-
MERCIAL – Ensino mé-
dio completo. Desejável 
Superior em Administra-
ção ou Marketing. Para 
trabalhar com vendas 
externas em empresa do 
Ramo Hospitalar. Pacote 
Office. Experiência em 
prospecção de clientes 
e negociação comercial. 
CNH categoria B. Condu-

ção própria.

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

GERENTE OPERACIO-
NAL – Experiência em li-
derança de equipe. Conhe-
cimentos em Informática 
(Excel). CNH categoria B. 
Experiência em elétrica, 
hidráulica, limpeza de pis-
cinas e jardinagem. Residir 
em Indaiatuba. Disponibili-
dade de horário.

LÍDER DE PORTARIA – 
Ensino médio completo. Co-
nhecimentos básicos em 
Informática. Experiência em 
portaria, ronda, liderança de 
equipe e tarefas administra-
tivas. Disponibilidade para 
trabalhar em escalas e turnos. 

CNH categoria B. Para di-
rigir os carros da empresa 
em Indaiatuba e região.
MOTORISTA – CNH 
categoria B ou C. En-
sino médio completo. 
Para realizar entregas 
com veículos utilitários. 
Curso MOPP atualiza-
do constando na CNH. 
Conhecimentos em São 
Paulo. 

OPERADOR DE DO-
BRADEIRA CNC – Ex-
periência na função. 
Ensino médio completo. 
Leitura e Interpretação 
de desenho e metro-
logia. Experiência em 
ajustagem das máqui-
nas. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.

OPERADOR DE LA-
SER – Experiência em 
operar máquina a Laser 
2D. Ensino médio com-
pleto. Leitura e Interpre-
tação de desenho e me-
trologia. Experiência na 
função e em ajustagem 
das máquinas. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

PORTEIRO RONDA – 
Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade total de 
horários. 
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