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INSS adia reabertura das agências 
para atendimento presencial

 GABRIEL JABUR/AGÊNCIA BRASIL
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Detran.SP volta a aplicar provas práticas de direção

O Troféu Frutos de Indaiá visa não somente reconhecer as empresas 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.

O atendimento exclusivo por meio de canais remotos fica prorrogado até o dia 21 de agosto 

O Departamento Es-
tadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran-SP) volta a 
aplicar as provas práticas 
de direção em todo o es-
tado, com agendamento 
prévio feito por meio do 
sistema e-CNH.

Os exames estavam 
suspensos devido à res-
trição causada pela pan-
demia da covid-19. Em 
junho o governo estadual 
permitiu que as ativi-
dades dos Centros de 
Formação de Condutores 
(CFCs) fossem reinicia-
das gradualmente com as 
aulas práticas.

Alves & Magno tem presença atuante 
em processos penais e cíveis

ESPECIAL PREMIAÇÃO
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SAÚDE

VACINA

Loja By Faby Modas é uma das 
premiadas do 15º Frutos de Indaiá

Uma moradora do Parque São Lourenço, é portadora de trombose no 
fígado e sofre com acúmulo constante de água no abdômen, o que lhe causa 
muitas dores e desconforto. Segundo o filho de Ivanete, Michael, em agosto 
irá completar um ano que a mãe sofre por conta da doença.

Indaiatuba recebeu cerca de 5 mil doses extras para essa ação que tem como público 
alvo pessoas de 6 meses aos 29 anos de forma seletiva, ou seja, conferindo a carteirinha 
de vacinação para saber se as doses estão completas. O Ministério da Saúde alerta sobre 
a importância da vacinação contra o sarampo, uma vez que é uma doença grave e de 
alta transmissibilidade.

O escritório de advocacia Alves & Magno se destaca no Direito Penal, em pro-
cessos de crimes comuns, tributários, militares, contra a economia e o consumidor, 
entre outros. Durante a quarentena, os advogados seguiram trabalhando, porém, 
com a adoção das medidas de segurança contra a Covid-19.
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Família de Indaiatuba busca 
ajuda médica na Capital

Indaiatuba intensifica campanha 
de vacinação contra o sarampo
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Editorial
É hora de separar o joio do trigo

MAIS SAÚDE

E mais um fato infeliz deixou a todos perplexos esta semana (se 
bem que, particularmente, nada mais me surpreende). O ilustrís-
simo Augusto Aras, procurador geral da República (PGR), teve 
uma overdose de verborragia durante uma live, em que atacou a 
operação Lava Jato (marco no combate à corrupção no Brasil). 

Vejam só! Ele fez um verdadeiro comício contra a operação, 
sobre a qual atirou a pecha de “lavajatismo”. Acho que podemos 
dizer que este foi o “pico” da insensatez do senhor Aras!

A Lava Jato revelou que o Brasil foi vendido a um cartel de 
empreiteiros, por um ex-presidente da República, que chegou a 
ser preso, e embora esteja solto, está condenado a mais de 20 anos 
por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Aos que acreditam 
que isso não impacta na vida de “pobres mortais” como nós, e no 
cenário socio-econômico-político atual, sugiro abrir a mente e se 
informar melhor...

Em resumo, a abordagem feita pelo procurador foi, no míni-
mo, extremamente antagônica ao combate à corrupção no país, 
além de estigmatizar à força-tarefa que atua em Curitiba, com re-
ferências pejorativas.

De fato, estamos “órfãos”, ou como diziam nossos antepassados, 
“ao Deus dará”. Ao afirmar que “é hora de superar o lavajatismo”, o 
procurador fere toda a sociedade brasileira. Como o representante 
máximo do Ministério Público ataca amplamente uma operação 
que fez história no país? E nós ficamos no vácuo, sem sequer um 
pedido de desculpas. 

Podemos dizer que a operação foi um divisor de águas, já que 
mudou a imagem do Brasil, que ganhou credibilidade no combate 
à corrupção. Os tempos podem ser “osso”, mas, nunca foi tão clara 
a separação entre o joio e o trigo.
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No programa Mais Saúde desta quarta-feira (29), o dr. Eduardo Santos entrevistou o médico 
ginecologista, dr. Marcelo Magaldi, que destacou a importância dos exames de ultrassonografia, e 
esclareceu as principais dúvidas. 

“O ultrassom é um exame feito através de um aparelho que gera alta frequência de som, con-
tudo, inaudível aos ouvidos humanos”, iniciou o especialista. “O exame também gera imagens que 
permitem o diagnóstico de várias patologias, entre doenças crônicas, oncológicas, e até terapêuticas 
como tratamento de cistos e outros”, completou o dr. Magali.

De acordo com o médico, os exames de ultrassom mais comuns utilizam o gel, com o paciente 
deitado na maca. “Tudo é feito em ambulatório simples, de baixa complexidade, e o gel atua na 
transmissão do som. O médico examinador faz a leitura da imagem, com diagnóstico dinâmico 
dessa imagem”, explicou.

Para o preparo do paciente no caso de ultrassom abdominal, por exemplo, o dr. Magaldi 
orienta jejum prolongado, de 10 a 11 horas, além da administração de medicação para limpeza 
do intestino. “Isso porque a formação de gases gerados pelo intestino interfere no resultado 
da imagem”, complementou.

“Em alguns exames pélvicos também é necessário que o paciente faça o procedimento 
com a bexiga cheia, que forma uma espécie de janela acústica, permitindo o diagnóstico 
dessa área do corpo”, esclareceu o ginecologista. 

Em resposta à questão de uma ouvinte sobre o ultrassom gestacional, o dr. Magaldi 
destacou a importância do exame durante o período da gravidez. “É muito importante que a 
mulher se submeta ao ultrassom obstétrico, já que é o principal exame para verificarmos a forma-
ção e peso do feto, por exemplo, o líquido amniótico e outros fatores”, citou. O ginecologista lem-
brou também que o médico obstetra sabe o tempo exato para solicitar o exame à mulher grávida. 
“Em geral são quatro exames, incluindo os pré-natais.”

Entre os exames para diagnóstico precoce de qualquer patologia fetal, o dr. Magaldi ressaltou que mais relevantes são os realizados 
no primeiro trimestre. “Entre 11 a 14 semanas, a gente consegue fazer a avaliação da nuca do neném (translucência nucal), que detecta a 
síndrome de Down, além de outras trissomias. Utilizamos um gráfico do tamanho do bebê, e dali podemos ver a probabilidade de desen-
volvimento de Down.”

Especialista em medicina fetal, o dr. Magaldi acrescentou que existe um certo período de tempo para fazer os exames morfológicos. “Os 
primeiros exames ocorrem no primeiro trimestre, e os seguintes são solicitados no segundo trimestre, entre 19 e 24 semanas de gestação. 
“Essa é a melhor época para o morfológico do segundo semestre, porque a relação entre o líquido amniótico 
e o feto está quase igual, abrindo o que chamamos de janela acústica, e tornando a visualização mais fácil”, 
acrescentou o médico.

“No estudo morfológico é possível detectar até 96% dos problemas de má-formação do feto. Vale 
lembrar que o exame de ultrassom não é 100%, porém, se feito no período correto, é possível fazer o diag-
nóstico precoce de patologias, antecipando também o tratamento adequado”, reforçou.

Ginecologista fala sobre os benefícios da ultrassonografia
Quando era pequeno e morava com minha vó nas Minas Gerais, 

tudo que eu queria era “subir no Tabajara”.
Muito enérgica, ela não deixava; e no ímpeto de criança curiosa, 

perguntava, por que não poderia ir? e a resposta era sempre: 
- PORQUE NÃO!
E nos idos dos anos 80, ai de mim dizer que não, não é resposta.
Minha curiosidade era cada vez maior. Primeiro pela proibição 

de vovó; depois pelos comentários que faziam na escola sobre o 
lugar. Fica imaginando mil coisas.

Até que um dia sai escondido de casa e subi no Tabajara. Que 
nada mais era que um terreirão (dialeto de Minas) na frente do 
campo do time da cidade. Tabajara Futebol Clube, (Casseta e Planeta 
veio anos depois) onde crianças como eu, brincavam de bola, bolinha 
de gude e carrinho de rolimã.

Mesmo com risco de ser castigado lá ia eu para o terreirão; e 
cada fuga que vovó descobria, o reio (outro dialeto minero) comia 
solto. Eram outros métodos de psicologia infantil.

A aura que reveste o proibido é irresistível e segundo a psicolo-
gia, é natural que as pessoas queiram cessar a curiosidade, descobrir 
algo novo.

Proibir, pedir boicote, fazer campanha contra um produto ou 
uma posição que não seja a nossa só aumenta o interesse ao proibi-
do e torna-se sucesso seja de venda ou de público.

Não nos preocupemos com questões alheias. O importante é 
cada um com seu cada um, não atrapa-
lhando o cada um do outro.

Deixemos as coisas acontecerem 
natura aumente.

NATURALMENTE

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 do Mirim, ao redor da represa do rio Capivari-Mirim, é uma Área de Preservação Ambiental para promover a educação 
ambiental e a sensibilização da importância da preservação dos recursos hídricos e ambientais da região. No parque há muitas 
atrações para se divertir e descansar perto da natureza: uma verdadeira área verde em formação, com árvores nativas, deques para 
pesca, pedalinhos, parquinho, e muito mais.
Neste momento, o Parque do Mirim encontra-se temporariamente fechado devido a pandemia do novo coronavírus.

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade

Dr. Eduardo Santos - Obstreta



Atendimento remoto 
no INSS é prorrogado 

Prefeitura de Indaiatuba retoma atendimento presencial ao público

Junta de Serviço 
Militar altera local 
da seleçãoAtendimento ocorre em horário comercial com medidas de proteção

A Secretaria Especial 
de Previdência e 
Trabalho do Minis-

tério da Economia e do Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) informou nes-
ta quarta-feira (29), que adia 
para 24 de agosto o retorno 

do atendimento presencial 
nas Agências da Previdên-
cia Social. O atendimento 
exclusivo por meio de canais 
remotos fica prorrogado até 
o dia 21 de agosto e conti-
nuará sendo realizado mes-
mo após a reabertura das 
agências. Em um primeiro 
momento, o tempo de fun-

Desde a última terça-
-feira (28), a Prefeitura de 
Indaiatuba retomou o aten-
dimento presencial ao pú-
blico no Paço Municipal e 
também nas unidades de 
atendimento descentrali-
zadas da Administração 
Municipal. O atendimento 
acontece em horário co-
mercial, das 8h às 17h, de 
segunda a sexta-feira. E na 
retomada das atividades a 
Secretaria Municipal de Ad-
ministração reforça que as 
medidas de proteção para a 
contenção da contaminação 

A Junta de Serviço Mi-
litar de Indaiatuba infor-
ma que a seleção militar, 
que será realizada de 14 a 
21 de agosto, acontecerá 
no Centro Cultural Her-
menegildo Pinto (Piano) 
e não mais no Centro de 
Convenções Aydil Pinesi 
Bonachela, como infor-
mado anteriormente. A 
alteração aconteceu por 
orientação do Departa-
mento de Vigilância Sa-
nitária, para melhor aco-
modação e segurança dos 

cionamento das agências 
será parcial, com seis horas 
contínuas, e o atendimento 
será exclusivo aos segurados 
e beneficiários com prévio 
agendamento pelos canais 
remotos (Meu INSS e Cen-
tral 135). Também serão re-
tomados os serviços que não 
possam ser realizados por 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

meio dos canais de atendi-
mento remotos como, perí-
cia médica, avaliação social, 
cumprimento de exigência, 
justificação administrativa, 
reabilitação profissional, 
justificação judicial e aten-
dimento relacionado ao mo-
nitoramento operacional de 
benefícios.
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O atendimento acontece em horário comercial, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

RETORNO

MILITAR

pelo novo coronavírus estão 
sendo mantidas, com o uso 
de máscaras protetoras e ál-
cool em gel frequentemente, 
além do distanciamento so-
cial de 1,5 metro.

Comércio
Desde segunda-feira 

(27), o comércio foi autori-
zado pelo Governo do Esta-
do a retomar o atendimento 
presencial. Em Indaiatuba, 
o comércio e prestadores 
de serviço estão realizando 
atendimento de segunda a 
sexta-feira, das 12h às 16h, 

jovens convocados em 
virtude da pandemia de 
Covid-19. As datas e ho-
rários marcados para as 
seleções serão mantidos.

O Centro Cultural 
Hermenegildo Pinto (Pia-
no) está situado na Ave-
nida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 5.924, 
no Jardim Morada do 
Sol. Mais informações na 
Junta de Serviço Militar 
pelo email  gabinete.jsm@
indaiatuba.sp.gov.br ou te-
lefone 3816-6961.

e aos sábados, das 9h às 13h. 
Os shoppings centers ficam 
autorizados a funcionar 
também pelo prazo máximo 
de quatro horas, nos seguin-
tes horários (inclusive aos 
finais de semana): Parque 
Mall, das 10h às 14h, Sho-
pping Jaraguá, das 12h às 
16h e Shopping Polo das 14h 
às 18h.

Fundação Pró-Memória
Os prédios ligados à 

Fundação Pró-Memória 
(Casarão Pau Preto, Museu 
Municipal Antônio Reginal-

do Geiss e Casa da Memória 
José Luiz Sigrist, onde fun-
cionam a Biblioteca Pública 
Rui Barbosa e o Arquivo 
Municipal Nilson Cardoso 
de Carvalho) permanecerão 
fechados.  Conforme o Pla-
no São Paulo de Retomada 
Consciente, locais como 
bibliotecas, museus e arqui-
vos somente poderão ser 
abertos para atendimento ao 
público após as regiões per-
manecerem por 28 dias na 
fase 3, denominada amarela. 
A região de Campinas está 
na fase 2 (laranja).

ELIANDRO FIGUEIRA - ARQUIVO RIC/PMI

O atendimento acontece em horário comercial, 
das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

 ARQUIVO - ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Seleção dos jovens convocados será feita no “Piano”
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CASTRAÇÃO

EDUCAÇÃO

CRA reinicia cadastro de cães e gatos para castração gratuita 

Fiec recebe doação 
de chromebooks de 
empresa multinacional

Detran autoriza retomada 
das provas práticas
Em junho as CFCs retomaram, gradativamente, as aulas práticas

O Departamen-
to Estadual de 
Trânsito de São 

Paulo (Detran.SP)  au-
torizou a retomada dos 
agendamentos de dia e 
horário para a aplicação 
dos exames práticos de 
direção pelos Centros 
de Formação de Condu-
tores (CFCs). O agen-
damento deve ser feito 
pelo sistema e-CNH, já 
utilizado pelos CFCs em 
todo o Estado. A ação é 
aderente ao Plano São 
Paulo, permitida para 
regiões classificadas a 
partir da Fase 2 – La-
ranja.

De acordo com o De-
tran, a medida beneficia 
cerca de 50 mil alunos 
que tiveram o processo 
de habilitação interrom-

pido durante a pandemia.
Em junho, o governo 

estadual retomou, de 
forma gradual, as ati-
vidades dos CFCs com 
as aulas práticas. Hoje, 
o processo se estende à 
realização dos exames 
práticos, em ambientes 
abertos, de forma segu-
ra, seguindo protocolos 
sanitários do Detran.

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

O agendamento das provas práticas deve ser feito pelo sistema e-CNH

DIVULGAÇÃO

SP, debatidos com enti-
dades que representam 
a categoria. O material 
está disponível no portal 
–www.detran.sp.gov.br. 

Com relação às aulas 
teóricas, o sistema de re-
conhecimento facial, de-
senvolvido pela Prodesp 
(empresa de Tecnologia 
do Estado) para que os 
alunos possam realizar 

as aulas de forma remo-
ta, em casa, já está pron-
to e as empresas podem 
disponibilizar mais essa 
opção para seus clientes.

Vale lembrar que 
o Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) 
alterou de 12 para 18 
meses o prazo para con-
clusão do processo de 
habilitação. 

O Centro de Re-
abilitação Animal 
(CRA), ligado à Se-
cretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Am-
biente, informa que 
reiniciou o cadastra-
mento para o serviço 
gratuito de castração 
de cães e gatos.

A retomada foi 
possível, pois Indaia-
tuba, que pertence a 
região de Campinas 
foi para a fase 2 (la-

A Fiec (Funda-
ção Indaiatubana de 
Educação e Cultura) 
recebeu a doação de 
41 chromebooks da 
multinacional Vilt. Os 
equipamentos foram 
entregues pelo gerente 
geral da empresa, Dar-
cio Daniel, ao prefeito 
Nilson Gaspar (MDB) 
e ao superintendente 
Prof. Mário Cesar Co-
bianchi.

Os chromebooks es-
tarão disponíveis para 
os alunos na sala Goo-
gle for Education, que 
está sendo desenvolvi-
da através de um pro-
jeto envolvendo alunos 
do curso de design de 
interiores.

Segundo Daniel, a 
Fiec tem sido uma im-
portante formadora de 
mão de obra de profis-

ranja) do Plano São 
Paulo do Governo do 
Estado. 

Para fazer a inscri-
ção as famílias preci-
sam comparecer ao 
CRA com um docu-
mento de identidade 
e um comprovante 
de endereço e preen-
cher e assinar a ficha 
de castração. O aten-
dimento é feito de 
segunda a sexta-fei-
ra, das 10h às 15h, e 

sionais. “Recrutamos 
desde o ano passado, 
cerca de 19 alunos, 
sendo 14 deles efetivos. 
Além disso, estamos 
estudando juntamente 
a Fiec a viabilização de 
cursos e a atualização 
da grade curricular de 
informática e essa do-
ação é parte do contex-
to”, explicou.

O Google for Edu-
cation é um conjunto 
de ferramentas digitais 
que visam potenciali-
zar o aprendizado dos 
alunos com o auxílio 
da tecnologia, bem 
como promover maior 
acesso ao estudo. As 
ferramentas também 
buscam ampliar a pro-
dutividade das aulas e 
formar os profissionais 
necessários para o fu-
turo.

é destinado somente 
para animais de fa-
mílias moradoras de 
Indaiatuba, que não 
conseguem pagar pela 
cirurgia particular. 

O endereço é na 
rua Safira, 120, no 
Distrito Industrial 
Recreio Campestre 
Joia.

Reforma
O Centro de Reabi-

litação Animal (CRA) 

passa por obras para a 
reforma e ampliação 
do espaço, e de acor-
do com a Secretaria 
de Serviços Urbanos 
e Meio Ambiente os 
nove novos canis de-
vem estar prontos 
para utilização até o 
final de agosto. 

A obra contem-
pla a ampliação da 
recepção e das de-
pendências adminis-
trativas que ganhará 

uma recepção nova 
com capacidade para 
dois guichês de aten-
dimento, e mais dois 
banheiros acessíveis, 
além da construção 
de 16 novas baias in-
dividuais para cães e 
gatos nas áreas de pré 
e pós-operatórios. 

Na área ampliada 
também serão cons-
truídos um consul-
tório para avaliação 
clínica dos animais e 

uma nova sala de pa-
ramentação ligada ao 
centro cirúrgico. 

No total, a amplia-
ção contará com mais 
de 120m² de área 
construída, e o obje-
tivo das obras é me-
lhorar a capacidade 
de acolhimento e per-
manência de animais 
e oferecer mais con-
forto no atendimento 
das famílias que pro-
curam o serviço.
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO/MINISTÉRIO DA SAÚDE

MUDANÇA
Governo estadual divulga novas regras do Plano São Paulo

Cronograma de vacinação

Indaiatuba intensifica vacinação 
contra o sarampo até final de agosto
Imunização é uma estratégia do Ministério da Saúde para interromper a transmissão da doença

Com o objetivo 
de interromper 
a transmissão 

e eliminar a circulação 
do sarampo no Brasil 
que voltou a circular 
em 2019, o Ministério 
da Saúde iniciou uma 
intensificação de vaci-
nação contra o sarampo.

Indaiatuba recebeu 
cerca de 5 mil doses ex-
tras para essa ação que 
tem como público alvo 
pessoas de 6 meses aos 
29 anos de forma seleti-
va, ou seja, conferindo a 
carteirinha de vacinação 
para saber se as doses 
estão completas. Para as 
pessoas de 30 a 49 anos 
a vacinação é de forma 
indiscriminada, ou seja, 
todas as pessoas dentro 

Na última segunda-
-feira (27), o governa-
dor João Doria (PSDB) 
anunciou novos crité-
rios para o Plano São 
Paulo de retomada eco-
nômica. De acordo com 
as regras atuais, para 
uma região avançar da 
fase amarela à verde, o 
percentual de ocupação 
de leitos poderá variar 
entre 75% e 70%, além 
de permanecer por 28 
dias consecutivos na 
etapa intermediária. As 
regras começaram a va-
ler nesta terça-feira (28).

Conforme o governo 
paulista, a recalibragem 
visa garantir mais es-

dessa faixa etária devem 
receber a dose.

O Ministério da Saúde 
alerta sobre a importância 
da vacinação contra o 
sarampo, uma vez que é 
uma doença grave e de 
alta transmissibilidade. 
A disseminação do vírus 
ocorre por via aérea ao 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

A imunização é importante, pois se trata de uma doença grave e de alta transmissibilidade

Dentre os critérios anunciados, está a alteração do índice de ocupação de leitos de UTI

tossir, espirrar, falar ou 
respirar. Neste caso, não 
é necessário o contato 
direto porque o vírus 
pode se disseminar pelo 
ar a metros de distância 
da pessoa infectada.

De acordo com a Se-
cretaria de Saúde Muni-
cipal, no ano passado o 

município registrou 42 
casos, sendo 10 casos 
em menores de 1 ano e 
32 casos da faixa etária 
de 1 a 50 anos. Este 
ano foram registrados 
dois casos, ambos em 
fevereiro, sendo um em 
menor de 1 ano e outro 
em maior de 1 ano.

tabilidade no ajuste de 
fases, sobretudo na tran-
sição da amarela para 
a verde. Com as novas 
margens de capacidade 
hospitalar e de evolução 
da pandemia, as regiões 
ficam menos sujeitas 
a alterações de fase no 
Plano São Paulo sem 
uma mudança relevante 
nesses indicadores.

Dentre os critérios 
anunciados, está a al-
teração do índice de 
ocupação de leitos de 
UTI, que atualmente 
precisa estar abaixo de 
60%, para até 75%. A 
medida permite que os 
municípios liberem lei-

tos de UTI reservados 
a pacientes graves com 
coronavírus para outras 
especialidades médicas 
que tiveram o atendi-
mento adiado ao longo 
da pandemia. 

Para garantir que a 
fase verde - a quarta 
menos restritiva nas cin-
co etapas do Plano São 
Paulo - seja alcançada 
por regiões que este-
jam caminhando para 
o controle da epidemia, 
qualquer Departamen-
to Regional de Saúde 
(DRS) ou subregião 
deverá passar 28 dias 
consecutivos na fase 
amarela.

31/07 - UBS Itaici
Em frente a Unidade 
de Saúde de Itaici
Horário: 9h às 13h
 
01/08 - Praça Dom 
Pedro (Sábado)
Horário: 9h às 13h
 
03/08 - PSF Oliveira 
Camargo Em frente à 
Escola Professor Wla-
dimir Olivier
Horário: 9h às 13h
 
04/08 - UBS 7
Estacionamento da 
Unidade de Saúde
Horário: 9h às 13h
 
05/08 - UBS Camargo 
Andrade. Em frente ao 
Residencial Tamoios
Horário: 9h às 13h

06/08 - UBS 9
Na praça em frente a 
Unidade de Saúde.
Horário: 9h às 13h
 
07/08 - UBS Califór-
nia
Em frente a Unidade 
de Saúde.
Horário: 9h às 13h
 
Drive-Thru
Horário: 17h30 às 
20h30

06/08 - Estacionamen-
to do Parque Ecológi-
co, próximo ao pastel 
da feira (quinta-feira)

*A programação 
completa está no por-
tal www.maisexpres-
sao.com.br
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A diferença entre um político e um gestorA diferença entre um político e um gestor

Para o CEO da Hot 
Flowers, Edvaldo 
Bertipaglia, pré-can-

didato a prefeito de Indaia-
tuba pelo PRTB – Partido 
Renovador Trabalhista Bra-
sileiro, voltar ao trabalho 
depois de quase 50 dias de 
isolamento social por conta 
do COVID-19 é mais do que 
necessário, é essencial. 

Edvaldo destaca que 
para a Federação das As-
sociações Comerciais do 
Estado de São Paulo, o Go-
verno Estadual errou ao 
determinar o fechamento do 
Comércio no interior antes 
do Coronavírus ter atingido 
os municípios. E concorda 
com o presidente FACESP, 
Alfredo Cotait Neto, que a 
medida precipitada tirou o 
fôlego que os municípios 
precisariam no momento 
da chegada mais intensa do 
vírus ao interior.

Portas fechadas 
definitivamente
A pandemia do novo 

Coronavírus já provocou o 
fechamento de 13,1% das 
empresas do País; a queda 
de 5,39% no consumo das 
famílias brasileiras em 2020, 
e faz uma projeção de perda 
de R$ 4,4 trilhões na econo-
mia em relação ao ano pas-
sado. “Os dados fazem parte 

mente é prioritário garantiu a 
continuidade da organização 
em tempos de crise e os cola-
boradores empregados sem 
precisarem do auxílio do 
Governo Federal”, destaca 
o empresário. 

Em um novo contexto 
profissional, cenários ines-
perados estão surgindo de 
forma mais frequente, colo-
cando em xeque todas as ex-
periências e conhecimentos 
que adquirimos até então. “O 
feeling para tomada de deci-
são, a criatividade e agilida-
de são igualmente essenciais, 
portanto, os bons líderes 
devem ter a capacidade de 
decidir e manter a direção, 
mesmo sem bússola”, diz o 
empresário. 

Empréstimos e finan-
ciamentos dirigidos à in-
fraestrutura

É preciso preparar as 
estruturas tecnológicas e as 
equipes para atuação e inte-
ração cada vez mais remotas 
e através de plataformas 
digitais, que podem não ser 
tão familiar a todos, sendo 
necessário o treinamento e 
desenvolvimento da equipe.

Para conseguir manter 
o engajamento e garantir a 
estabilidade emocional da 
equipe, é importante que o 
líder assuma uma posição 

do estudo da IPC Marketing 
Editora, e prova o que qual-
quer gestor já sabia desde o 
início da crise de saúde: Os 
comércios e as pequenas 
empresas nos municípios 
não estão aguentando o 
impacto do isolamento”, diz 
Edvaldo. 

Em Campinas o índice 
de fechamento ficou em 
11,2%. “Fica evidente que 
o impacto foi maior para 
o comércio de rua e para 
os bares e restaurantes que 
não conseguiram implantar 
o sistema delivery, isso in-
clui Indaiatuba”, explica o 

empresário da Hot Flowers 
Edvaldo Bertipaglia. 

Repensando as estraté-
gias e mantendo empregos

Um estudo pessimista 
publicado por pesquisadores 
da universidade de Harvard, 
na revista Science, revelou 
que provavelmente tenha-
mos que alternar a sequência 
de isolamento social até o 
ano de 2022, caso não tenha-
mos o desenvolvimento de 
uma vacina eficiente até lá. 
“Se os governantes não tem 
um plano, os empresários 
devem ter. Está claro que as 

organizações devem repen-
sar seus processos e rotinas, 
tendo a liderança o papel 
fundamental nestes treina-
mentos e transformações”, 
afirma Edvaldo.

A gestão financeira tem 
de ser um ponto de total 
atenção. “Uma infraestru-
tura de contingência não 
acontece do dia para noite, 
o planejamento financeiro da 
Hot Flowers, por exemplo, 
norteou a eficiência dos pro-
jetos. Por isso, reavaliar os 
investimentos neste período, 
cuidar da saúde do fluxo de 
caixa e investir no que real-

O Governo de São Pau-
lo começou nesta semana 
os testes clínicos da vacina 
contra o coronavírus em 
quatro novos centros de 
pesquisa.  O potencial imu-
nizante está em fase final de 
pesquisa por meio de uma 
parceria entre o Instituto 
Butantan e a farmacêutica 
Sinovac Life Science.

A testagem coordenada 
pelo Butantan terá a parti-
cipação de 9 mil voluntá-

rios e deve ser concluída 
entre o fim de outubro e o 
início de novembro. Dos 
12 centros de pesquisa 
selecionados no Brasil, 
o Instituto de Infectolo-
gia Emílio Ribas e o HC 
(Hospital das Clínicas) da 
Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da USP 
iniciaram a pesquisa nesta 
quinta-feira (30).

Hoje (31), é a vez da 
Universidade Municipal 

de São Caetano do Sul 
e do Centro de Pesqui-
sa e Desenvolvimento 
de Fármacos da UFMG 
(Universidade Federal de 
Minas Gerais).

O Emílio Ribas e o 
Centro da UFMG conta-
rão com 852 participantes 
cada. Já a Universidade 
Municipal de São Caeta-
no do Sul terá 652 volun-
tários, além de outros 500 
no HC de Ribeirão Preto.

mais presente. “Sim, ele 
deve buscar entender as 
dificuldades dos seus co-
laboradores, se dispondo a 
ajudar no que for possível. 
O líder terá de criar novas 
metas, alterar as exigências, 
e com um novo cenário 
será preciso rever todo o 
planejamento estratégico 
da empresa, além de to-
mar atitudes firmes. Nesse 
caso, o tempo é o inimigo 
dessa recuperação”, alerta 
Edvaldo. 

O valor humano é essen-
cial nesse momento. “Esta-
mos falando de reavaliar as 
velhas práticas de liderança e 
abrir espaço para uma gestão 
que equilibre a afetividade e 
a efetividade, refletindo em 
equipes mais engajadas e na 
superação dos resultados. 
Apesar dos índices negativos 
deste ano, as projeções para 
2021 são boas. Mas o empre-
sário que não tiver condições 
de se adaptar, gastar me-
nos e criar alternativas está 
mesmo fadado a fechar as 
portas. Nesse caso, a reação 
também vai depender muito 
dos governantes. Até lá já 
serei prefeito de Indaiatuba 
e tenho um plano”, resumi 
bem humorado Edvaldo. 
(Assessoria de Imprensa 
PRTB – Edvaldo da Hot 
Flowers)

ASSESSORIA DE IMPRENSA PRTB – EDVALDO DA HOT FLOWERS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

É na crise que um gestor mostra o quão bom ele é

A pandemia do novo Coronavírus já provocou o fechamento de 13,1% das empresas do País

A testagem coordenada pelo Butantan terá a 
participação de 9 mil voluntários

INFORME PUBLICITÁRIO

COVID-19
Teste de vacina contra o coronavírus começa em mais quatro centros

Produção
Caso a vacina seja apro-

vada, a Sinovac e o Butan-
tan vão firmar acordo de 
transferência de tecnologia 
para produção em escala e 
fornecimento gratuito ao 
SUS (Sistema Único de 
Saúde). Os passos seguin-
tes serão o registro do imu-
nizante pela Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária) e distribuição em 
todo o Brasil.
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REPRODUÇÃO

As instituições de en-
sino superior UniFAJ, 
UniMAX, FAAGROH e 
EAD UniFAJ lançaram 
um curso preparatório 
para o ENEM - Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio, no formato online, 
gratuito e disponível para 
todo o território nacional. 

As matérias das aulas 
serão baseadas nas cinco 
áreas de conhecimento 
abordadas no exame, que 
são:  Ciências Humanas e 
suas Tecnologias; Ciên-
cias da Natureza e suas 
Tecnologias; Linguagens, 
Códigos e suas Tecnolo-
gias; e Matemática e suas 
Tecnologias.

ENEM

Centro universitário disponibiliza curso preparatório gratuito e online
de um Centro Universitá-
rio de excelência, ao final 
do curso.

Por meio do desem-
penho no exame, o par-
ticipante tem a possi-
bilidade de concorrer a 
bolsas de estudos, parciais 
e integrais, em faculdades 
particulares pelo Prouni 
Federal e principalmente, 
conquistar uma vaga em 
uma universidade pública. 
Sendo o ENEM, um dos 
maiores e mais importan-
tes programas de bolsas 
do país, em instituições 
de ensino superior.

O curso já era reali-
zado pelas instituições 
no formato presencial 

para a população dos 
municípios da região de 
Jaguariúna, Indaiatuba e 
Holambra, todos locali-
zados no interior do es-
tado de São Paulo. Com 
o objetivo de seguir pre-
parando os candidatos ao 
exame, o Grupo adaptou 
as aulas para o formato 
100% online e, desta 
forma, possibilitando que 
pessoas de todo o territó-
rio nacional possam ter 
acesso ao material.

A iniciativa das ins-
tituições é um exem-
plo de responsabilida-
de social, pois vem ao 
encontro do cenário 
nacional atual que, em 

GABRIEL BECCARI RIC/PMI

Família de Indaiatuba busca ajuda para 
conseguir consulta médica na Capital
Mulher de 48 anos tem trombose no fígado e sofre há um ano com a doença
ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Ivanete Tenório Praça, 
48 anos, moradora do 
Parque São Lourenço, 

é portadora de trombose 
no fígado. Por conta disso, 
ela sofre com acúmulo 
constante de água no ab-
dômen, o que lhe causa 
muitas dores e descon-
forto. Segundo o filho 
de Ivanete, Michael, em 
agosto irá completar um 
ano que a mãe sofre por 
conta da doença.

O rapaz de 30 anos 
é frentista, e largou um 
trabalho em Santa Cata-
rina apenas para cuidar 
da mãe. “No momento, 
só minha avó, de 65 anos, 
e eu tomamos conta dela. 
Estou desempregado, mas 
procuro ajudar minha mãe 
com tudo o que ela preci-

sa”, conta Michael.
“Ela (mãe) tem uma 

trombose de 15 cm no 
fígado, e isso faz com 
que acumule muita água 
na barriga. Não consegue 
mais governar as próprias 
pernas, porque, cada vez 
que tem de retirar o líqui-
do acumulado, ela fica 
mais fraca”, emenda.

Michael diz que o pro-
blema ocorre há cerca 
de um ano, e até o mo-
mento não conseguiram 
ajuda para o tratamento 
de Ivanete, que necessita 
de intervenção cirúrgica. 
“Ela já fez um monte de 
exames, e nos disseram 
que é provável que ela 
tenha de fazer um trans-
plante de fígado. Minha 
mãe era forte, e agora, é 
só pele e osso, já que cada 
vez que tira a água abdo-

Ivanete permanece deitada todo o tempo devido aos 
incômodos causados pela doença

Os conteúdos são elaborados e ministrados por 
tutores qualificados nos temas

minal, vai desidratando”, 
ressalta. “Normalmente, 
são retirados mais de 10 
litros de líquido por vez, 
e todo dia tem de fazer o 
procedimento”, emenda.

O rapaz fala que já 
levou a mãe em alguns 
médicos, mas aqui na 
cidade não é possível rea-
lizar a cirurgia. “Nos indi-
caram um médico em São 
Paulo, que faz a cirurgia, 
mas, só a consulta custa 
R$ 900, e não temos esse 
dinheiro”, lamenta Mi-
chael. “O valor da cirur-
gia não sabemos, porém, 
houve quem dissesse que 
seria em torno de R$ 40 
mil. De qualquer modo, 
primeiro ela precisa pas-
sar pela consulta, para 
que o médico explique 
exatamente como deve 
ser o tratamento.”

Vaquinha
A família de Ivanete, 

atualmente, sobrevive 
da ajuda de parentes e 
amigos, e com o Auxílio 
Emergencial do gover-
no federal. “Os laudos 
médicos feitos aqui só 
mostram que ela tem 
trombose e líquido abdo-
minal, mas ninguém ex-
plicou exatamente o que 
devemos fazer”, afirma 
Michael.

O caso repercutiu nas 
redes sociais, e Micha-
el também lançou uma 
vaquinha virtual para 
conseguir recursos para 
a mãe. “Peço a quem 
possa ajudar, acessar o 
link da vaquinha: http://
vaka.me/1234015, e já 
agradeço, pois, qualquer 
auxílio será muito bem 
vindo”, declara.

Os conteúdos são ela-
borados e ministrados 
por tutores qualificados 
nos temas e o estudante 
percorrerá módulos de 
estudos que serão libe-
rados a cada dois meses. 
Iniciando em julho e en-
cerrando no dia 24 de 
janeiro de 2021, data do 
último dia da prova do 
ENEM, de acordo com 
o calendário divulgado 
pelo INEP - Instituto Na-
cional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais, o 
participante receberá, 
além do conhecimento 
do mesmo nível de um 
estudante universitário, 
um certificado com peso 

decorrência da pandemia 
de COVID-19, seguin-
do orientações do MEC 
(Ministério da Educa-
ção), todas as frentes 
de educação migraram 
para o online. As aulas 

oferecidas gratuitamente 
pelas instituições tam-
bém demonstram o apoio 
àqueles que estão desem-
pregados. (Por Nathália 
Ferreira – Assessoria de 
Comunicação)



Indivíduo é preso por 
descumprir medida protetiva
Homem foi detido após vítima solicitar ajuda à policiais
DA REDAÇÃO
r edacao@maisexpressao .com.br

Um homem foi 
preso na tarde 
de sexta-feira 

(24),  por descumprir 
medida protetiva. A 
Guarda Civil foi acio-
nada pela vítima, que 
relatou a presença do 
filho, contra quem ela 
possui uma medida 
protetiva, em sua resi-
dência.

O homem invadiu a 
casa e estava fazendo 
o consumo de entor-
pecentes no local. A 
equipe da viatura 107 
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O homem invadiu a casa e estava fazendo o consumo de entorpecentes no local

Indivíduo tentou fugir das viaturas, e foi detido 
na ponte do Distrito Industrial

FOTOS: EDUARDO TURATI (SCOM/GCI)

CRIME

DENÚNCIA

Grupamento ambiental localiza criação 
ilegal de pássaros após denúncia

GAP prende trio após 
furto a restaurante

O GAM (Grupamen-
to Ambiental) da Guarda 
Civil localizou, no dia 
21 de julho, uma cria-
ção ilegal de pássaros 
silvestres. Uma denún-
cia anônima levou os 
agentes até uma resi-
dência na Rua Jordalino 
Pietrobom, no Jardim 

Três homens foram 
presos na madrugada do 
dia 24 de julho, após fur-
tarem um restaurante no 
Centro de Indaiatuba. O 
Coade (Centro de Ope-
rações, Atendimento e 
Despacho) recebeu uma 
ligação via 153, em que a 
testemunha relatou haver 
presenciado três indiví-
duos quebrando a porta 
de um restaurante na Rua 
Pedro Gonçalves.

Imediatamente as via-
turas mais próximas fo-
ram enviadas para o local 
e, a algumas quadras do 
local do crime, a equipe 
do GAP 094 logrou êxito 

na localização do trio, que 
apresentava as mesmas 
características informa-
das pelo denunciante. 
Eles foram reconhecidos 
pela testemunha, e um 
deles confessou o furto, 
mostrando onde estavam 
escondidas as mochilas 
com os produtos furtados.

Os três foram condu-
zidos até a delegacia de 
Polícia, onde a autorida-
de de plantão ratificou 
a voz de prisão. Eles 
permaneceram presos, 
à disposição da justiça 
e todo o material recu-
perado foi devolvido ao 
comerciante.

e o GAP 094 foram 
enviados até o imóvel, 
onde realizaram a pri-
são do homem e o con-

duziram à delegacia. 
Após tomar ciência 
do caso, o delegado de 
plantão ratificou a voz 

de prisão em flagrante 
do indivíduo, que per-
manece à disposição 
da justiça.

Morada do Sol. Na casa, 
os guardas encontraram 
uma grande quantidade 
de pássaros silvestres, 
mantidos em cativeiro 
sem a devida licença do 
órgão ambiental respon-
sável.

Foram localizados 20 
pássaros coleirinha, seis 

bigodinhos, sete canários 
da terra, cinto tico-ticos 
e três picharros. Os 41 
pássaros localizados e o 
proprietário da residên-
cia foram conduzidos 
até a delegacia de Polí-
cia, onde um boletim de 
ocorrência foi lavrado. O 
Departamento do Meio 

Ambiente do município 
acompanhou a ação e 
conduziu os pássaros 
para a Fundação Mata 
Ciliar, na cidade de Jun-
diaí, onde eles recebem 
atendimento veterinário, 
para posteriormente se-
rem reinseridos em seu 
habitat.

PERSEGUIÇÃO
Equipe da Romi 
captura estelionatário 

Um homem foi detido 
pela equipe da Romi (Ron-
das Ostensivas com Moto-
cicletas de Indaiatuba), na 
tarde de 22 de julho. O Co-
ade (Centro de Operações, 
Atendimento e Despacho) 
informou as viaturas que 
um indivíduo que praticava 
estelionatos no município 
estaria transitando com sua 
motocicleta pela Avenida 
Francisco de Paula Leite 
naquele momento. 

Assim que percebeu 
a aproximação da equi-
pe policial, o motociclista 
tentou fugir furando o sinal 
vermelho. As viaturas o 
acompanharam até a ponte 
do Distrito Industrial, onde 
o suspeito tentou virar na 
contramão, mas acabou per-
dendo o controle da moto e 
bateu no muro de proteção. 
O homem abandonou o ve-
ículo e ainda correu cerca 

de 15 metros, até ser detido 
pela Guarda Civil.

Questionado, o estelio-
natário confessou os golpes. 
Contou que ia até a casa das 
vítimas, se passando por 
funcionário de instituição 
bancária e, assim, conse-
guia cartões e senhas. O 
sujeito também informou 
que estava em Indaiatuba há 
dois dias, hospedado em um 
hotel no Distrito Industrial. 

O de legado enviou 
uma equipe de investiga-
dores até seu quarto no 
hotel, onde os policias 
civis localizaram vários 
cartões bancários e uma 
maquininha de cartão. Na 
sequência, várias vítimas 
do golpista compareceram 
à delegacia, onde fizeram 
o reconhecimento do es-
telionatário, que ficou à 
disposição da autoridade 
de plantão.

FOTOS: EDUARDO TURATI (SCOM/GCI)



VENDAS
Vendas para o Dia dos Pais devem ser 39% menor do que em 2019

DIVULGAÇÃO

Empresas inadimplentes não serão 
excluídas do Simples Nacional em 2020
Medida atendeu pedido do Sebrae para ajudar pequenos negócios afetados pela pandemia

Apesar da reabertu-
ra parcial do comércio, 
o comércio varejista da 
Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) 
devem amargar ven-
das 39,02% menores 
no Dia dos Pais, se 

As micro e peque-
nas empresas ina-
dimplentes com o 

Simples Nacional não serão 
excluídas do regime especial 
em 2020, informou nesta 
segunda-feira (27) a Receita 
Federal. O Fisco atendeu a 
pedido do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae) e 
decidiu suspender o processo 

de notificação e de expulsão 
do regime como forma de 
ajudar os pequenos negócios 
afetados pela pandemia do 
novo coronavírus.

Em 2019, mais de 730 
mil empresas foram noti-
ficadas para exclusão do 
Simples por débitos tribu-
tários. Desse total, cerca de 
224 mil quitaram os débitos 
e 506 mil empresas acaba-
ram excluídas do regime.

De acordo com o Se-

brae, a manutenção das 
empresas no Simples Na-
cional, regime que unifica 
a cobrança de tributos fede-
rais, estaduais e municipais 
num único boleto, represen-
ta uma ação importante para 
impulsionar a recuperação 
dos negócios de menor 
porte, que tiveram prejuí-
zos com a paralisação das 
atividades.

Segundo levantamento 
do Sebrae e da Fundação No ano passado 506 mil empresas foram excluídas do Simples
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Getulio Vargas (FGV), os 
pequenos negócios come-
çam a recuperar-se da crise 
provocada pela pandemia 
de covid-19. O percentual 
de perda média do fatura-
mento, que chegou a 70% 
na primeira semana de abril, 
estava em 51% na pesquisa 
mais recente, realizada en-
tre 25 e 30 de junho. Foram 
ouvidos 6.470 proprietários 
de negócios em todo o país. 
(Por Agência Brasil)

comparadas à mesma 
data comemorativa em 
2019. Enquanto o fatu-
ramento na RMC atin-
giu R$ 275,5 milhões 
no ano passado, este 
ano deve ser em torno 
de R$ 107,5 milhões. 

Ainda segundo a 
Associação Comer-
cial  e Industrial  de 
Campinas (ACIC), ao 
contrário dos anos an-
teriores, não deverá 
haver a contração de 
mão-de-obra temporá-

ria em todas as cidades 
da região de Campinas. 
No ano passado foram 
contratados 1.255 tra-
balhadores na RMC.

Apesar dos núme-
ros, a reabertura par-
cial das lojas repre-

senta uma esperança 
de leve recuperação 
no setor no segundo 
semestre. “Depois de 
tanto tempo fechados, 
os empresários neces-
sitam urgentemente 
recuperar a saúde fi-

nanceira de seus es-
tabelecimentos para 
que possam colocar as 
suas contas em dia e 
para garantir os empre-
gos”, comenta Adriana 
Flosi, presidente da 
ACIC.
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Advocacia Alves & Magno tem presença 
atuante em processos penais e cíveis

O escritório de ad-
vocacia Alves & 
Magno nasceu 

em março de 2018, em 
Indaiatuba, por iniciativa 
do advogado Jonas Morei-
ra, e se destaca no Direito 
Penal, em processos de 
crimes comuns, tributários, 
militares, contra a econo-
mia e o consumidor, entre 
outros.

Atuando no escritório 
desde julho de 2019, o 
advogado Ismael Magno 
se uniu à equipe, trazendo 
conhecimentos de sua for-
mação na área corporativa. 
“Minha experiência foi na 
área trabalhista de multina-
cional, e aqui atendo casos 
de segmentos correlatos 

O Centro Municipal de 
Exposições Viber passa 
por reforma para amplia-
ção e revitalização do 
espaço. Para isso a obra 
recebe investimentos da 
Administração Munici-
pal no valor de R$ 3,3 
milhões e tem previsão 
de ser concluída no início 
de 2021.

De acordo com a Pre-
feitura as reformas no 
prédio antigo avançam 
com a conclusão da ma-
nutenção no telhado, ins-

DIVULGAÇÃO

ELIANDRO FIGUEIRA

sempre que necessário”, 
completa o advogado.

Também em 2019, a 
advogada Emanuelle Car-
doso entrou para o time 
de profissionais. Segundo 
Moreira, há dois anos o 
escritório Alves & Magno 
atendendo às demandas 
tanto de processos penais 
como cíveis. “Atuamos 
em audiências, delegacias 
e defesas de um modo ge-
ral, e a maioria dos nossos 
clientes são da capital”, 
revela.

Durante a quarentena, 
os advogados seguiram 
trabalhando, porém, com a 
adoção das medidas de se-
gurança contra a Covid-19. 
“O escritório Alves & 
Magno tem prestado todo 
apoio e atendimento aos 
clientes presencialmente, 

claro tomando todas as 
precauções devido à condi-
ção de pandemia”, salienta 
Magno. 

Quanto aos resultados, 
Magno ressalta que tudo 
irá depender de cada caso. 
“Há casos em que os ma-
gistrados têm prolatado 
decisões em período de 
tempo comum da justiça 
brasileira, dado ao volume 
de processos. Por outro 
lado, há processos que 
têm sido conduzidos mais 
rapidamente do que em 
tempos de não-pandemia”, 
observa.

Ismael Magno também 
orienta que “as pessoas que 
têm urgência de demandar 
um processo, mas estão 
com medo devido aos 
prazos judiciais, não há 
porque esperar”.

Mesmo durante a quarentena, os processos judiciais seguem sendo conduzidos

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O advogado Ismael Magno – Direito do Trabalho

Premiação
O escritório de advo-

cacia Alves & Magno 
será uma das empresas 
premiadas no Troféu Fru-
tos de Indaiá 2020. A Ad-
vocacia Alves & Magno 
receberá pela primeira 
vez o Troféu como escri-
tório revelação.

Serviço: Advocacia Al-
ves & Magno 
Endereço: Ademar de 
Barros, 1670, sala 19, 
Villa Giorgina, Indaiatu-
ba/SP
Telefones: (19) 99668-
5229 (WhatsApp) e (48) 
99103-7987
Contatos: Jonas Alves 
Moreira, Ismael Magno 
Ferreira e Assistente Jurí-
dico Alexandre de Oliveira 
E-mail: advogado.morei-
ra18@gmail.com

OBRAS
Viber passa por reforma para 
ampliação e revitalização

talação de tubulações para 
captação de águas pluviais 
e demolições de parte 
do calçamento externo, 
que será refeito em piso 
intertravado. Além da ins-
talação da caixa d’água de 
50 mil litros e da base para 
abrigar o gerador.

O projeto de revita-
lização inclui nova ilu-
minação, revestimentos, 
pintura, pisos e serão 
construídos novos acessos 
e também bancadas para 
que os expositores possam 

preparar alimentos. Para 
o público será construído 
novos sanitários acessí-
veis, além de um fraldário.

A reforma ainda conta 
com a construção de uma 
ala administrativa, onde 
ficarão a nova bilheteria, 
coordenação, administra-
ção, copa, cozinha, área 
de serviço, vestiários e 
sanitários para funcioná-
rios. Na parte externa, a 
obra contemplará melho-
rias no estacionamento e 
paisagismo.

Obra recebe investimentos da Administração Municipal no valor de R$ 3,3 milhões 
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E agora? Quer mudar maus hábitos, 
mas não sabe por onde começar?
“Medicina de Estilo de Vida” é uma boa solução para quem quer sair do sedentarismo

A11

Todos nós sabe-
mos do perigo 
em se manter 

sedentário. Os perigos 
que corremos em não 
realizar exercícios físi-
cos estão em todos os 
jornais e o alerta sempre 
está aceso quando o as-
sunto é cuidar da saúde, 
mesmo em tempos de 
pandemia.

E quem cuida da 
saúde através da me-
dicina, sempre escuta 
do médico que fazer 
atividade física, o quan-
to antes, e mudar os 
hábitos alimentares é 
importante para ter uma 
vida saudável e manter 
a saúde em dia. Porém, 
a questão é. Mas como 
começar? Como superar 
até décadas de sedenta-
rismo e refeições pouco 
nutritivas? 

Poucos conhecem 
uma nova especialidade 
que pode ser uma forte 
aliada, chamada “Medi-
cina de Estilo de Vida”, 
que, apesar de ainda não 
ser muito conhecida 
por aqui, já conquistou 
algumas centenas de 
profissionais da saúde 
no Brasil. Foi criado há 
apenas dois anos e tem a 
seguinte abordagem te-
rapêutica: Se baseia em 
seis pilares que são nu-
trição, atividade física, 
sono, manejo do estres-
se, conexões ou relacio-
namentos saudáveis e 
controle de tóxicos, que 
incluem cigarro, álcool, 
drogas ilícitas e mesmo 
automedicação. Além 
disso, a “Medicina de 
Estilo de Vida” tam-
bém abraça a ciência 
comportamental para 
alcançar as transforma-
ções necessárias.

E como isso funcio-
na, se sabemos como 
é duro modificar maus 
hábitos que estão arrai-
gados? “Fazer mudan-
ças no estilo de vida e 
sustentá-las é uma tare-
fa bastante desafiadora 
e não há fórmula pronta. 

POR LINA AMSTALDEN

Olha o exemplo de uma 
aluna. “Ela brincava 
no chão com os netos 
e a dificuldade para se 
levantar a convenceu 
de que estava na hora 
de se cuidar. Agora diz 
que, quando está com 
um pouco de preguiça, 
basta lembrar do mo-
tivo que a levou a se 
exercitar”, conta a pro-
prietária a Academia 
40+, Lina Amstalden. 
“Precisamos identificar 
motivações além do lu-
gar certo para a prática 
de atividade física. O 
acompanhamento pro-
fissional é imprescin-
dível mas, o ambiente 
também faz toda dife-
rença”, completa. “A 
genética é importante, 
mas representa apenas 
20% do contexto, o 
80% restante depende 
das escolhas do dia a 
dia”, enfatiza.

Medicina de 
Estilo de Vida
A Medicina de Esti-

lo de Vida gera o empo-
deramento do paciente, 
que se torna cada vez 
mais informado e ativo 
no processo de trans-
formação da saúde. A 
mudança do estilo de 
vida pode atuar em con-
junto com um tratamen-
to médico preexistente 
ou, em muitos casos, 
eliminar a necessidade 
de medicamentos e até 
reverter completamente 
doenças comuns como 
hipertensão arterial, 
diabetes, dislipidemias, 
gota, doenças autoimu-

nes, entre outras.

Os principais pila-
res significativos no 
processo de mudança 
são:

Nutrição: Alimen-
tação saudável é um 
fundamento importante 
da saúde, sendo o tra-
tamento (ou a causa) e 
uma grande variedade 
de doenças;

Atividade Fisica- 
Movimente-se!: Ati-
vidade física, mesmo 
que não esportiva, tem 
efeitos em prevenção, 
tratamento e até rever-
são de doenças;

Sono: Baixa qua-
lidade ou privação de 
sono pode trazer piora 
de qualidade de vida, 
transtornos de concen-
tração, memória e dis-
funções imunológicas, 
além de ser um risco 
para desenvolvimento 
ou agravo de doenças 
crônicas;

Controle de toxicos: 
Álcool e tabaco são as 
principais drogas lícitas 
da nossa sociedade;

Manejo de stress: 
Estresse pode ser um 
fator positivo levando 
a maior motivação e 
produtividade - ou a 
ansiedade, depressão, 
obesidade, disfunção 
de imunidade e piora 
na saúde;

R e l a c i o n a m e n -
tos: Conexão social é 
essencial para nossa 
resiliência emocional e 
saúde em geral.

Academia 40+
A Academia 40+ 

conta hoje em dia com 
uma rede especifica de 
serviços prontos para 
auxiliar neste processo 
e ajudar quem quer sair 
do sedentarismo. “In-
felizmente ainda con-
tinuamos fechados e 
em uma fase critica da 
pandemia do novo co-
ronavírus. Acreditamos 

que finalmente seja o 
motivo que faltava para 
as pessoas entenderem 
que é necessário mu-
dar”, disse Lina. “Esta-
remos de braços abertos 
para mudar a sua vida!”, 
finaliza.

A 40+ Academia 
lançou uma campanha 
para que as pessoas con-

tinuem se exercitando, 
mesmo que em casa, 
para manter a saúde e a 
imunidade em dia. Para 
quem tiver interesse 
em saber mais sobre os 
vídeos dos profissionais 
da 40+ Academia en-
tre em contato através 
do telefone (19) 3392-
4819.
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Pensionato Fênix

Fazendo pose para a foto, o lindo Lucky com Angelina e 
Giulia, em consulta na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze 
de Novembro, 1050 - Tel: 3875-2715

O fofinho Cookie 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.

Clínica Bicho Amigo

A Nova Loja - Mega Promoção de vestidos de Noiva

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

Mr. Roof

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, no Condomínio 
Duas Marias parceria Danfer Construtora. 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

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!

Bicos & Focinhos

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

Gente, a By Faby Modas está fazendo a Operação Zera 
Estoque com blusinhas por apenas 39,99, moletons a 
49,99 e lindos vestidos só 59,99. Pagamento débito ou à 
vista. Essa não dá para perder, corra pois poderá ficar sem! 
Instagram: @byfabymodas, WhatsApp: (19) 99340-5844 - 
Av. Ario Barnabé, 1389. 

Adelaide Decorações

By Faby Modas

Equipe do Bicos & Focinhos, recebendo um delicioso Bolo 
da Madre, mimo do Jornal Mais Expressão.



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 retor-
no financeiro e dar visi-
bilidade aos premiados 
através da campanha 
publicitária realizada 
pelo Grupo Mais Ex-
pressão.

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

Troféu Frutos de Indaiá gera visibilidade 
e retorno financeiro para os premiados
Campanha publicitária segue até dezembro, oferecendo visibilidade às empresas que receberão o troféu

ARQUIVO/JME

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

foram escolhidos atra-
vés de voto popular, 
tem sua marca veicula-
da em todas as mídias 
do grupo como jornal 
impresso, revista, redes 
sociais e programas da 
WebTv.

“Dar um retorno fi-
nanceiro, credibilidade 
e visibilidade às 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 do Grupo, Alan 
Di Santi. 

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.

 
Pesquisa
Desde a sua primei-

ra edição, em maio de 
2006, o troféu Frutos de 
Indaiá, organizado pelo 
Grupo Mais Expressão, 
realiza uma completa 
pesquisa para eleger 
as melhores marcas de 
cada segmento. Para 
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chegar aos premiados 
deste ano, foram ouvi-
das aproximadamente 
4 mil pessoas, entre 
os meses de outubro e 
novembro de 2019.

A pesquisa ocorreu 
nas ruas onde o entre-
vistado respondeu for-
mulários referentes a 20 
segmentos de mercado. 
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 prê-
mio, adquire o direito 
de participar da festa 
de premiação do Troféu 
Frutos de Indaiá, que 
acontece no dia 28 de 
novembro. 

Festa de premiação
A qualidade dos ser-

viços oferecidos no úl-
timo Troféu Frutos de 
Indaiá, que contou com 
show da dupla Fernando 
& Sorocaba, foi tão elo-
giada que ainda rende 
elogios dos que presti-
giaram a grande noite.

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

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

A 15ª edição já está 
sendo organizada e me-
lhorias já estão sendo 
programadas. “A or-
ganização já começou 
e estamos focados em 
melhorar a cada ano 
o nosso evento, para 
sempre superarmos as 
expectativas dos pre-
miados”, finaliza.

E neste ano, não di-
ferente dos outros, a 
noite de premiação traz 
um show especial. Em 
sua 15ª edição quem 
subirá no palco do Tro-
féu Frutos de Indaiá 
será dupla Maiara & 
Maraisa.

Fernanda Alves Mendes e Waniel Caldas de Mesquita Neto - Number 1 Professor Heleno da Unimax - Centro Univerasitário Max Planck
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 908

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



B2 Imóveis



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
CA00292-ALPES SUÍÇO-3 dorms c/ suíte + dep+4 vagas ...............................R$ 680.000,00
CA00067-JD AMÉRICA- 3 dorms + dep  2 vagas ............................................R$ 380.000,00
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$ 235.000,0
AP00094-TORRES DA LIBERDADE-3 dorms c/ suíte+dep 2vagas. .................R$ 490.000,00
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 
CH00048-VALE DAS LARANJEIRAS- 2 dorms c/ suíte + dep e lazer. ..............R$ 700.000,00
CH00030-PORTEIRA DE FERRO-3 dorms c/ suíte + dep e lazer. ....................R$ 480.000,00

TERRENOS

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
TE00206-BELA VISTA 250M ...........................................................................R$ 190.000,00
TE00172-HELVETIA PARK- 490M . .................................................................R$ 430.000,00
TE00177-VILA AVAI- 360M. ...........................................................................R$ 324.000,00
TE00187-ALTOS DE ITAICI-430M  ..................................................................R$ 250.000,00
TE00212-TERRACOTA-1200M ...................................................................... .R$ 250.000,00
TE00190-ESPLANADA 1- 300M .................................................................... .R$ 265.000,00
TE00189-ITAICI-Comercial 302M ..................................................................R$ 300.000,00
TE00203-JARDIM PIEMONTE-300M .............................................................R$ 170.000,00

SÍTIOS

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

ÁREAS

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

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

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

LOCAÇÃO

CASA

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

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.
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, churrasqueira e portão eletrônico
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$195 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$245 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, sala, cozinha 
americana com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico.
CA208 – JD. NOVA VENEZA – R$250 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia, garagem 
para 2 carros, quintal e portão eletrônico.  
CA211 - PARQUE RESIDENCIAL - 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, 
cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet. 
Possui armário embutido debaixo da escada, Aceita permuta com chácara
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet. 
Aceita Permuta com Chácara ou Sítio
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.
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 gara-
gem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, lavande-
ria, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apartamento. 
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
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, 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 dor-
mitórios 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.
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$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 condicio-
nado, aquecedor solar e churrasqueira.                                                           
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com box e armá-
rios, 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, ga-
ragem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 wc, todo 
mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 banheiros, sacada, piso frio, 2 
garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 - JD.ALICE - R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 
1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1 vaga 
de garagem comunitária.
AP511 – NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA – R$198 MIL – 2 dormitórios, sala de estar, 
sala de TV, cozinha, banheiro e lavanderia. Área de lazer com churrasqueira e campo de futebol. Possui portão 
eletrônico.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL -  Apartamento com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 
cozinha planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício 
possui elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$215 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia e 
garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala de jantar, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão de jogos. Possui 
portão eletrônico e elevador. Aceita permuta com terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                             
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 ambientes 
e garagem coberta para 1 carro. 
 AP519 – CENTRO – R$330 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, lavan-
deria, 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 entra-
da 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.
TE22 - JD. BELA VISTA - R$170 MIL - 250 m²

 CHACARAS E SITIOS
 
CH723 - VALE DO SOL - R$425 MIL- 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha e garagem a vontade. Possui 
área gourmet com churrasqueira.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, wc social, piscina 3,5 x 7, fogão 
e forno a lenha, pomar, gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, coz 
planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé com 2 
dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, varanda, 
piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, galpão de 
150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos vendendo 
outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$750 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de estar, 
sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e garagem coberta 
para 2 carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com pia, piscina, campo de futebol pequeno, sala de 
musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitorios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado com alam-
brado, garagem coberta para 2 carros. 

IMÓVEIS COMERCIAIS

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

 LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
JD. CARLOS ALDROVANDI – R$680,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
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.

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$720,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. 
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.
CENTRO - R$1100,00 – 1 dormitório com armários embutido, sala, cozinha com armários embutido, 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$6000,00 - Área 300 m2, pé direito 4 metros, 2 wc, escritório, 3 vagas para carro, torre na frente 
com 15 metros e preparado para ar condicionado.
CENTRO – R$1400,00 – 30 m², 1 wc, sala menor com 15 m² porta de vidro e grade.
CENTRO – R$2.300,00 – 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

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
CA00286-VILA SUÍÇA- 2 dorms c/ suíte master+dep+2vagas .................. R$ 4.000,00+iptu
CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial)  . R$ 4.400,00+iptu

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 
AP00097-PLACE WIEW-3 dorms c/ suite + dep +2vagas ................  R$ 2.450,00 cond+iptu
AP00098-PLACE WIEW-2 dorms c/ suite+dep+2vagas  ................... R$ 2.100,00 cond+iptu
AP00096-JARDIM TANCREDO NEVES-01 dorms + dep . ......................... R$ 700,00 incluso

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

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

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
SL00028-CENTRO- 450MTS .................................................................... R$ 11.000,00+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.  

ATENÇÃO PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS

A RM AMBIEL é a sua melhor prestadora de 
serviços de venda, locação ou permuta de 
imóveis. Na hora de fechar um bom negócio 
conte com a nossa experiência e credibilida-
de. 

A RM AMBIEL oferece uma equipe de profis-
sionais credenciados, capacitados e treinados 
para atendê-lo da negociação ao fechamento 
do contrato com total segurança e empenho.

A RM AMBIEL oferece ainda, avaliação mer-
cadológica por meio de Perito credenciado 
seja para atestar imóveis residenciais, comer-
ciais, industriais ou rurais. 

A diferença está no compromisso, agende 
uma visita 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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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 
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 115802 Casa Vila Maria Helena - 3 dormt/ sala/ coz/ 
WC / lavand /gar R$ 1.600,00 + IPTU 

3. ref site 444602 - Casa Carlos Aldrovandi - 1 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavand /gar R$ 750,00 + IPTU

7 ref site 879902 Casa Jardim Residencial Veneza - 2 dormt/ 
sala/ coz/ WC / lavand /gar R$285.000,00 

8 ref site 107591 Casa Jardim Morada do Sol - 32dormt/ 
sala/ coz/ WC / lavand /gar + outro imóvel nos Fundos R$ 
230.000,00.

4. ref site 471002 - Apartamento Centro - 3 dormt/ sala/ coz/ 2 
WC / lavand /gar R$1.300,00 + Cond. + IPTU

5 ref site 162602 - Apartamento Monte Verde - 2 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavand /gar R$ 840,00 + Cond. + IPTU

2. ref site 310502 - Casa Portal do Sol - 2 dormt/ 1 suite / sala/ 
coz/ WC / lavand /gar R$1.200,00+ IPTU

10 Ref site 960902 Terreno Jardim Hubert 136,00 m² R$ 
139.000,00

11 Ref site 279902 Apartamento Monte Verde - 1 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavand /gar R$ 170.000,00 

12 ref site 843881 Casa Jardim Alice 2 dormt/ 1 suite / sala/ 
coz/ WC / lavand /gar R$275.000,00

9 Ref site 858902 - Terreno Condomínio Santa Clara 515,00 
m² R$ 490.000,00

1. ref site  432491- Casa Cidade Nova -  3 dormt/ sala/ coz/ 
WC / lavand /gar R$2.000,00 + IPTU
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B8 Serviços / Utilidades

Pizzaria

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

JóiasEngenharia e Reformas

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

Arquiteta

Pousada Produtos naturaisMecânica

Clínica Veterinária
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Totem Publicitário

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet
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Classificados

Morada do sol  - 
Rua:81 02 dormitórios 
(01 suíte) sala/cozi-
nha americana, abrigo 
nos fundos e gara-
gem p/ 02 autos. De 
270.000,00 POR APE-
NAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 
/ 3935-3294
Casa térrea em con-
domínio dona Lucila 
em Indaiatuba - 3 dor-
mitórios sendo suíte, 
sala cozinha escritó-
rio. Valor á venda R$ 
850.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Sobrado á venda e 
locação Vila Furlan 
em Indaiatuba - 3 
dormitórios, sala am-
pla cozinha, área e 
serviço, garagem. 
Venda R$ 560.000,00 
Locação R$ 2.500,00 
+ IPTU F.: (19) 98346-
2299
Vendo ou Permuto 
Casa em Avaré por 
casa em Indaiatuba 
- 3 suítes, sala, 2 am-
bientes. Cozinha ame-
ricana, 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 planeja-
da, espaço gourmet 
c/ churrasqueira. Fino 
acabamento. F.: (19) 
99783-3154

Vendo Casa Lauro 
Bueno - 2 quartos, 
sa la ,  copa ,  coz i -
nha, 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, gara-
gem para  4 carros, F 
(19) 3834-6859
Casa Vendo/Troco 
por Edicula ou chá-
cara - Chácara valor 
até R$300.000,00. 
Casa Parque São Lou-
renço, 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, 1 ba-
nheiro, sala, cozinha, 
quintal, churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros, 
portão eletrônico. Va-
lor R$450.000,00 F.: 
(19) 3816-8112

 
Centro Casa Comer-
cial - 650 metros Ideal 
para clinica ou consul-
tório médico. F.: (19) 
99783-3154

 
Vende-se apartamen-
to no centro, Con-
domínio Beneven-
to -  95.39 M ,sol da 
manhã, último andar, 
vista para Parque Eco-
lógico. Duas suítes, 
pode ser transformado 
em três suítes, sala 
ampliada, lavabo, co-
zinha com despensa, 
área de serviço e am-
pla varanda gourmet. 
Salas e suítes com 
infraestrutura para ar 
condicionado. Três 
vagas da garagem. 
Tratar com o proprie-
tário - 19 - 98906-2080
Vende-se apartamen-
to, Condomínio Life 
- bairro Cidade Nova, 
60 m, sol da manhã, 
nono andar, próximo 
às principais Aveni-
das de acesso Dois 
dormitórios, sendo 
um suíte, torre única,  
infraestrutura para ar 
condicionado,  Sa-
lão de Festa Infantil e 
brinquedoteca, Salão 
de Festa adulto, Pis-
cina e Fitness. Duas 
vagas de garagem co-
bertas. Aceita-se per-
muta com terreno em 
condomínio fechado. 
Tratar com o proprie-
tário - 19-98906-2080
Condomínio Nações 
Jd. Alice -  Ót imo 
apartamento no 1º 
andar com 02 dor-
mitórios e vaga de 
garagem, acabamen-
to excelente, com 
sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
en t rada  +  parce-
las de R$1.210,00 
F . :  99762-7997  / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitórios 
e demais dependen-
cias todas com móveis 
planejados, portaria 24 
horas, área de festas, 
vaga de garagem, pis-
cina, elevador. Apenas 

R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mitór ios em ót imo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R$140.000,00 F . : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!

 
Locação Edíficio Ma-
ria Eliza - térreo, dois 
quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
1 vaga de garagem. 
Endereço: apto 13, na 
Rua: Regente Feijó, 
329. Vizinho do Su-
permercado “CATO”. 
Ligar (19) 3875-0752. 
Falar com Ledyr

 
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. 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 va-
lor. 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 as-
faltada, ótima casa e 
mais duas edículas, 
Piscina, lago e área 
verde preservada. F.: 
(19) 99783-3154
Vende-se uma chá-
cara no Vale do Sol - 
com 6 cômodos. Área 
total: 1.000 m² Área 
construída: 170m² c/ 
2 quartos sendo 1 suí-
te. 01 escritório, área 
gourmet, churrasquei-
ra, piscina c/ banhei-
ro, campo de fuebol. 
Toda avarandada. 
Garagem p/ 4 carros, 
cozinha planejada. 
Aceita financiamen-
to. Aceito troca por 
casa no centro. Valor 
R$580.000,00 Falar 
c/ Carlos ou Sandra 
F.:(19) 97119-8369 / 
(19) 99487-5089

 
Vende-se terreno 
Jardim Valença - 
130m² quadra F. Lote 
11. Rua Cora Toma-
so 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 
Suiça - 12 X 25, óti-
ma localização. Valor 
R$230.000,00. Direto 
com proprietário F.: 
(19) 98324-3243
Terra Nobre Condo-
mínio -  323 metros 
R$196.800,00 F.:(19) 
99783-3154

 
Ponto Comercial Itai-
ci - Infraestrutura 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 In-
dustrial Joia - para 
locação. Wcs, ves-
t iár io 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 Co-
mercial Borracharia 
- pronta para traba-
lhar, está em funcio-
namento. Avenida Ário 
Barnabé, 511 Falar 
com Sebastião. F.: 
(19) 3936-3171

 
Vendo Dinheiro (papel 
e moeda) antigos. Va-
lor a combinar F.: (19) 
99214-1572
Vendo cama de casal 
em bom estado R$ 
250,00 F.: (19) 98143-
4184
Vendo coxão de ca-
sal em bom estado 
R$280,00 F.:  (19) 
98143-4184
Vendo guarda roupa 
4 portas e 4 gave-
tas R$200,00 F.: (19) 
98143-4184
Vendo Bicicleta More-
ta p/ colecionador. Va-
lor R$1.000,00 aceito 
cartão de crédito como 
pagamento em até 
10X. Falar com Vina 
F.: (19) 98697-0555
Vendo Bicicleta Tri-
c ic lo  Nova.  Va lor 
R$1.000,00 aceito car-
tão de crédito como 
pagamento em até 
10X. Falar com Vina 
F.: (19) 98697-0555
Vendo carrinho e ras-
padinhas de gelo nova. 
Valor R$1.200,000 
aceito cartão de cré-
dito como pagamento 
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: prata, único dono 
Valor R$33.000,00 F.: 
(19) 99903-1940
Vendo Linea - Auto-
mático 1.8, cor: bran-
co. Ano: 2015 Comple-
ta Valor R$36.000,00 
F.:(19) 99124-2964
Vendo Clio Expres-
sion - 1.0 ano:2014 
C o m p l e t o .  V a l o r 
R$20.000,00 F.: (19) 
99124-2964

 
Procuro casal de ca-
seiros para morar 
em residência (sítio) 
- de preferência sem 
filhos Falar c/ Vander-
lei F.:(19) 99953-5196 
WhatsApp
Reparo de fontes em 
geral e aulas particu-
lares de eletrônica 
em geral (prática & 
teoria) – Profº Riccó • 
Reparo de fontes em 
geral de: portões, cer-
cas, pc’s, notebooks, 
nobreaks, tv’s, apa-
relhos de som, xbox, 
etc. • Aulas de eletrô-
nica (prática teoria): 
R$60,00/Hora (19) 
98714-0111
Zélia Lingerie - moda 
masculina e feminina. 
Atendimento perso-
nalizado: 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 gerais e 
pequenos reparos na 
construção civil.Tra-
tar com João. F.: (19) 
98329-8580 WhatsA-
pp
Ofereço-me para 
prestar serviços 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 do-
micilio 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 au-
xiliar de enfermagem, 
cuidadora de idosos, 
babá, cuidadora de 
crianças (noite/dia), 
experiência em pada-
ria F.: (19) 3894-1610 
/ (19) 99146-5524
Ofereço-me como tra-
balho administrativo 
parte da manhã. 20 
anos de experiência 
em Industrias nacio-
nais e internacionais 
F.: (19) 99170-2945 
Ofereço-me para tra-
balhar como domés-
tica disponivel 3 dias 
por semana ou todos 
os dias meio período. 
Tenho experiência  F.: 
(19) 99738-2266
Ofereço-me como 
passadeira F.: (19) 
99925-5636
Ofereço-me serviços 
de faxinas domésti-
cas, residencias e co-
merciais Contato (19) 
98451-9696 Ivanice 
da Silva
Ofereço-me como lim-
peza, faxina, lavo e 
passo F.: (19) 99870-
3562
Ofereço-me  para 
fazer declaração de 
imposto de renda 
para pessoas físi-
cas R$70,00 F.: (19) 
99124-2964



Classificados B15

Empregos

Notas de Falecimentos
1.RAIMUNDA ALVES 
DO VALE com 89 
anos, Viúvo (a) de PE-
DRO ALVES FERREI-
RA Sendo filho (a) de 
AUGUSTINHA ALVES 
e NAPOLEÃO LOPES. 
Deixa Filho (s): CLA-
RICE, FRANCINEIZ, 
MARIA, VALDECI, 
FRANCISCO, MA-
NOEL, JOSÉ (MAIO-
RES), DORGIVAL 
(FAL). Falecido (a) em: 
18/06/2020, e Sepulta-
do (a) JARDIM DA CO-
LINA aos 19/06/2020.

2.MARIA JOSE FER-
REIRA SANTOS com 
85 anos, Viúvo (a) de 
MAUZAR SANTOS 
Sendo Filho (a) de PE-
DRO FERREIRA DE 
SOUZA e GERALDA 
MARIANA FERREIRA. 
Deixa Filho (s): PAULO, 
MARIA APARECIDA, 
CLEMENTINA, VAL-
DECIR, MARIA LUCIA 
(MAIORES), ANTONIO, 
PEDRO, JOÃO, JOSE 
(FALECIDOS). Faleci-
do em: 20/06/2020, e 
Sepultado (a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
21/06/2020.

3.LUIZ PEREIRA LEAL 
com 78 anos, Casa-
do (a) com TEREZA 
ANASTACIA POLITI 
LEAL Sendo filho (a) 
de ANTONIO PEREIRA 
LEAL e IRENE PEREI-
RA COTRIM. Deixa filho 
(s): LUIS, LUCIANO, 
LEONILSON (MAIO-
RES). Falecido (a) em: 
22/06/2020, e Sepulta-
do (a) no CEM. MEMO-
RIAL PARQUE DA PAZ 
aos 23/06/2020.

4.THEREZINHA JE-

SUS BARBOSA com 
73 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de 
ORLANDO OLIVEIRA 
BARBOSA e IZABEL 
APARECIDA BARBOSA. 
NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 21/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
22/07/2020. 

5.APARECIDA MARIA 
ZANELATO com 59 
anos , Casado (a) com 
VILSON GRACIANO 
ZANELATO sendo fi-
lho(a) de OTAVIO ZANE-
LATO e MARIA APARE-
CIDA ZANELATO. deixa 
filho(s): FABIANE 36, 
PAULA 29, Falecido em: 
22/07/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM DO 
EDEM SALTO SP aos 
23/07/2020. 

6.ROSITA INÁCIO DA 
SILVA com 90 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOÃO INÁCIO DA 
SILVA e CECILIA OLI-
VEIRA DA SILVA.deixa fi-
lho(s): LUZINETE, RITA, 
LUZINEIDE, ELIANE, 
ROBERTO, JOSE, RO-
SANGELA (MAIORES), 
Falecido em: 23/07/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
23/07/2020. 

7.FELIX JOSE DA SIL-
VA com 86 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de TEODORO JOSE 
DA SILVA e SILVINA 
NUNES DOS SANTOS.
deixa filho(s): JOSE, 
JURACI, NEUZA, ER-
MELINDO, LUCIMARA, 
(TODOS MAIORES), 
Falecido em: 23/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 

24/07/2020. 

8.KAZUE KATO com 86 
anos , Casado (a) com 
FUMIO KATO sendo fi-
lho(a) de YOSHIMI KO-
BAYASHI e TOYO KO-
BAYASHI.deixa filho(s): 
MARGARIDA , MARIA 
LUCIA , AUGUSTO , 
WILSON ( MAIORES ), 
Falecido em: 23/07/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
24/07/2020. 

9.NORMA BARROS DE 
LIMA com 84 anos , Era 
Viúvo(a) de WILSON DE 
LIMA sendo filho(a) de 
BENEDITO DE BARROS 
e PAULINA CAVALHEI-
RO LUZ.deixa filho(s): 
SANDRA , MARICÉLIA , 
WILSON , MARA LUCIA 
(MAIORES), Falecido 
em: 23/07/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE JA-
RAGUÁ SÃO PAULO-SP 
aos 24/07/2020. 

10.ROSILDO CLEMEN-
TINO MUNIZ com 71 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de RO-
QUE CLEMENTINO 
MUNIZ e ESMERALDA 
ANALIA DA SILVA.deixa 
filho(s): ROSENILTON, 
ROMENIL, JOSENIL-
TON, ESMERALDA, 
ROGERIO, ROSEAN-
NE (MAIORES), Fale-
cido em: 24/07/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
25/07/2020. 

11.OFELIA NICOLETTI 
LEOPOLDINO com 80 
anos , Casado (a) com 
ORLANDO LEOPOL-
DINO sendo filho(a) de 
UBALDO NICOLETTI e 
CECILIA ROCCO.deixa 

filho(s): LUIZ CARLOS, 
ROSIMARA (MAIO-
RES), Falecido em: 
24/07/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 25/07/2020. 

12.MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS FERREI-
RA com 52 anos , Ca-
sado (a) com JAILSON 
NUNES FERREIRA sen-
do filho(a) de ANTONIO 
MORENO DOS SANTOS 
e CREUZA GONÇAL-
VES DE LIMA SANTOS.
deixa filho(s): RODRIGO 
30, ANA CRISTINA 23, 
Falecido em: 24/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
25/07/2020.
 
13.JOSE ALVES RO-
DRIGUES com 83 anos 
, Era Viúvo(a) de MARIA 
DOS ANJOS OLIVEIRA 
RODRIGUES sendo fi-
lho(a) de FRANCISCO 
ALVES MUNIZ e ANA 
DE CARVALHO.deixa 
filho(s): NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
25/07/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
25/07/2020. 

14.CARLOS DONIZETI 
FRANCELINO com 59 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de SE-
BASTIÃO FRANCELINO 
e ROSA DO CARMO 
PEREIRA.deixa filho(s): 
CLEITON 32, CLEBER 
28, CARLA 27, Faleci-
do em: 25/07/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
25/07/2020. 

15.WILSON ROBERTO 
BERTELLI com 56 anos 
, Casado (a) com AN-

TONIA DA CONCEIÇÃO 
VESFRASIANO BER-
TELLI sendo filho(a) de 
ORLANDO BERTELLI 
e MARIA APARECIDA 
OLIVEIRA BERTELLI.
deixa filho(s): THIAGO 
29 DOUGLAS 26, VIC-
TOR 16, Falecido em: 
25/07/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 26/07/2020. 

16.JOACIR DA SIL-
VA PEREIRA com 71 
anos , União estável 
com JOSIANE LOPES 
FERRAZ sendo filho(a) 
de JOÃO DA SILVA PE-
REIRA e SEBASTIANA 
FEREIRA DA SILVA.
deixa filho(s): CHRIS-
TIAN 41, ERICA 38, Fa-
lecido em: 26/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
26/07/2020. 

17.DANIEL RODRI-
GUES DE AGUIAR 
com 61 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de JOÃO RODRIGUES 
DE AGUIAR e JOANA 
TRANSFERRETI RO-
DRIGUES.deixa filho(s): 
DIEGO, KARINA , JOÃO 
(MAIORES), Falecido 
em: 26/07/2020, sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
26/07/2020. 

18.APARECIDA DIVINO 
DOS SANTOS com 81 
anos , Era Viúvo(a) de 
JURANDYR DOS SAN-
TOS sendo filho(a) de 
JOÃO MIGUEL e MARIA 
DE LOURDES MIGUEL.
deixa filho(s): ROQUE 
, JORGE, JOSE, MA-
RIA, LUIS, ROBSON, 
(MAIORES), Falecido 
em: 26/07/2020, e sepul-

tado(a) no CEMITERIO 
MUN.  DE MAIRINQUE 
SP aos 27/07/2020. 

19.CARLOS BENEDITO 
MENEZES com 66 anos 
, Casado (a) com MARIA 
MOREIRA MENEZES 
sendo filho(a) de SEBAS-
TIÃO A DE MENEZES e 
BENEDITA MARCOLINA 
DE MENEZES. deixa fi-
lho(s): OTILIA, PAULO 
CESAR, LUIS CARLOS, 
ANA CRISTINA ( MAIO-
RES), Falecido em: 
26/07/2020, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
27/07/2020. 

20.MARIA APARECI-
DA DOS SANTOS com 
94 anos , Era Viúvo(a) 
de MANOEL  RODRI-
GUES DOS SANTOS 
sendo filho(a) de ANTO-
NIO ARANHA e MARIA 
MORAES.deixa filho(s): 
IRACI, JOAQUIM, JOSE, 
MARIA, ALZIRA, DAL-
VA (MAIORES), Fale-
cido em: 27/07/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
27/07/2020. 

21.GENESIO MAR-
QUES DE OLIVEIRA 
com 77 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
JOSE MARQUES DE 
OLIVEIRA e ALMERIN-
DA MOREIRA RIBEIRO. 
deixa filho(s): GENEIL-
DES, GENEILCE , GE-
NEVILSON , GENILCE 
(MAIORES),GENIVAL-
DA (FAL), Falecido em: 
27/07/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 27/07/2020. 

22.LOURIVAL PEREI-

RA DA SILVA com 78 
anos , Casado (a) com 
ANA RITA DA SILVA 
sendo filho(a) de JOSE 
PEREIRA DA SILVA e 
ELIDIA MARIA DA CON-
CEIÇÃO. deixa filho(s): 
APARECIDA , SUELI, 
ELIANE (MAIORES), Fa-
lecido em: 27/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
27/07/2020. 

23.HILMA GRAPEIA 
KASA com 93 anos , 
Era Viúvo(a) de STE-
VAN KASA sendo filho(a) 
de JOÃO GRAPEIA e 
IRENE BABOLIM. dei-
xa filho(s): MIRIAN , 
MARIA , FRANCISCA , 
ROSANA , STEVAN,  ( 
TODOS MAIORES ), Fa-
lecido em: 27/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
27/07/2020. 

24.OSWALDIR HEN-
RIQUE com 71 anos , 
Casado (a) com NEUSA 
LOURDES HENRIQUE 
sendo filho(a) de SE-
BASTIÃO HENRIQUE e 
ALBERTINA HEGUES 
HENRIQUE.deixa fi-
lho(s): OSWALDIR, 
RONALD, CRISTIANE 
(  MAIORES ), Faleci-
do em: 27/07/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
28/07/2020. 

25.NELSON KUBO com 
66 anos , Casado (a) 
com MARIA DE LOUR-
DES LIMA KUBO sen-
do filho(a) de KATSUMI 
KUBO e REIKO KUBO.
deixa filho(s): STEFANY 
17, SOPHIA 8, Faleci-
do em: 27/07/2020, e 
sepultado(a) no CRE-

MAT.MUNICIPAL DE 
CAMPINAS SP aos 
28/07/2020. 

26.LUIS ANTONIO 
ROSA com 52 anos , 
Casado (a) com VE-
RONICE DE SOUSA 
CUNHA ROSA sendo 
filho(a) de SEBAS-
TIÃO PEDRO ROSA 
e LAIR PIRES ROSA.
deixa filho(s): VA-
NESSA 19, Falecido 
em: 27/07/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
28/07/2020. 

27.NATIMORTO GA-
BRIEL JESUS OLIM-
PIO com 0 anos , Fa-
lecido em: 27/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 28/07/2020. 

28.VALDOMIRA FER-
NANDES RETAMERO 
com 98 anos , Era Vi-
úvo(a) de RAPHAEL 
RETAMERO sendo 
filho(a) de MANOEL 
FERNANDES e GUI-
LHERMINA DE FEO.
deixa filho(s): WALKI-
RIA (MAIOR), Faleci-
do em: 28/07/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
28/07/2020. 

29.EDNA TEODORO 
PARRA com 70 anos , 
Casado (a) com CLAU-
DIO PEREIRA PARRA 
sendo filho(a) de MAR-
CILIO TEODORO e 
ANA ALCANTARA. dei-
xa filho(s): ADILSON 
51, SILVANA 49, Fale-
cido em: 28/07/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 28/07/2020.

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 apontamen-
to de cartão de ponto 
manual. Residir em In-
daiatuba 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 – Experiên-
cia na função com registro 
em carteira. Desejável 
possuir carta de referência 

dos empregos anteriores. 
Residir em Indaiatuba. 
Para trabalhar de segunda 
a sexta das 8H as 18H.

GERENTE OPERACIO-
NAL – Experiência em 
liderança de equipe. Co-
nhecimentos em Informá-
tica (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. 
Conhecimentos básicos 
em Informática. Experi-
ência em portaria, ronda, 
liderança de equipe e ta-
refas administrativas. Dis-
ponibilidade para trabalhar 
em escalas e turnos. CNH 
categoria B. Para dirigir 
os carros da empresa em 
Indaiatuba e região.

MOTORISTA – CNH cate-
goria B ou C. Ensino médio 

completo. Para realizar 
entregas com veículos 
utilitários. Curso MOPP 
atualizado constando na 
CNH. Conhecimentos em 
São Paulo. 

OPERADOR DE DOBRA-
DEIRA CNC – Experi-
ência na função. Ensino 
médio completo. Leitura e 
Interpretação de desenho 
e metrologia. Experiên-
cia em ajustagem das 
máquinas. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR DE LASER 
– Experiência em operar 
máquina a Laser 2D. Ensi-
no médio completo. Leitura 
e Interpretação de desenho 
e metrologia. 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. 



B12 Serviços/Utilidades


