
E
S

C
A

N
E

IE
 P

A
R

A
 

M
A

IS
 C

O
N

T
E

Ú
D

O

Nilson Gaspar é reeleito prefeito 
com 60,35% dos votos válidos

REPRODUÇÃO

P. A3

Nilson Gaspar 
(MDB) foi reeleito 
prefeito de Indaia-
tuba neste domingo 
(15) para os próxi-
mos quatro anos. Ao 
final da apuração, 
Gaspar obteve 69.230 
votos (60,35% dos 
votos válidos).

O candidato der-
rotou Bruno Ganem 
(Podemos), seu prin-
cipal concorrente, 
que ficou em segun-
do lugar com 33,59%, 
após receber 38.443 
votos. 

Município inicia projeto piloto para 
atendimentos de emergência 

Primavera busca manter fase 
positiva na Copa Paulista

MOTOLÂNCIA

ESPORTES

CAMPANHA

O McDia Feliz 2020 ocorre neste sábado (21) quando a renda gerada com 
a venda de sanduíches Big Mac é destinada para iniciativas voltadas à luta 
contra o câncer infanto-juvenil

A Prefeitura de Indaiatuba por meio da Central de Ambulância iniciou um projeto piloto 
para o atendimento de emergência rápido com motocicleta, a “Motolância”.

O time vem embalado de duas partidas sem perder, ambas disputadas contra 
o Grêmio Osasco Audax. No sábado (14), o Fantasma recebeu o adversário 
em casa e ficou no empate por 0 x 0. 

O Troféu Frutos 
de Indaiá visa não 
somente  reconhe-
cer 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 Gru-
po Mais Expressão.
A noite de premiação 
que ocorreria em no-
vembro deste ano foi 
adiada para o dia 13 
de março de 2021.

Neuropsicóloga Julyany Rodrigues 
Gonçalves receberá o Troféu Revelação

McDia Feliz ocorre neste sábado 
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O tempo de vida. Tudo tem seu tempo. As flores que enfeitam o mundo logo murcham. A lâmpada que 
ilumina o espaço finito tem seu tempo. Há um tempo para a inocência da infância, assim como para os im-
pulsos inovadores dos adolescentes. 

Há que se refletir sobre a finitude que tanto assusta muitos humanos. Essa transitoriedade tem seu início 
na mais tenra idade de uma criança, quando, por forças de circunstâncias naturais, ela se afasta fisicamente 
da sua mãe para iniciar sua jornada acadêmica. É a primeira perda presencial temporária sofrida.     

Uma criança nasce com potencial de humanidade. Ela vai desenvolver essa potencialidade pelas suas ex-
periências de vida. Na medida em que o tempo passa por princípios neurocientíficos, a ciência que estuda o 
cérebro, pode-se postular que as pessoas se tornam o que são pelas suas experiências de vida. Tais vivências 
dizem respeito às conquistas, aos desejos - realizados ou não -, aos aplausos, às amizades, aos amores... mas 
também aos desatinos, às tristezas, às separações, às frustrações. Acrescente-se ainda, que as experiências 
são necessárias para o desenvolvimento da inteligência humana, que será utilizada para lidar com o mundo. 

O conhecimento humano, conquistado ao longo do tempo, está arquivado no cérebro. Aquelas expe-
riências vividas que foram marcantes. Quem viveu tal experiência certamente se recorda onde estava e com 
quem estava naquela data. Não tem registro mnemônico nem do dia anterior e também do dia posterior ao 
fato. 

Mas o cérebro não dispõe de um software infinito. Ele precisa sofrer uma espécie de lapidação para que 
a evolução humana aconteça. Para tanto, ele dá sumiço às informações que são consideradas de menor 
importância para dar lugar às mais recentes e significativas. Então, para ganhar conhecimentos novos é pre-
ciso perder outros. Novamente habita aqui a sabedoria da natureza. Trata-se de um pequeno luto. Nada é 
permanente nesta vida.

Os amigos falecem.  Morrem os Maurícios, as Marias, os Richards. Aí o luto. A perda final; a separação 
eterna; o desaparecimento deles na realidade externa; e o real e insuportável da vida se instala.

Não existe uma fórmula mágica para a elaboração do luto. Ele é uma experiência única e individual e vai 
depender, e muito, da história de vida de cada um. Que se reflita que o luto é inevitável, que vem, mas tam-
bém precisa ir para não transformar-se em patologia, impedindo que a vida continue. Ele é prova dura. É um 
real que se manifesta no corpo e na mente; o preço que se paga por amar.

Para que exista o perfume, uma flor deverá ter existido. A flor que precede o perfume é como o ente 
querido que precede as suaves lembranças deixadas por ele. Que cada um, do seu jeito, troque a dor pela 
saudade para compreender e aceitar a perda final. A vida cria os desafios para que cada um evolua. Que se 
pense nisto.

(*) Ivo Carraro é professor e psicólogo do Centro Universitário Internacional Uninter.

O perfume vem depois da flor

As 120 mil primeiras doses da CoronaVac, vacina contra a covid-19, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, 
chegaram na manhã desta quinta-feira (19) a São Paulo. A CoronaVac é uma das quatro vacinas contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2) que estão 
sendo testadas no Brasil. O governo de São Paulo firmou acordo para a compra de 46 milhões de doses e para a transferência de tecnologia para o 
Instituto Butantan. Entretanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda não autorizou a utilização da vacina, que está na terceira 
fase de testes, quando é aplicada em humanos. Até o momento a vacina mostrou segurança e eficácia, segundo os estudos.

DIVULGAÇÃO/INSTITUTO BUTANTAN

Imagem da SemanaEditorial

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

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

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

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

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

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

Jornal FM e co-apresentador do 
Programa Expressão no Ar

Vírus x humano
O estado de São Paulo está desde março em quarentena devido a 

pandemia do novo coronavírus, e após 8 meses muitos se mostram 
cansados de viver essa “nova” vida, afinal estávamos acostumados a 
circular livremente e reunir a família e amigos aos finais de semana. 
De uma hora para outra vimos nossa liberdade ser retirada por pa-
lavras como “Fique em casa!”, “Use máscaras!”, “Mantenha o distan-
ciamento!”, entre outras tão necessárias para as devidas prevenções.

É bom lembrar que o mundo já viveu outras pandemias. Esta 
não é a única, nem será a última. Houve também a gripe espanhola 
entre 1918 e 1920, também causada por um vírus, que ceifou mi-
lhões de vidas ao redor do mundo. Embora os números não sejam 
precisos, estima-se que 500 milhões de pessoas foram infectadas, o 
que correspondeu a mais ou menos um quarto da população mun-
dial daquela época.

A pandemia, sem dúvida, chegou e virou a vida de todo mundo 
de pernas pro ar. Um vírus que no início era tratado como apenas 
uma gripe comum mostrou a todos que ele é mais forte que pen-
sávamos. Um minúsculo vírus, invisível a olho nu, mostra-nos que 
não adianta orgulhos, vaidades, pois nem sempre o dinheiro, poder, 
“status” são capazes de nos dar a segurança que tanto almejamos.

Semana passada, falei aqui da possível candidatura da batata frita 
a um cargo eletivo.

Disse o quão seria interessante a sua eleição, dada a sua importân-
cia na vida das pessoas.

Pois bem. Essa semana, a assessoria do relógio, que se acha no di-
reito de pleitear um cargo eletivo, entrou em contato com esta coluna 
reclamando que não fomos imparciais. Não falei do relógio porque não 
o considero um bom candidato e nada tem a ver com os políticos tradi-
cionais. Vamos aos fatos: O relógio trabalha de graça 24 horas por dia. 
Não cansa nunca. Se o eleitor der corda, ele anda o dia inteiro. Tudo 
bem que o relógio em alguns casos não é pontual, assim como os po-
líticos. Mas não tem importância, porque, mesmo quando ele atrasa, 
adianta. O relógio é um bom negociador. Acerta os ponteiros quando é 
preciso e sabe quando é chegada a hora.

Outro motivo que difere a candidatura do relógio é que que ele 
trabalha geralmente na esquerda. Quando está na direita é porque está 
sendo usado por alguém de esquerda. O relógio a tempos tem perdi-
do pulso. Já não bate como antes. Talvez aqui o relógio e o político se 
igualam. Andam pelos bolsos, carros, piscando pra todo mundo. A bem 
da verdade, o relógio não seria um bom candidato porque não para de 
trabalhar nem quando posto na parede.

Relógio, esqueça. Não é sua hora. MÁGOAS DA ELEIÇÃO
Semana passada, falei aqui da possível candidatura da batata frita 

a um cargo eletivo. Disse o quão seria interessante a sua eleição, dada a 
sua importância na vida das pessoas.

Pois bem. Essa semana, a assessoria do relógio, que se acha no di-
reito de pleitear um cargo eletivo, entrou em contato com esta coluna 
reclamando que não fomos imparciais.

Não falei do relógio porque não o considero um bom candidato e 
nada tem a ver com os políticos tradicionais. Vamos aos fatos:

O relógio trabalha de graça 24 horas por dia. Não cansa nunca. Se o 
eleitor der corda, ele anda o dia inteiro.

Tudo bem que o relógio em alguns casos não é pontual, assim 
como os políticos. Mas não tem importância, porque, mesmo quando 
ele atrasa, adianta.

O relógio é um bom negociador. Acerta os ponteiros quando é 
preciso e sabe quando é chegada a hora. Outro motivo que difere a 
candidatura do relógio é que que ele trabalha geralmente na esquerda. 
Quando está na direita é porque está sendo usado por alguém de es-
querda. O relógio a tempos tem perdido pulso. Já não bate como antes. 
Talvez aqui o relógio e o político se igualam. Andam pelos bolsos, carros, 

piscando pra todo mundo.
A bem da verdade, o relógio não seria 

um bom candidato porque não para de 
trabalhar nem quando posto na parede.

Relógio, esqueça. Não é sua hora.

MÁGOAS DA ELEIÇÃO
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Nilson Gaspar é reeleito prefeito de Indaiatuba 
Ao final da apuração, o atual prefeito obteve 69.230 votos, 60,35% dos votos válidos

Nilson Gaspar 
(MDB) foi re-
eleito prefei-

to de Indaiatuba nes-
te domingo (15) para 
os próximos quatro 
anos. Ao final da apu-
ração, Gaspar obteve 
69.230 votos (60,35% 
dos votos válidos).

O candidato der-
rotou Bruno Ganem 
(Podemos), seu prin-
cipal concorrente, 
que ficou em segun-
do lugar com 33,59%, 
após receber 38.443 
votos. O candidato 
Jueli Gomes (Patrio-
ta) foi o terceiro mais 
votado, com 3.373 vo-
tos (2,94%). Logo em 
seguida veio o petista 
Pedro Ferrari, com 
2.206 votos (1,92%). 
Ulysses Maia (Psol), 
conquistou 923 vo-
tos (0,80); e Gabriel 
da Protechtor (PTB), 
436 votos (0,38%).

Em entrevista ex-
clusiva ao Programa 
do Rubinho nesta ter-
ça-feira (17), o pre-
feito reeleito contou 
alguns dos planos de 
governo para os pró-
ximos quatro anos. 

“O próximo ano 
será um ano difícil 
devido a pandemia 
que estamos enfren-
tando. Será um ano 
que teremos que se-
gurar as rédeas e ter 
muita responsabili-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Nilson Gaspar (MDB) assumirá a gestão de Indaiatuba pelos próximos quatro anos

dade, pois a conta vai 
chegar. Não deixa-
remos de investir na 
saúde e na educação 
de Indaiatuba”, pon-
tua Gaspar. “Uma das 
minhas grandes preo-
cupações sempre foi 
a saúde, em oferecer 
qualidade no atendi-
mento, e graças aos 
investimentos, In-
daiatuba enfrentou e 
enfrenta a pandemia 
atendendo toda a po-
pulação do munícipio 
e da região”, enfatiza.

Segundo o prefeito 
reeleito, o novo hos-
pital do Haoc (Hos-
pital Augusto de Oli-
veira Camargo) que 
foi inaugurado neste 
ano, com 210 leitos, 
está sendo utilizado 
para atender, exclu-
sivamente, pacientes 
contaminados pela 
Covid-19. “Graças 
há um planejamento, 
hoje a população de 
Indaiatuba pode con-
tar com o novo hospi-
tal do Haoc e não pre-
cisamos montar um 
hospital de campanha 
como ocorreu em al-
gumas cidades”, disse.

Questionado so-
bre o retorno das ci-
rurgias e exames ele-
tivos, Gaspar disse 
que pretende retomar 
ainda neste ano. “De-
vido a pandemia pre-
cisamos interromper 
as cirurgias e exames 
eletivos, além de que 
foi necessários abrir 

Prefeito recebe visita de Deputado Federal
O prefeito Nilson Gaspar 

(MDB), junto com o vice, Dr. 
Túlio Couto (Solidarieda-
de) receberam na manhã de 
quarta-feira (18), o deputado 
federal Paulo Pereira da Silva, 
conhecido como Paulinho da 
Força. Paulinho foi o parla-
mentar que mais enviou ver-
bas ao município, desde 2018, 
somam R$ 10,9 milhões.

Foram enviados para 
Indaiatuba por meio do de-
putado federal, R$ 5.465 mi-

VISITA

lhões para custeio de ações e 
serviços da média e alta com-
plexidade; R$ 100 mil para a 
compra de equipamento para 
a Atenção Básica; R$ 400 mil 
para custeio de ações e servi-
ços da Atenção Básica. Para a 
Educação foram R$ 2,8 mi-
lhões para construção de cre-
che para 188 alunos e outra 
de R$ 2,2 milhões para cons-
trução de mais uma creche 
com capacidade para atender 
92 alunos. 

leitos de UTI no Hos-
pital Dia para atender 
os pacientes mais gra-
ves com coronavírus”, 
explica. “Mas, agora 
vou conversar com a 
equipe de saúde e pre-
tendo não só fazer a 
fila andar, mas como 
zerar, mas isso claro, 
com planejamento, 
e logo mais podere-
mos ter novidades 
sobre esse assunto”.

Outro compro-
misso que Gaspar 
pretender colocar em 
prática ainda neste 
ano é a quimioterapia 
intravenosa. “Eu fui 
várias vezes à Brasí-
lia e está tudo enca-
minhado para que a 
sala de quimioterapia 
intravenosa come-
ce a funcionar ain-
da neste ano, porém 
ainda dependo da 
liberação do recurso 
em Brasília”, conta.

Habitação
A Prefeitura de In-

daiatuba tem inves-
tido em projetos de 
habitação. Uma delas 
é o empreendimento 
Céu Azul que conta 
com seis condomí-
nios fechados, tota-
lizando 1.624 casas. 
“O Céu Azul sai ain-
da neste ano e logo 
começa a construção 
de todo o complexo 
e irá oferecer pisci-
na, churrasqueira, se-
gurança, academia e 
toda estrutura neces-

sária”, conta Gaspar.
O prefeito reeleito 

ainda afirma que as 
pessoas inscritas no 
cadastro habitacional 
da prefeitura devem 
começar a serem cha-
madas nos meses de 
novembro e dezem-
bro para a entrevista. 
“Os inscritos, caso 
aprovados, assinarão 
o contrato ainda nes-
te ano. Céu Azul é um 
programa em parceria 
com a prefeitura de 
Indaiatuba e visa dar 
oportunidade para 
as pessoas saírem do 
aluguel”, comenta.

Além disso, a pre-
feitura ainda tem pla-
nos de construir a Vila 
dos Solteiros e a Vila 
dos Aposentados. 
No primeiro, a ideia 
é oferecer uma resi-
dência para aqueles 

que moram sozinhos. 
Já a Vila dos Apo-

sentados oferecerá 40 
moradias para idosos 
que moram sozinhos. 
“As casas serão subsi-
diadas pela prefeitura 

e só será permitido 
morar idosos, seja 
ele sozinho ou casal. 
Caso o morador fa-
leça, a casa será des-
tinada a outro ido-
so”, explica Gaspar.

Confira quais vereadores irão compor a                  
Câmara Municipal em 2020

1. Ricardo França (Po-
demos) : 6,52% – 7.321 
votos (Candidato mais 
votado de Indaiatuba)
2. Hélio Ribeiro (Re-
publicanos): 4,11% – 
4.615 votos
3. Pepo (MDB): 3,31% 
– 3.722 votos
4. Dr Chiaparine 
(MDB): 3,18% – 3.574 
votos
5. Professor Luiz Car-
los (MDB): 2,39% – 
2.690 votos
6. Adalto do Restau-
rante (PP): 2,25% – 
2.525 votos

7. Leandro Pinto 
(DEM): 2,18% – 2.449 
votos
8. Dr. Othniel (DEM): 
2,12% – 2.384 votos
09. Enfermeira Silene 
Carvalini (PP): 1,96% 
– 2.206 votos
10. Wilson Índio da 
Doze (Republicanos): 
1,86% – 2.092 votos
11. Alexandre Peres 
(Cidadania):1.492 vo-
tos 
12. Ana Bannwart (Po-
demos): 1.073 votos 

Fonte: TSE 

Desde 2018, Paulinho da Força já destinou mais de R$ 10 
milhões em verbas para Indaiatuba

LAÍS FERNANDES (RIC/PMI) 
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ESTRUTURA

O trabalho de substi-
tuição de rede primária 
de energia do município, 
executado pela CPFL- Pi-
ratininga, e a reestrutura-
ção e limpeza da rede de 
fios nos postes continua. 
A operação de organiza-
ção e retirada da fiação 
excedente foi solicitado 
pelo prefeito Nilson Gas-
par com a proposta de 
fazer a retirada de fios e 
cabos caídos, dependu-
rados ou amontoados nos 
postes de ruas da cidade, 
e que em alguns casos 
acabam gerando riscos 
de acidentes envolvendo 
pedestres, automóveis, 
motos e até transporte 
público. A Secretaria de 
Obras e Vias Públicas está 
coordenando a ação que 
foi iniciada em setembro 
deste ano. 

Como os postes per-
tencem à CPFL, a em-
presa ficou responsável 
por dar encaminhamen-
to ao plano de trabalho 
proposto pela Prefeitura 
às empresas envolvidas, 
entre elas a Vivo/Tele-

xxx

fônica e a Claro, com o 
planejamento de metas e 
cronogramas para execu-
ção dos serviços.

Para orientar a limpe-
za, foi estabelecido uma 
divisão por setores e prio-
ridades. O primeiro setor 
inclui cinco quadrantes 
formados por bairros da 
região Central, onde es-
tão concentrados lojas e 
escritórios, e das regiões 
da Cidade Nova e Jardim 
Pau Preto. É neste setor 
que os trabalhos estão 
concentrados desde se-
tembro. 

No segundo setor es-
tão sete quadrantes com 
bairros das regiões do 
Jardim Itamaracá, Jardim 
América e Parque São 
Lourenço. Para comple-
tar, o terceiro setor inclui 
seis bairros nas regiões da 
Cecap, Jardim Morada do 
Sol, Califórnia e Jardim 
do Valle. 

Toda a operação está 
sendo conduzida em co-
mum acordo entre as par-
tes, com a participação 
voluntária das empresas. 

Prefeitura promove a 
limpeza de fios nos 
postes da rede pública

DIVULGAÇÃO

Campanha McDia Feliz 
ocorre neste sábado
Campanha arrecada recursos para a luta contra o câncer infantojuvenil 

O M c D i a  F e l i z 
2020 ocorre nes-
te sábado (21) 

quando a renda gerada 
com a venda de sandu-
íches Big Mac nos res-
taurantes McDonald’s de 
todo Brasil é destinada 
para iniciativas voltadas 
à luta contra o câncer 
infantojuvenil, lideradas 
pelo Instituto Ronald Mc-
Donald, e para diversos 
projetos com foco na edu-
cação de crianças e ado-
lescentes apoiados pelo 
Instituto Ayrton Senna .

O McDia Feliz é con-
solidado como uma das 
maiores campanhas para 
angariação de fundos em 
prol de causas relaciona-
das a crianças e jovens 
no Brasil. Desde 1988, 
cerca de R$ 300 milhões 
já foram arrecadados.

Para participar e con-

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

O McDia Feliz é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil

tribuir com essas duas 
importantes causas, basta 
pedir um Big Mac por 
qualquer canal de venda 
do McDonald’s, durante 
todo o sábado. Este ano, a 
rede orienta seus clientes 
a utilizarem preferencial-
mente os modelos com 
menor contato, como o 
Drive-Thru e Delivery, 
incluindo compras pelo 
app próprio da marca 
ou dos parceiros como 
o iFood.

Sobre o McDia Feliz
O McDia Feliz é o 

principal evento benefi-
cente do McDonald’s e, 
atualmente, é uma das 
maiores mobilizações em 
prol de crianças e adoles-
centes no Brasil.

A campanha é reali-
zada no país desde 1988, 
gerando recursos para 
as instituições apoiadas 
pelo Instituto Ronald 
McDonald, que atuam 

para proporcionar mais 
saúde e qualidade de vida 
a crianças e adolescentes 
com câncer.

Em 2018, o projeto 
ampliou seu impacto para 
beneficiar outra causa de 
grande importância para 
o país, a Educação, con-
tribuindo para as ações 
do Instituto Ayrton Sen-
na. Desde sua primeira 
edição, mais de R$ 300 
milhões já foram arreca-
dados pelo McDia Feliz.
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O “motolância” está previsto para operar efetivamente a partir de janeiro de 2021

Município inicia projeto piloto “motolância” 
com foco no atendimentos de emergência

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de 
Indaiatuba por 
meio da Central 

de Ambulância iniciou 
um projeto piloto para 
o atendimento de emer-
gência rápido com mo-
tocicleta a finalidade é 
acelerar o primeiro aten-
dimento já que a moto 
tem maior habilidade no 

trânsito. De acordo com o 
diretor do setor, Rogério 
Giora Pereira, o trabalho 
está em fase de treina-
mento e implantação, a 
ideia é iniciar o serviço 
no mês de janeiro.

“O importante do 
atendimento com a moto 
ambulância é o tempo de 
resposta, ela chega no lo-
cal mais rápido que uma 
viatura terrestre quatro 
rodas, nosso objetivo 

é oferecer o primeiro 
atendimento mais rápido, 
principalmente em caso 
de hemorragia, engasgo, 
arma de fogo, fratura ex-
posta, entre outras ocor-
rências e isso pode salvar 
muitas vidas”, comenta.

A Secretaria de Segu-
rança Pública destinou 
duas motos para a Se-
cretaria de Saúde iniciar 
este serviço. A equipe 
deve ser acionada, ain-

A Secretaria de Segurança destinou duas motocicletas para 
a implantação do projeto

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

da, em casos de sus-
peita de hipoglicemia, 
locais de difícil acesso 
para a ambulância, apoio 
ao Suporte Básico e ao 
Avançado quando da 
implantação, além de 
situações onde as am-
bulâncias existentes já 
estejam em atendimento 
e haja necessidade de um 
acolhimento inicial até 
liberação de uma ambu-
lância para ser enviada.

xxx

CARTINHAS

Os Correios iniciaram 
nesta quarta-feira (18) a 
campanha Papai Noel dos 
Correios. E neste ano, devido 
a pandemia do novo corona-
vírus, a campanha ocorrerá de 
forma 100% online e digital, 
para garantir a segurança dos 
participantes do projeto.

Podem enviar cartinhas, 
crianças de até 10 anos de 
idade, em situação de vulne-
rabilidade social, e os pedidos 

devem ser manuscritos e, de-
pois, fotografadas ou digitali-
zadas para envio ao Blog da 
campanha. “É importante 
enviar uma imagem nítida 
para que a mensagem pos-
sa ser lida e compreendida 
pelo Papai Noel”, orientou 
a empresa. 

As correspondências, que 
atenderem aos critérios esta-
belecidos pelo projeto para 
adoção, estarão publicadas 

Papai Noel dos Correios terá campanha digital em 2020
no Blog da campanha. Os 
alunos da rede pública até o 
5º ano do ensino fundamental 
e por crianças acolhidas em 
creches, abrigos e núcleos 
socioeducativos também 
podem encaminhar as suas 
cartinhas

Adoção
Os padrinhos e ma-

drinhas precisam acessar 
o Blog do Papai Noel 

dos Correios e clicar em 
“Adotar Agora”. As car-
tinhas disponíveis e as 
sugestões de locais para 
entrega dos presentes, 
vão aparecer conforme 
a base da localidade in-
formada pelos interessa-
dos na adoção do pedi-
do, que será confirmada 
pelo e-mail cadastrados 
pelos padrinhos. A vi-
sualização das cartinhas 

adotadas estará disponível 
na seção Minhas Cartas 
da página de adoção on-
line pelo Blog.

Entrega
Ainda observando os 

protocolos sanitários, a 
entrega dos presentes, 
será feita presencialmen-
te, mas este ano com o uso 
de máscaras e evitando 
aglomerações. Os pontos 

de entrega nas unida-
des dos Correios podem 
ser consultados também 
no Blog da campanha. 
Conforme a empresa, as 
datas, locais e horários de 
funcionamento dos pontos 
de entrega podem variar 
em cada Estado. Todas as 
informações estão dispo-
níveis no endereço http://
blog.correios.com.br/pa-
painoeldoscorreios.
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Decreto prorroga quarentena no 
estado de SP até 16 de dezembro
O funcionamento de comércios e serviços continuará em acordo com o Plano São Paulo

O governador de 
São Paulo, João 
Doria, prorrogou 

a quarentena no estado 
até 16 de dezembro, as-
sim como vem fazendo 
desde o início da pande-
mia do novo coronavírus. 
O decreto foi publicado 
no Diário Oficial nesta 
terça-feira (17).

Conforme consta no 
texto, o funcionamento 
de comércios e serviços 
continuará seguindo o 
determinado pelo Pla-
no São Paulo (Decreto 
64.994), com classifica-
ção sem alteração até 30 
de novembro, mantendo 
as regiões do estado nas 
fases amarela ou verde.

As regras do Plano 
São Paulo e o mapa de 
classificação de todo o 
estado estão disponíveis 
em https://www.saopau-
lo.sp.gov.br/planosp/.

O Plano São Paulo 
norteia a retomada cons-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Indaiatuba está na fase verde do Plano São Paulo

ciente da economia e 
do cotidiano da popula-
ção, com a premissa da 
segurança, prevenção, 
e garantia da assistên-
cia, aliada ao incentivo 
à manutenção das ati-
tudes essenciais como 
higienização das mãos, 
ambientes, além da obri-
gatoriedade do uso de 

máscara e, sobretudo, do 
fortalecimento da rede 
hospitalar.

Aumento 
da covid-19
Há duas semanas mé-

dicos de 14 hospitais 
particulares da cidade de 
São Paulo vêm alertando 
sobre o aumento das in-

ternações por pacientes 
contaminados pelo novo 
coravírus, assim como 
o avanço nos números 
de casos suspeitos. E 
nesta segunda-feira (16) 
o governo de São Paulo 
admitiu que ocorre um 
aumento nas internações 
por Covid-19 no estado. 

Segundo dados epi-

VESTIBULAR

A Fiec (Fundação 
Indaiatubana de Educa-
ção e Cultura) informa 
que as provas objetivas 
do Vestibular de Nível 
Superior Tecnólogo em 
Processos Químicos, 
1°semestre de 2021, 
serão realizadas no pró-
ximo domingo, dia 22 
de novembro, na Fiec, 
das 9h às 13h. 

Cerca de 93 candi-
datos, disputam as 40 

vagas do curso de nível 
superior.

A Comissão do Ves-
tibular 1°semestre de 
2021 orienta que, os 
candidatos cheguem aos 
locais das provas com 
antecedência mínima 
1 (uma) hora. Nenhum 
candidato terá acesso 
para a realização do exa-
me após o fechamento 
dos portões, que se dará 
impreterivelmente às 

Exame do vestibular da Fiec será realizado no próximo domingo
8h55min no período da 
manhã. Para realização 
da prova o candidato 
deve estar munido do 
Documento de Identi-
dade Original com foto 
e portar ainda, caneta 
esferográfica azul ou 
preta, lápis e borracha.

Em razão da Pande-
mia Covid-19, o candi-
dato deve usar máscara 
(obrigatório), bem como 
seguir todas as orien-

tações dos órgãos de 
saúde, como o distan-
ciamento social, uso de 
álcool em gel, e seguir as 
normas e sinalizações no 
local de prova.

O edital de convo-
cação para a prova foi 
publicado na Imprensa 
Oficial desta quarta-fei-
ra (18), e também está 
disponível para consulta 
no site da Fiec, www.
fiec.com.br.

demiológico, de 8 a 14 
de novembro, as interna-
ções de casos suspeitos e 
confirmados da doença 
cresceram 18% em rela-
ção a semana anterior. A 
média diária das novas 
internações subiu de 859 
para 1.009.

Segundo o secretá-
rio de saúde estadual, 
Jean Gorinchteyn, se 
os indicadores de saúde 
continuarem a crescer, 
medidas mais restritivas 
na quarentena poderão 
ser adotadas.

RMC
O Observatório PUC-

-Campinas divulgou nes-
ta semana que a RMC 
(Região Metropolitana 
de Campinas) registrou 
um avanço de 384% de 
novos casos da Covid-19. 
O número se refere a 46ª 
Semana Epidemiológica, 
correspondente ao período 
de 8 a 14/11.

Para o infectologista 
da PUC-Campinas, Dr. 
André Giglio Bueno, a 

criação de uma base de 
dados municipal com es-
tatísticas de atendimentos 
diários a sintomáticos 
respiratórios em unidades 
de pronto atendimento, 
bem como de internações 
por suspeita de covid-19, 
ajudaria a entender o pa-
norama da pandemia em 
tempo real. Ele diz, con-
tudo, que não há como 
ignorar o crescimento das 
hospitalizações em todo 
o Estado, levantando in-
dícios sobre o avanço 
do vírus nos próximos 
meses.

“Devemos, portanto, 
seguir recomendando o 
máximo rigor na adesão 
às medidas de prevenção, 
como distanciamento 
físico, utilização de más-
caras, higiene adequada 
das mãos e de superfícies, 
além de evitar exposição 
em ambientes fechados e 
com pouca ventilação”, 
reforça o professor da 
Faculdade de Medicina 
da PUC-Campinas.

A realização do exame 
será na manhã do dia 
22 de novembro, e os 
portões fecharão às 
8h55

REPRODUÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

Local de prova:
Fiec I ( Unid. Jd. Regina) 
Av. Eng. Fábio Roberto 
Barnabé, 3405
Todos os candidatos ins-
critos.

DIVULGAÇÃO (FIEC)
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Renda média de formados no Ensino 
Superior é de R$5.522, aponta especialista
Dados apontam também que pessoas com nível superior completo são menos impactadas pelo desemprego

A renda mensal mé-
dia de uma pes-
soa que concluiu 

o Ensino Superior é de 
R$5.522,00 aponta pes-
quisa divulgada no jornal 
O Estado de São Paulo 
baseado nas estimativas do 
economista Naércio Me-
nezes Filho. Chamado de 
“efeito-diploma”, a renda 
extra média é de R$212,00 
para quem concluiu o En-
sino Médio. Já no Ensino 
Superior, os anos adicionais 
de estudo podem dobrar 
e trazer maior impacto à 
renda média do trabalhador.

Recém-publicado pelo 
Jornal Estadão, o texto diz 
que cada ano adicional de 
estudo representa maior 
qualificação para o mer-
cado e, por consequência, 
mais oportunidades e me-
lhores salários. A matéria 
indica ainda que o salário 

POR TATIANE DIAS
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médio de quem concluiu o 
Ensino Fundamental é de 
R$1.426,00 (8 anos de es-
tudo); de R$ 1.694,00 para 
quem concluiu o Ensino 
Médio (11 anos de estudos) 
e; de R$ 5.522,00 para quem 
Ensino Superior completo 
(16 anos de estudo).

Em resumo, os trabalha-
dores com Ensino Médio 
ganham 18,8% a mais do 
que quem fez apenas o 
Ensino Fundamental. Já 
a diferença de renda en-
tre quem tem diploma de 
Ensino Superior e quem 
tem formação completa no 
Ensino Médio é de 226%, 
ou seja, ter uma faculdade 
garante um salário médio 
três vezes maior.

Outro ponto importante 
relacionado a conclusão do 
Ensino Superior foi levanta-
do, recentemente pelo Ins-
tituto SEMESP (Sindicato 
das Entidades Mantenedo-
ras de Estabelecimentos de 

Ensino Superior no Estado 
de São Paulo). Segundo 
a pesquisa, mesmo com a 
atual situação econômica 
desencadeada pela pande-
mia, quanto maior o nível 
de escolaridade, menor a 
chance de o trabalhador ser 
afetado. Os dados apontam 
que a chance de ficar de-
sempregado é 2,20 vezes 
maior para as pessoas com 

Ensino Fundamental em re-
lação às pessoas com Ensino 
Superior; e 2,17 vezes maior 
para as pessoas com Ensino 
Médio em relação às pes-
soas com Ensino Superior.

Um exemplo da alta 
presença de formados em 
nível superior no mercado 
de trabalho são os alunos do 
Grupo UniEduK (UniMAX, 
UniFAJ, FAAGROH, EAD 

UniFAJ e UniFAJ Evolu-
tion) que tem índices de 
empregabilidade de 93,7%, 
além de expressividade na 
aprovação em exames de 
classes como OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil); 
CRC (Conselho Regional de 
Contabilidade), entre outros.

Também há dados ani-
madores em relação aos car-
gos promissores para 2021. 

O levantamento feito pela 
consultoria de recrutamento 
e seleção Robert Half mostra 
que entre os principais seto-
res em alta para o próximo 
ano estão: tecnologia, saúde, 
agronegócio, infraestrutura 
e logística. Todas áreas rela-
cionadas a cursos oferecidos 
pelo Grupo UniEduK.

 Além disso, o estudo 
aponta que o mercado tem 
buscado profissionais com 
cinco habilidades técnicas 
e comportamentais essen-
ciais: pensamento estratégi-
co, comunicação, agilidade, 
inovação e adaptabilidade. 
Todas essas competências 
socioemocionais são traba-
lhadas pelo Grupo UniE-
duK a partir da metodologia 
de ensino que valoriza o 
aprendizado prático e o 
protagonismo do estudo 
em busca de seu projeto de 
vida. (Com informações: 
Jornal Estadão/UOL/SE-
MESP)

 

O Grupo UniEduK oferece mais de 25 opções de cursos diferentes nas áreas de Saúde, 
Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio

DIVULGAÇÃO

xxx
xx
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SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC 

De lanterna a vice-líder do grupo, 
Primavera busca manter fase positiva
Fantasma volta a campo neste domingo (21), contra a Inter de Limeira, em Indaiatuba

Depois de con-
quistar a pri-
meira vitória na 

Copa Paulista, o Esporte 
Clube Primavera quer 
manter uma sequência 
de bons resultados. Para 
isso, precisa vencer o 
confronto diante da Inter 
de Limeira, marcado 
para este domingo (22), 
às 15h, no Gigante da 
Vila em Indaiatuba. 

O time vem embala-
do de duas partidas sem 
perder, ambas dispu-
tadas contra o Grêmio 
Osasco Audax. No sá-
bado (14), o Fantasma 
recebeu o adversário 
em casa e ficou no em-
pate por 0 x 0. Esse foi 
o primeiro ponto con-
quistado pelo Tricolor, 
que anteriormente havia 
perdido para o XV de 
Piracicaba e Inter de Li-

meira, ambas as partidas 
pelo placar de 2 x 1.  

No segundo duelo, 
disputado quarta-feira 

(18), a equipe coman-
dada pelo técnico Raul 
Cabral venceu o mesmo 
Audax por 1 x 0, na casa 

do adversário, alcançan-
do a primeira vitória na 
competição. 

“Acredito que fize-
mos um jogo consisten-
te e vejo que a equipe 
está crescendo na com-
petição. Criamos boas 
oportunidades no pri-
meiro tempo, o goleiro 
deles (Audax) foi feliz, e 
foi um jogo equilibrado, 
pois Douglas (golei-
ro do Primavera) tam-
bém fez boas defesas. 
Depois do nosso gol, 
baixamos um pouco a 
marcação, esperamos 
o adversário até mes-
mo para exploramos os 
contra-ataques, mas não 

Time comandado por Raul Cabral conquistou na quarta-feira sua primeira vitória na Copa Paulista

A10

soubemos aproveitar as 
oportunidades para am-
pliar o marcador. Mas o 
importante era essa vitó-
ria, para colocar a gente 
na zona de classificação 
e para dar confiança aos 
atletas na continuação 
dos trabalhos”, analisou 
Cabral.  

Classificação 
Vencer neste domin-

go garante ao Fantasma 
da Ituana não apenas 
uma sequência positi-
va de resultados, mas 
também a garantia de se 

manter na fase de classi-
ficação para a próxima 
fase. 

Em duas rodadas, o 
tricolor saltou da lanter-
na para a vice-liderança 
do Grupo 3. O time tem 
quatro pontos, mesma 
pontuação do Audax, 
porém a equipe indaia-
tubana leva vantagem 
no saldo de gols. A li-
derança da chave é do 
XV de Piracicaba, com 
12 pontos; e a lanterna 
está justamente com o 
próximo adversário do 
Tricolor de Indaiatuba.

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br 

5ª Rodada da Copa Paulista 
Sábado (21)
15h – Portuguesa Santista x São Bernardo – Santos 
17 – Marília x Grêmio Novorizontino – Marília 

Domingo (22)
15 – Rio Preto x Botafogo – São José do Rio Preto 
15h – Audax x XV de Piracicaba – Osasco 
15h – Juventus x Ponte Preta – São Paulo 
15h – Nacional x Portuguesa – São Paulo 
15h – Guarani x Água Santa – Campinas 
15h – Primavera x Inter de Limeira – Indaiatuba
17h – Comercial x Atibaia – Ribeirão Preto
17h – Velo Clube x Ferroviária – Rio Claro 

Resultados da 4ª rodada 
Nacional 3 x 5 Guarani 
Rio Preto 2 x 1 Marília
Grêmio Novorizontino 0 x 0 Botafogo
Ferroviária 0 x 0 Atibaia
Audax 0 x 1 Primavera
Portuguesa Santista 1 x 0 Juventus
Ponte Preta 1 x 1 São Bernardo 
Água Santa 0 x 0 Portuguesa
Inter Limeira 1 x 2 XV de Piracicaba
Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF)
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Diabetes: Mais de 20 mil pessoas em 
Indaiatuba são portadoras da doença
Dia Mundial do Diabetes alerta a importância do diagnóstico precoce e o acompanhamento

DIVULGAÇÃO

A diabetes é considerada uma das doenças que mais mata no mundo

O Dia Mundial do 
Diabetes, “celebra-
do” no último dia 

14 traz uma mensagem de 
conscientização não somen-
te para o mundo em geral, 
mas também especificamen-
te para Indaiatuba.

De acordo com a As-
sociação de Diabetes Sem-
pre Amigos, que atua com 
portadores da doença na 
cidade, a estimativa atual é 
que o município tenha entre 
20 e 23 mil portadores da 
diabetes, sendo 90% tipo 2 e 
10% tipo 1 (quando já nasce 
com a doença).

A média é calculada 
conforme orientação da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), que calcula que em 
média 8 a 10 % da popula-
ção no mundo é diabética.

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

Se os números em si 
já são preocupantes, fica 
um pouco mais quando 
o assunto é paciente sem 
diagnósticos da doença. A 
Sempre Amigos estima que 
o número atual de portado-
res em Indaiatuba pode ser 

até 40% maior, isso porque 
muitos moradores locais são 
diabéticos, mas ainda não 
sabem.

Considerada uma das 
doenças que mais mata no 
mundo e, por não ter cura, 
seu diagnóstico precoce 

torna-se essencial para o 
acompanhamento e trata-
mento mais assertivo.

“Atualmente a maior 
dificuldade enfrentada pelo 
portador de diabetes é a falta 
de um programa que classifi-
que o grau de risco da doença 

em cada paciente. Um pro-
grama que seja educacional, 
eficaz, porque infelizmente 
distribuir medicamentos não 
resolve a situação dos diabé-
ticos”, salienta o presidente 
da Sempre Amigos, Edvaldo 
Apolinário, conhecido como 

Didi.  
Como se não bastas-

se todas as dificuldades, 
a pandemia trouxe mais 
obstáculos aos diabéticos. 
“Ainda não é possível saber 
as ‘sequelas’ causada pela 
Covid-19. O que se sabe é 
que houve um número ex-
cessivo de diabéticos infec-
tados e, com base em dados 
divulgados pela mídia, 30% 
das mortes causadas pelo 
novo coronavírus tinha um 
diabético como vítima”, 
lamenta.

A pandemia também foi 
responsável por adiar o pro-
jeto Diabetes no Controle, 
desenvolvido em parceria 
entre a Sempre a Amigos 
e a Unimax, e que oferecia 
aos pacientes com diabetes 
em Indaiatuba, de forma 
gratuita, acompanhamento 
físico, clínico, psicológico 
e nutricional.
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A motivação como alavanca de 
transformação nos negócios e na vida
Para Fabrício Salvaterra, empresários motivados agregam valor e prosperam  

“Sou Fabrício Salvaterra 
e vivo a minha mis-
são” – declara o coach 

de performance contábil e 
CEO da FAS Group – e que 
tem como filosofia de vida 
e de trabalho motivar as 
pessoas. “Acredito no poder 
da motivação porque ela 
ajuda as pessoas a fazerem as 
transformações em suas em-
presas; eu vivi isso em meus 
negócios”, complementa.

Atualmente, Fabrício 
oferece assessoria a empre-
sas contábeis por meio do 
programa Gerenciar Ago-
ra, voltado a empresários 
do ramo de Contabilidade. 
“Este novo produto visa ter-
ceirizar a parte financeira dos 
clientes, o que agrega valor 
à contabilidade”, explica o 
coach.

“É muito importante para 
as empresas terem uma ges-
tão financeira e contábil ali-
nhada para, assim, viabilizar 
a tomada de decisões e fazer 
com que a empresa prospere, 
mesmo em períodos de crise 
como o que estamos viven-
ciando”, completa.

Motivação e 
transformação
A trajetória profissional 

do empresário teve início 
em 1996, quando abriu sua 
primeira contabilidade. “A 
paixão pela área herdei de 
meu pai, que sempre me 
ensinou que o amor pelo 
que se faz é um presente 
que merece ser conservado 
com unhas e dentes”, ressalta 
Fabrício.

Ele comenta que sem-
pre foi atraído pela área de 
PNL (Programação Neuro 
Linguística). “Em 2018 eu 
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participei de uma imersão 
chamada Leader Training, 
que transformou o modo 
como eu enxergava a vida. A 
partir dali busquei especiali-
zação por meio da Academia 
de Excelência, e assim, co-
mecei a mostrar aos colegas 
contadores como eles tam-
bém poderiam transformar 

suas empresas”, revela.
Fabrício fala ainda dos 

altos e baixos dos negócios, 
e que os empreendedores 
têm de estar preparados para 
enfrentar períodos de crise, 
conflitos e, principalmen-
te, mudanças. “Às vezes 
é preciso tomar decisões 
difíceis e sair da nossa zona 

de conforto, mesmo que essa 
decisão possa assustar. Sair 
do conhecido para o desco-
nhecido não é fácil. Mas, se 
tudo muda o tempo todo, por 
que não mudar também?”, 
argumenta.

Colaboradores
O empresário lembra 

ainda a necessidade dos ges-
tores em estar frequentemen-
te por dentro de tudo o que 
acontece tanto no cenário de 
mercado como político e so-
cial. “Um erro muito comum 
entre os empresários é o fato 
de eles delegarem o recruta-
mento de profissionais para 
terceiros. Eles deixam todo 
o trabalho para a empresa 
de RH, sem interferirem. 
Porém, ninguém melhor que 
o gestor para saber o que se 
deve esperar de um candi-
dato, e como ele poderá se 
enquadrar no ambiente cor-

porativo”, destaca Fabrício.
“É fundamental enxergar 

além do currículo”, acres-
centa o especialista. “Uma 
pessoa que lida bem com a 
equipe e tem características 
que fazem sentido para a 
empresa consegue aprender 
a parte técnica com o tempo. 
Por isso, a escolha deve levar 
em conta diversos aspectos 
e não apenas a formação 
acadêmica”, conclui.

Mentoria e 
treinamentos
Para saber mais sobre os 

projetos da FAS Group, aces-
se as redes sociais: Facebook: 
https://www.facebook.com/
fabriciosalvaterra44 / Tele-
gram: t.me/mecontecontador 
/ Instagram: @fabriciosalva-
terra / YouTube: Youtube.
com/FabricioSalvaterra; e o 
site: www.fabriciosalvaterra.
com.br 

DIVULGAÇÃO

O coach destaca que os empreendedores têm de 
estar preparados para crises e mudanças

ADRIANA B. LOURENCINI
redacao@maisexpressao.com.br
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Segundo a Defesa Civil, houve queda de mais de 30 árvores e diversos imóveis sofreram 
destelhamento

PRISÃO
Indivíduos são 
presos após 
roubar veículo

Na terça-feira (11) a 
Guarda Civil deteve três 
pessoas recuperou um 
veículo roubado. Nos 
primeiros minutos da ma-
drugada, o COI (Centro 
de Operações e Inteligên-
cia) recebeu uma ligação 
relatando que indivíduos 
abandoaram um veículo 
Toyota, Etios, na Rua 
José da Silva Maciel e 
saíram sentido a Rua 
Júlio Pereira de Blum, no 
Jardim Morada do Sol. 

A atitude suspeita dos 
indivíduos levou o de-
nunciante a entrar em 
contato com o COI que 
imediatamente enviou 
uma viatura para o local 
para averiguar a situa-
ção. Dois homens foram 
abordados e durante a 
averiguação, a Guarda 

Civil recebeu a infor-
mação sobre o roubo do 
veículo, realizado por três 
indivíduos na Rua Arthur 
Barbarini, no Loteamento 
Comercial João Narezzi. 

Ques t ionados ,  os 
abordados confessaram o 
roubo e levaram os agen-
tes até a casa do terceiro 
indivíduo envolvido no 
crime. No local os agentes 
encontraram o terceiro 
indivíduo, um jovem de 
15 anos e o simulacro de 
arma de fogo utilizado no 
crime. Tudo foi condu-
zido até a Delegacia de 
Polícia, onde o delegado 
determinou a prisão dos 
dois maiores e a apreen-
são do menor e do simu-
lacro de arma. O veículo 
recuperado foi devolvido 
para o proprietário.

Forte chuva causa estragos em Indaiatuba
Retirada do entulho pela Defesa Civil deverá ser finalizada nesta sexta-feira
DA REDAÇÃO
r edacao@maisexpressao .com.br

ELIANDRO FIGUEIRA (RIC/PMI) 

A Secretaria de 
Segurança Pú-
blica através 

da Defesa Civil de In-
daiatuba divulgou que 
desde a noite de terça-
-feira (17), quando a 
cidade foi atingida por 
chuva com fortes ven-
tos, vem trabalhando 
para atender as ocor-
rências. 

Entre as ocorrências 
registradas, a Defesa 
Civil destaca a queda 
de mais de 30 árvores 
e mais de 10 imóveis 
sofreram destelhamen-
to. Uma família teve 
que deixar a casa e está 
temporariamente em 
casa de parentes.

A  Secre ta r i a  de 
Obras e Vias Públi-
cas informou que além 
dos estragos na rede 
elétrica, que deixou 
principalmente a re-
gião do Jardim Mo-
rada do Sol e parte 
do Distrito Industrial 
sem energia, foram 

danificados mais de 60 
postes de iluminação 
na zona sul da cidade. 
A falta de energia e a 
força dos ventos tam-
bém deixaram ruas 
sem semáforo. Doze 
semáforos foram dani-
ficados e muitas placas 

de trânsito e indica-
tivas também foram 
arrancadas. 

Na noite de terça-
-feira foram registra-
dos pontos isolados 
de alagamento, o que 
dif icultou o escoa-
mento da água. Muitos 

pontos estavam com as 
bocas de lobo entupi-
das por lixos levados 
pela chuva.

Equipes de servido-
res atuaram três frentes 
de limpeza nas ruas 
para a retirada de ga-
lhos e desobstrução 

das vias, no Jardim 
Tancredo Neves, no 
Floresta Parque, e pró-
ximo ao Center Jeans. 

Secretaria 
de Saúde
O temporal também 

provocou diversos da-
nos em equipamen-
tos públicos da saúde. 
Na UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) 
entrou água pela tubu-
lação do ar condicio-
nado. O aparelho de 
raio X foi molhado e 
por isso não pode ser 
ligado até a equipe de 
manutenção liberar o 
uso. Nenhum paciente 
precisou ser transferi-
do para o Haoc (Hospi-
tal Augusto de Oliveira 
Camargo).

A UBS 04, UBS 7 
e PSF Corolla tiveram 
falta de energia, inun-
dação, perda de equi-
pamentos eletrônicos e 
insumos por umidade. 
A Farmácia da Morada 
do Sol alagou com a 
chuva. Não houve per-
da de medicamentos e 

danos ao prédio.
O atendimento de 

152 ficou sem fun-
cionar das 20h20 às 
22h30 devido à que-
da de energia e pro-
blemas na operadora. 
Mesmo sem comuni-
cação pelo telefone a 
equipe de emergência 
trabalhou em conjunto 
com Departamento de 
Trânsito, Bombeiros e 
Guarda Civil através 
de rádios e celulares 

Limpeza
A Defesa Civil de 

Indaiatuba informa que 
até o final da tarde 
desta quarta-feira (18) 
foram registradas a 
queda de mais de 200 
árvores. Não houve 
registro de vítima. As 
principais vias já estão 
liberadas e a previsão 
para finalização lim-
peza total é até esta 
sexta-feira.

A Secre ta r i a  de 
Saúde informa que os 
serviços de saúde já 
foram restabelecidos, 
incluindo a vacinação.
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FESTIVAL VARILUX DE CI-
NEMA FRANCÊS
1ª semana - Confira classificação 
e tempo de projeção de cada fil-
me na programação abaixo
Shopping Jaraguá
LEGENDADO

Quinta (19), às 17h30 - DNA - 14 
anos - 90 minutos
Quinta (19), às 20h00 - O CAPI 
TAL NO SÉCULO XXI - livre - 
105 minutos
Sexta (20), às 17h30 - SOU 
FRANCÊS E PRETO - 12 anos 
- 90 minutos
Sexta (20), às 20h00 - A BOA 
ESPOSA - 12 anos - 110 minutos
Sábado (21), às 17h30 - MAIS 
QUE ESPECIAIS - 12 anos - 115 
minutos
Sábado (21), às 20h00 - MEU 
PRIMO - 12 anos - 105 minutos
Domingo (22), às 17h30 - APA-
GAR O HISTÓRICO - 14 anos 
- 105 minutos
Domingo (22), às 20h00 - BEL-
LE ÉPOQUE - 16 anos - 115 
minutos
Segunda (23), às 17h30 - 
SLALOM - 18 anos - 95 minutos
Segunda (23), às 20h00 - NOTRE 
DAME - 14 anos - 90 minutos
Terça (24), às 17h30 - A GARO-
TA DA PULSEIRA - 14 anos - 
95 minutos
Terça (24), às 20h00 - VERÃO 
DE 85 - 14 anos - 100 minutos
Quarta (25), às 17h30 - BELLE 
ÉPOQUE - 16 anos - 115 mi-
nutos
Quarta (25), às 20h00 - GAGA-
RINE - 14 anos - 95 minutos

CONVENÇÃO DAS BRUXAS
Lançamento - Fantasia / Aventu-
ra - Classificação 10 anos - 106 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (19) a Quarta (25): 20h45 
[TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (19) a Quarta (25): 16h50 
[TC] / 18h45 [TC]
Polo Shopping
Quinta (19): 18h00
Sexta (20), Segunda (23), Ter-
ça (24) e Quarta (25): 18h00 / 
20h30
Sábado (21) e Domingo (22): 
15h30 / 18h00 / 20h30

ENQUANTO ESTIVERMOS 
JUNTOS
Lançamento - Drama / Roman-
ce - Classificação 10 anos - 116 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (19), Sexta (20), Segunda 
(23), Terça (24) e Quarta (25): 
17h50 / 20h30
Sábado (21) e Domingo (22): 
16h00 [TC] / 17h50 / 20h30

DESTRUIÇÃO FINAL: O ÚL-
TIMO REFÚGIO
Lançamento - Ação - Classifica-
ção 14 anos - 119 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (19) a Quarta (25): 17h00 
/ 18h50 / 21h00

ALICE GUY-BLACHÉ: A HIS-
TÓRIA NÃO CONTADA DA 
PRIMEIRA CINEASTA DO 
MUNDO
Reprise da sessão do projeto “As-
sista Mulheres” * - Drama/Docu-
mentário - Classificação 12 anos 
- 103 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (21): 15h30
*Para esta sessão - ingresso único 
R$ 10,00

O 3º ANDAR: TERROR NA 
RUA MALASAÑA *
2ª semana - Suspense / Terror - 
Classificação 14 anos - 106 mi-
nutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (19) a Sábado (21), Se-
gunda (23), Terça (24) e Quarta 
(25): 21h15 [TC]
*Excepcionalmente no domingo, 
dia 22, não haverá exibição deste 
filme

POSSESSÃO: O ÚLTIMO ES-
TÁGIO
2ª semana - Suspense / Terror 
- Classificação 12 anos - 88 mi-
nutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (19) a Sábado (21), Se-
gunda (23), Terça (24) e Quarta 
(25): 18h35 / 21h35
Domingo (22): 18h35

T E N E T
4ª semana - Ação / Aventura / 
Ficção - Classificação 14 anos - 
150 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (19) a Quarta (25): 20h00

OS NOVOS MUTANTES
5ª semana - Ação / Aventura / 
Ficção - Classificação 14 anos - 
94 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (21) e Domingo 
(22): 15h50

SCOOBY! O FILME
10ª semana - Animação - Classi-
ficação Livre - 94 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Domingo (22): 15h30
Polo Shopping
Somente Sábado (21) e Domingo 
(22): 16h20
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Os interessados devem enviar seus trabalhos até o dia 22 de novembro

A Secretaria Mu-
nicipal de Cul-
tura anuncia a 

reabertura das inscri-
ções para cinco dos nove 
editais da Lei Federal 
14.017, de 29 de junho 
deste ano, mais conheci-
da como Lei Aldir Blanc, 
que dispõe sobre ações 
emergenciais destinadas 
ao setor cultural a serem 
adotadas durante o estado 
de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 
de março de 2020. Os 
interessados terão até 22 
de novembro para enviar 
seu material e garantir a 
inscrição. 

Foram reabertos os 
Editais 1, 3, 4 e 5 e as ins-
crições deverão ser feitas 
exclusivamente pela in-
ternet, mediante o preen-
chimento do formulário 
por meio do link: www.
indaiatuba.sp.gov.br/sau-
de/vigilancia-emsaude/
vigilancia-epidemiologi-
ca/novo-coronavirus/lei-
-aldir-blanc/acoes-emer-
genciais/incisoiii/editais/. 
As inscrições terminam 
no dia 22 de novembro.

A relação dos sele-
cionados será divulgada 
no portal da Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba 
no dia 24 de novembro 
e os proponentes não 
selecionados poderão 

interpor recurso no prazo 
de até dois dias úteis. O 
resultado final será ho-
mologado pela Secretaria 
Municipal de Cultura e o 
Conselho Diretor do Fun-
do Municipal de Cultura 
e divulgado no portal da 
Prefeitura no dia 27 de 
novembro.

Apoio
O Edital 1 destina-se 

a premiar apresentações 
online, produzidas por 
profissionais técnicos 
de apoio e criação das 
áreas técnico-artísticas, 
que serão disponibiliza-
das gratuitamente pela 
Secretaria Municipal de 
Cultura em portal a ser 
indicado em suas redes 
sociais.

Poderão se inscrever 
pessoas físicas, maiores 
de 18 anos no momento 
da inscrição, que tenham 

PIXABAY

comprovada residência e 
domicílio no município 
de Indaiatuba nos 12 
meses que antecedem a 
publicação deste Edital e 
comprovação de atuação 
na categoria inscrita no 
ano de 2019; além de 
pessoa jurídica, com ou 
sem fins lucrativos, de 
natureza cultural, com 
sede e atuação compro-
vada na área de Indaiatu-
ba no ano de 2019.

Serão premiadas apre-
sentações online para 
artistas das diversas lin-
guagens culturais, re-
gistradas no formato de 
vídeo, que estimulem o 
pensamento e as práticas 
voltadas para Artes Cêni-
cas, Artes Circenses, Au-
diovisual, Música, Artes 
Visuais, Patrimônio Cul-
tural Material e Imaterial, 
Dança e Humanidades. 
A seleção dos vídeos 

se dará em duas etapas: 
habilitação e avaliação. 
Cada vídeo ou material 
digitalizado selecionado 
leva R$ 5.000, totalizan-
do R$ 500.000.

O Edital 3 premiará 
obras para exposição 
permanente em espaços 
públicos, produzidas por 
profissionais das Artes 
Plásticas. Cada trabalho 
selecionado levará R$ 
3.000 e será exposto 
gratuitamente em locais 
públicos como: esco-
las públicas, bibliote-
cas, museus e demais 
espaços que estejam 
adequados para receber 
exposições, a serem de-
finidos futuramente pela 
Secretaria Municipal de 
Cultura.

O Edital 4 destina-se 
a premiar apresentações 
online produzidas por 
profissionais ligados ao 
Artesanato. Os vídeos 
selecionados serão dis-
ponibilizados gratuita-
mente pela Secretaria 
Municipal de Cultura, 
em portal a ser indicado 
em suas redes sociais. 
Cada vídeo selecionado 
receberá R$ 2.000.

O Edital 5 premiará 
curtas-metragens, que 
serão disponibilizados 
gratuitamente ao público 
pela Secretaria Munici-
pal de Cultura. Os vídeos 
devem ter até 30 minutos 
de duração e cada obra 
selecionada levará R$ 
5.136,59.
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Cultura reabre inscrições para 
quatro editais da Lei Aldir Blanc
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Serão premiadas apresentações online para artistas das 
diversas linguagens culturais
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O lindo Domingos, mascote da Clínica Bicho Amigo, faz 
pose para ser fotografado. Rua: Quinze de Novembro, 
1050 - Centro, (19) 3875-2715

Isadora proprietária da Doras Country, recebendo um 
delicioso Bolo da Madre, mimo do Jornal Mais Expressão. 

Clínica Bicho Amigo

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

Bicos & Focinhos

A Nova Loja 

O querido cliente Durval, proprietário da Mecânica Santo 
Antônio, recebendo o delicioso Bolo da Madre carinho do 
Jornal Mais Expressão. 

Dra Larissa com a paciente Catarina para vacinação anual na 
Clínica Bicos & Focinhos. A Clínica atende animais de pequeno 
e grande porte, animais silvestres, aves e animais exóticos. 
Ligue 3835-7750 para consultas, vacinas, cirurgias, laser, 
terapia, odontologia, exames e banho e tosa

Casamento de Alana Maria e Daniel Renato no último dia 1/11.É 
a A Nova Loja homenagendo seus clientes.

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

Adelaide Decorações

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

Mr. Roof

Acaba de chegar na By Faby Modas a nova Coleção Alto 
Verão Plus Size, para mulheres modernas de atitude. 
Roupas super lindas para qualquer ocasião. Corra para 
conferir, você vai adorar. Av. Ário Barnabé,1389 Fone: 
(19) 3394-2109

By Faby Modas
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O Troféu Frutos 
de Indaiá chega 
a sua 15ª edição 

e com muitas histórias 
de sucesso para contar. 
Afinal nesses 15 anos, 
centenas de empresas 
e empresários subiram 
ao palco do evento para 
receber o Troféu Frutos 
de Indaiá que simboliza 
o reconhecimento do pú-
blico ao serviço prestado 
pela empresa escolhida 
como a melhor em seu 
ramo de atuação.

Criado em 2005, o 
nome Frutos de Indaiá, 
segundo o presidente do 
Grupo Mais Expressão, 
Alan Di Santi, remete 
aqueles que produzem 
na cidade, que criam 
empregos e geram renda. 
O troféu foi elaborado 
pela artista plástica in-

Troféu Frutos de Indaiá comemora 15 anos
15ª edição acontece no dia 13 de março de 2021 com show de Maiara & Maraisa

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

daiatubana Maria Vaz, 
a Memê. A ideia era que 
o troféu lembrasse uma 
folha de palmeira, já que 
Indaiá em tupi-guarani 
significa Palmeira, mas 
que ao mesmo tempo 
fosse um troféu unissex, 
porque há empresários e 
empresárias que recebem 
o prêmio, e dessa ma-
neira chegaram ao atual 
design.

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

Noite de premiação
A noite de premiação 

que ocorreria em novem-
bro deste ano precisou ser 
adiada devido a pandemia 
do novo coronavírus. E a 
nova data de premiação 
ficou definida para o dia 
13 de março de 2021.

“Infelizmente os even-
tos de grande porte como 
o Troféu Frutos de Indaiá 
ainda não estão liberados 
pelo Governo do Estado, 
por isso precisamos adiar 
a 15ª edição para o ano que 
vem”, informa. “Porém 
apesar do adiamento, a 
organização da premiação 
continua trabalhando para 
que possamos oferecer aos 
premiados e seus convi-
dados uma festa maravi-
lhosa, como sempre foi, 
com segurança seguindo 
os protocolos sanitários”.

A festa de premiação 
permanece no mesmo lo-
cal, no salão social do 

Clube 9 de Julho, assim 
como todos os prestado-
res de serviço. O show da 
dupla Maiara & Maraisa 
também está confirmado 
para a nova data. “Todos 
os premiados que aderi-
ram à Campanha publi-
citária já foram avisados 
sobre a mudança e não 
serão lesados por causa da 
mudança de data”, disse 
o presidente. “Os logos 
continuarão sendo veicu-
lados em nossas edições 
semanais até o dia 13 de 
março”, afirma.

E assim como ocorre 
em todos os anos, uma 
grandiosa festa está sendo 
organizada para a entre-
ga do Troféu Frutos de 
Indaiá. “São quinze anos 
de experiência e o que 
podemos fazer é aperfei-
çoar e agregar novidades 
e qualidade para aumentar 
o índice de satisfação de 
nossos clientes, e isso é 
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A terapeuta capilar, Angêlica Mariano, receberá o Troféu Revelação

a grande preocupação do 
Grupo Mais Expressão”, 
enfatiza Di Santi. “Nossa 
maior riqueza são nos-
sos clientes, parceiros e 
amigos, pois sem o apoio 
destes não seríamos a em-
presa que somos hoje, não 
nos esquecendo de nossos 
colaboradores, que fazem 
parte das conquistas diá-

rias e de todo o sucesso 
alcançado”, completa.

Na 15ª edição, de acor-
do o presidente do Grupo, 
as cotas são limitadas. 
“Queremos priorizar a 
qualidade de atendimento 
aos premiados e seus con-
vidados. Por isso, iremos 
limitar o número de pes-
soas”, explica. 
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 924

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

LOCAÇÕES DE SALAS, SALÕES, CASAS COMERCIAIS E TERRENOS  
 
SALA. ED. AMBASSADOR CENTRO SL 0112 R$ 850,00 ISENTO 
COND E IPTU 
 
SALÃO . JD CALIFORNIA  SL00375 SALÃO 60 m² E WC R$  900,00 
+ IPTU 
 
CIDADE NOVA SL00309 -  55m² 01 WC R$ 1100,00 + IPTU
 
SALÃO CENTRO SL00302 R$ 1.500,00 

CASA COMERCIAL CENTRO SL00358 04 SALAS, COZINHA, E 
BANHEIRO R$ 1.800,00 +  IPTU
 
TERRENO P/ ESTACIONAMENTO, LAVA RAPIDO CENTRO 
TE00022 R$ 5.000,00  

JARDIM ITAMARACA – CA033227 - 02 DORM., SALA, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO, BANHEIRO, AMPLO QUINTAL R$ 1.100,00 
 
JARDIM MONTE VERDE – CA03094 - SOBRADO: SALA, COZINHA. 
ÁREA DE SERVIÇO, CHURRASQUEIRA. PISO SUPERIOR: 02 DORM., 
01 BANHEIRO, VAGA PARA 02 CARROS. R$ 1.300,00 + IPTU

 
LOCAÇÕES APARTAMENTO E KIT-NET

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

KITNET CENTRO ED YPÊ AP00678  PORTARIA 24HRS, ELEVADOR. 
R$ 850,00 INCLUSO COND E IPTU
 
COND. AZALEIA DE ITAICI   AP00967 - 03 DORM, SALA, COZINHA, 
A,S, BANHEIRO  E 01 VAGA R$ 950,00 + COND. + IPTU

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

LOCAÇÕES CASAS
 
CASA FUNDOS MORADA DO SOL CA03188 01 DORM, COZINHA, 
BANHEIRO E 1 VAGA R$ 550,00 
 
SANTA CRUZ CA03223 01 DORM, COZINHA E BANHEIRO E GA-
RAGEM  R$ 700,00 INCLUSO IPTU

JD PAULISTA CA02836 01 DORM, COZINHA, BANHEIRO, QUIN-
TAL E GARAGEM COBERTA 01 VAGA R$ 800,00 + IPTU

ITAICI CA0920 02 DORM, SALA, COZINHA,  BANHEIRO, ÁREA DE 
SERVIÇO R$ 850,00 + IPTU 
 
CHACARA DO TREVO CA03113 - CASA PISO SUPERIOR; 01 
DORM, SALA, COZINHA,A.S. 1 VAGA. ÁGUA INCLUSO, LUZ INDE-
PENDENTE R$ 850,00  
 
VILA MERCEDES – CA03224 - 02 DORM, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, AREA DE SERVIÇO,  GARAGEM PARA 01 CARRO. 
R$ 850,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AZALÉIA DE ITAICI – AP00973 ÓTIMO PREÇO: 03 DORM, SALA, 
COZ, A.S, WC E 01 VAGA COBERTA. PORT 24hrs R$ 202.000,00 

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

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

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

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

ED VITÓRIA  JD POMPEIA 03 DORM (01 SUÍTE) SALA 02 AMB, 
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇOS 01 VAGA R$ 345.000,00
  
ED IMAGINE - 03 DORM (01SUÍTE), AMPLA SALA, VARANDA 
GOURMET 02 VAGAS, 90m² R$ 650.000,00

ED DUE TORRE SOLE AP00977 04 DORM (02 SUÍTES), AMPLA 
VARANDA, SALA 02 AMB, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO APAR-
TAMENTO PLANEJADO, 03 VAGAS R$ 1.000.000,00 

CASAS 

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

JD DOS COLIBRIS CA03230

03 DORM (01SUÍTE), COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL, 
2 VAGAS ÁREA DE TERRENO 156m². ÁREA DE EDIF 100m² 
R$ 280.000,00
VILA AVAÍ – CA03197

VENDAS

LOCAÇÃO

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

JARDIM REGINA – CA03228

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

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

COND VISTA VERDE ( ITAICI) CC00101

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

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

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

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

 
CHACARA

RECANTOS DAS FLORES CC00108

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

• A PRIMEIRA DE INDAIATUBA • 



B2 Imóveis

AP04831 CENTRO - AU 96 m² 02 dormitórios, 01 sala 02 ambientes, cozinha, lavan-
deria, 2 banheiros. Apartamento amplo localizado no centro da cidade, próximo a 
bancos, restaurantes, farmácias, supermercado e lotérica. Edifício com elevador. R$ 
900,00 + condomínio + IPTU.

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

CA09056 - CASA TÉRREA EM CONDOMÍNIO VISTA VERDE -  03 dormitórios sendo (01 
suíte) com armários planejados, cozinha planejada com (madeira de demolição), quin-
tal com muro alto parte de paredes em vidro, placas de aquecimento solar, ar condi-
cionado na marca inverter em todos os ambientes, garagem para 03 autos sendo (01 
vagas) R$ 610.000,00.

CA09050 -  Jardim dos Impérios - Condomínio Villa de Ytu  -  AT. 150m² AC.105 ² Imóvel 
novo com acabamento excelente , ótima localização - Casa térrea  3 dormitórios (sendo 
1 suíte),  WC social,  sala dois ambientes, cozinha  tipo americana com teto rebaixado, 
lavanderia ,  Instalação para ar condicionado, água quente e fria nos chuveiros e prepa-
ração para aquecedor solar, garagem para 02 autos ( Sendo 01 coberta) Área de lazer 
completa - R$ 424.000,00

AP04681 - CIDADE NOVA AU.66 m² - 02 dormitórios, sala, cozinha, WC social, la-
vanderia a garagem para 1 auto. R$ 260.000,00

CA09071 - JARDIM VILA PARADISO - AT. 460 m² AC. 440 m² - lindo sobrado com 
4 suítes (2 com closet e banheira e 2 com banheiro conjugado), cozinha planejada 
com ilha, sala de estar, sala de jantar, escritório, lavabo, lavanderia, área gourmet 
com churrasqueira e piscina e garagem para 4 autos. Imóvel com excelente acaba-
mento! Condomínio com área de lazer completa e portaria 24 horas. Locação R$ 
9.500,00 + COND + IPTU

Na parte externa, varanda, lavanderia e nos fundos 
barracão com churrasqueira e quarto com banhei-
ro com 2 armários embutidos. Todas as janelas, 
portas e vitrôs possuem tela mosquiteiro. Aque-
cimento solar, portão eletrônico e cerca elétrica. 
Possui 05 ar condicionados 12000Btus inverter, 
sendo 03 quente e frio que podem entrar em ne-
gociação. Em todos os cômodos tem ventilador de 
teto. R$ 4.400,00 + IPTU.

CA09077 - CENTRO - CASA COMERCIAL - AT 245m², 
AC 192,71m², Recepção c/ Balcão, Sala de Espera, 
Cozinha, 03 Salas Amplas (02 c/ divisórias e banhei-
ro) e Jardim de Inverno. Pronto para receber uma 
clínica médica. Locação R$ 4.500,00 + IPTU

VENDA

TE06152 - JARDIM REGINA - AT 250 m² - Terreno 
em ótima localização, próximo ao parque ecológi-
co, FIEC, CIAEI. R$ 250.000,00

AP04871 - Premium Residence – AU.73m² - 02 
dormitórios (sendo suíte), sala, cozinha, área de 
serviço, 02 vagas de garagem subsolo, Portaria 24 
horas, Lazer completo. R$ 390.000,00

CA09045 - AT. 65m² - AC.65m²  - JARDIM MO-
RUMBI - 03 dormitórios (01 suíte), banheiro, sala  
lavanderia, churrasqueira garagem para 01 auto . 
R$ 220,000,00

CA09073 - JARDIM DOS COLIBRIS - AT.75m² AC. 
68m² - 02 dormitórios, sala, cozinha americana, 
garagem para 02 autos R$ 250.000,00.

CA09068 - RESIDENCIAL NOVA VENEZA - CASA 
TÉRREA em excelente localização, AT.150m² 
AC.130m² - 03 dormitórios sendo (uma suíte), 
sala 02 ambientes, WC social, cozinha, lavande-
ria, garagem para 02 autos. Portão eletrônico, 
portão social com trava e interfone, ótimo aca-
bamento. R$ 380.000,00

CA09025 - JARDIM VILA VERDE - LINDO SO-
BRADO – AT.150 m² AC.130 m² - 04 dormitórios 
sendo 01 suíte, 03 com varanda, sala de estar, 
lavabo, sala de jantar, cozinha, banheiro social, 
área de serviço e garagem para 03 autos sendo 
01 coberta. Piso porcelanato em todas as de-
pendências e banheiros com box blindex. Imó-
vel em excelente estado de conservação com 
apenas 7 anos de uso. Localizado em uma área 
privilegiada, com boa infraestrutura para seu 
conforto, próximo ao Colégio Adventista, Co-
légio Renovação e Bosque do Saber, com fácil 
acesso ao centro da cidade e a Rodovia Santos 
Dumont. Nas proximidades encontram-se pada-
rias, lojas, posto de gasolina, escolas, supermer-
cados. R$ 530.000,00.

CA09092 - RESIDENCIAL MARIA JOSÉ - AT. 
300 m² AC. 190 m² - Casa térrea com 3 suí-
tes(1 com closet planejado), cozinha plane-
jada, sala ampla com pé direito alto, lavabo, 
área gourmet com churrasqueira e armários 
planejados, piscina com cascata e banhei-
ro, garagem para 2 autos coberta. Casa com 
aquecimento solar de água para cozinha e ba-
nheiros. Condomínio com área de lazer com-
pleta e portaria 24 h. R$ 990.000,00

LOCAÇÃO

AP04900 - AU.97m²- RESIDENCIAL VICTÓRIA-03 
dormitórios, sendo 01 suíte wc social, sala, cozi-
nha planejada, lavanderia 01 vaga de garagem. 
R$ 1400.00 + cond + Iptu. Condomínio com área 
de lazer completa.

AP04909 - VILLA HELVÉTIA - AU. 52 m² - APAR-
TAMENTO NOVO com 2 dormitórios, sala com 
varanda, wc social, cozinha planejada, lavande-
ria e garagem para 2 autos. Condomínio pos-
sui área de lazer completa e portaria 24h. R$ 
1.300,00 + COND + IPTU

CA09046 - PARQUE SÃO LOURENÇO - EDÍCULA 
DE FUNDOS PISO SUPERIOR  - AT AC 56 m² - 01 
Dormitório, Sala, Wc, Cozinha com armário, La-
vanderia, Garagem coberta para 01 auto. - R$ 
950,00 + IPTU.

CA09079 - Locação 01 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, 01 vaga de garagem, piso superior. R$ 
1.100,00.

CA07540 -JARDIM NOVA INDAIÁ - AT.125 m² 
AC.100 m² - 02 dormitórios, WC social, sala, co-
zinha, lavanderia, quintal e garagem para 02 au-
tos, sendo uma coberta. R$1.400,00 + IPTU.

CA09089 - AT 581,17m² - AC  315 m² - Excelente 
casa para venda/locação na Vila Vitória - A cons-
trução possui 3 Suites, sendo uma com banhei-
ra Hidro e 02 com armário embutido, 02 salas, 
cozinha com armários, copa e banheiro social. 



B3Imóveis

         

VENDAS

CASAS

CA00378-CENTRO- 2 dorms+dep+2 vags comercial ........................................................................ R$ 477.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas .................................................................... R$ 276.000,00
CA00292-ALPES SUÍÇO-3 dorms c/ suíte + dep+4 vagas. ................................................................. R$ 680.000,00
CA00313-SÃO LORENÇO-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas .................................................................. R$ 420.000,00
CA00312-PAU PRETO- 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas .................................................................... R$ 395.000,00
CA00303-ITAPETININGA- 2 dorms+dep+ 2 vagas. Aceita Permuto ................................................. R$ 200.000,00
CA00310-VILA GEORGINA-3 dorms + dep+ 2 vagas......................................................................... R$ 415.000,00
CA00309-JARDIM RENATA-02 dorms +dep+ 2vagas ........................................................................ R$ 477.000,00
CA00329-VILA SUÍÇA- 04 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. .............................................................. R$ 950.000,00
CA00363-CIDADE NOVA-2 dorms +dep +2 vagas. ............................................................................ R$ 900.000,00
CA00362-JARDIM UNIÃO-3 dorms + dep+2 vagas. .......................................................................... R$ 430.000,00
CA00366-VL. RUZ PERES-3 dorms c/ + dep + 3 vagas ...................................................................... R$ 650.000,00
CA00365-JD TANCREDO NEVES-3 dorms+ dep+1vaga .................................................................... R$ 300.000,00 
CA00369-MORYAMA-3 dorms c/ suíte+dep+3vagas. ...................................................................... R$ 222.000,00
CA00382-JD. NOVA VENEZA-03 dorms+dep+2vagas. ...................................................................... R$ 392.200,00 

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00319-MARIA JOSÉ- 03dorms +dep+ 4 vagas. ............................................................................. R$ 880.000,00      
CA00302-MONTREAL-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas .................................................................... R$ 549.000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ............................................................. R$ 740.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ............................................................R$ 1.060.000,00
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vagas ..........................................................................R$ 1.060.000,00
CA00285-AMISTALDEN-3 suítes + dep+ 2 vagas. ..........................................................................R$ 1.700.000,00
CA00306-HELVÉTIA PARK- 3 suítes+dep+4 vagas (aceita permuta). ............................................R$ 1.800.000,00
CA00281-TERRA MAGNA-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas ............................................................... R$ 960.000,00
CA00317-JARDINS DE ROMA-3 suítes c/ closet + dep + 2 vagas ..................................................... R$ 790.000,00
CA00354-ALTOS DE ITAICI-03 dorms+dep+4 vagas .......................................................................... R$ 740.000,00
CA00385-GUARUJÁ-SALTO-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ........................................................... R$ 469.000,00
CA00384-BRESCIA-03 dorms c/ suíte +dep+2vagas ......................................................................... R$ 685.000,00
CA00383-VIENA- 03 dormsc/suíte+dep+4vagas. ............................................................................. R$ 737.000,00
CA00046-VISTA VERDE- 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas ................................................................. R$ 784.000,00

APARTAMENTO

AP00105-EDIFÍCIO THAIS-03 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ........................................................ R$ 565.000,00
AP00077- SÃO VICENTE-01 dorms +dep 1 vaga ............................................................................... R$ 197.000,00
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga ............................................................................. R$ 235.000,0
AP00095-RESERVA VISTA VERDE-3 dorms c/ suíte+dep 2 vagas. ................................................... R$ 290.000,00
AP00092-EDIFÍCIO VICTÓRIA-3 dorms c/ suíte+dep 1 vaga  ........................................................... R$ 330.000,00
AP00103-DUETO DI MARIAH-03 dorms +dep + 2vagas .................................................................. R$ 385.000,00
AP00126-SANTA BARBARA-02 dorms+dep+2vagas ........................................................................ R$ 200.000,00
AP00130-MAROC-02 dorms +dep+2 vagas. ..................................................................................... R$ 430.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga ....................................................................................... R$ 125.000,00
AP00134-PREMIUM RESIDENCE- 2 dorms+dep+2vagas. ................................................................ R$ 420.000,00
AP00135-JARDIM MORUMBI- 2 dorms+dep+2vagas...................................................................... R$ 235.000,00
AP00138-MONTONÉ RESIDENCE-SALTO- 2dorms+dep+1vaga ....................................................... R$ 276.000,00
AP00143-AMÉRICA HOME CLUB-PORTO FELIZ-2 dorms+dep+1vaga ............................................ R$ 265.000,00
AP00150-ELEGANCE- 3 suítes + dep + 2 vagas. ............................................................................... R$  790.000,00
AP00051-PREMIER RESIDENCE-3 suítes+dep+2 vagas. ................................................................R$ 1.386.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas. ....................................................................... R$ 325.000,00

CHÁCARAS

CH00017-RECREIO CAMPESTRE VIRACOPOS- 02 dorms +dep+piscina. ......................................... R$ 550,000,00
CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina . ..................................................... R$ 980.000,00
CH00059-TERRAS DE ITAICI-02 dormsc/suíte+dep c/ piscina........................................................R$1.452.200,00

CH00023-SHANADÚ-03 suítes+ dep+ 4 vagas e lazer. ...................................................................R$ 1.700.000,00
CH00058-TERRAS DE ITAICI-03 dorms c/ suíte+dep+ 6 vags e piscina.R ....................................... $ 1.350.000,00
CH00051-COLINAS DE INDAITUBA-2 doms +dep +2 vagas. ............................................................ R$ 750.000,00

TERRENOS

TE00217-RECANTO DAS FLORES 5.000M. ........................................................................................ R$ 750.000,00
TE00218-JD. COLONIAL 153M ............................................................................................................. R$ 180.00,00
TE00207-VILA RUBENS 250M ........................................................................................................... R$ 220.000,00
TE00282-VILA HAVAI 420M. .............................................................................................................. R$ 360.000,00
TE00052-ESPLANADA 1- 300M ......................................................................................................... R$ 280.000,00
TE00223-NOVA VENEZA- 150M. ....................................................................................................... R$ 150.000,00
TE00222-VENEZA-150M. ................................................................................................................... R$ 160.000,00
TE00226-VILLAGIO DO CONDE -SALTO 205,70M............................................................................. R$ 105.000,00
TE00228-JD. SANTA MARTA- SALTO 180M ....................................................................................... R$ 100.000,00
TE00233-JD. SEVILHA- Comercial 1060M. .........................................................R$ 3.710,00 ( o metro quadrado)
TE00243-DUAS MARIA-360M. .......................................................................................................... R$ 425.000,00
TE00285-RESIDENCIAL VIENA-250M. ............................................................................................... R$ 215.000,00
TE00271-JD. DOS IMPÉRIOS-201M................................................................................................... R$ 180.000,00
TE00279-JD DOS LAGOS- 565M ........................................................................................................ R$ 390.000,00
TE00283-CENTRO-337M .................................................................................................................... .R$371.000,00

SÍTIOS

ST00008-ELIAS FAUSTO-7.000 ALQUERES ........................................................................................ R$ 350,00 mts
ST00012-VALE DO SOL-55.000MTS................................................................................................ R$ 5.100.000,00
ST00015-MONTE MOR- 40.000MTS .............................................................................................. R$ 2.500.000,00
ST00017-VIDEIRA-20.000MTS ........................................................................................................ R$ 1.700.000,00

ÁREAS 

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

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M.................................................................................................. R$ 220.000,00
SL00038-JD. DOS COLIBRIS- 250M .................................................................................................... R$ 900.000,00
PT00000- CENTRO (FRANQUIA)................................................................................................. R$ Sobre Consulta

LOCAÇÕES

CASA

CA00287-PAU PRETO- Comercial ................................................................................................ .R$ 6.000,00+iptu
CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial)  ................................... R$ 4.400,00+iptu
CA00347-PAU PRETO- 02 dorms+dep+ 2 vagas(comercial). ................................................................ R$ 3.250,00
CA00005-CENTRO-02 dorms +dep (comercial) .................................................................................... R$ 2.500,00

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

CIDADE NOVA - R$1.000,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. 
CA216 - JD. CALIFÓRNIA - R$280 MIL - 2D. sendo 1 suíte, sala ampla, coz. ampla, lav. coberta, 
wc e gar. coberta p/ 2 carros. Portão eletrônico. Ac. Permuta c/ casa menor no Jd. do Vale. 
CA215 - JD. COLIBRIS - R$350 MIL - Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs e gar. OBS: No 
terreno possui 3 salas c/erciais c/ total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDE SP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dorm., sala, coz. ampla , 3 wcs, varanda 
ampla c/ churr. e gar.
CA109 - MONTE VERDE - R$360 MIL - 1D., sala, coz., wc, edícula, churr. e portão eletr.
CA284 - PQ.DAS NAÇÕES - R$290 MIL - 2dorms(st), sala, coz, wc, lav., gar. coberta.
CA202 - JD. COLONIAL - R$450 MIL - Sobrado c/ 2 dorm. sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 wcs, coz. 
planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, gar. p/ 2 carros e edícula. Possui 
quintal, churr. e portão eletrônico
CA203 - JD. CARLOS ALDROVANDI - R$210 MIL - Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., varanda, 
1 wc e gar. p/ 1 carro.
CA204 - NOVA VENEZA - R$265 MIL - 2 dorm., sendo 1 suíte, 1 wc c/ armários, sala, coz. america-
na c/ balcão em granito, lav., gar. p/ 2 carros, churr. e portão eletrônico.
CA211 - PARQUE RESIDENCIAL - R$290 MIL - 2 dorm., 1 wc, sala, coz. e gar. coberta p/ 1 carro. 
Possui uma casa nos fundos c/ 1 dorm., sala, coz. e wc

CASAS C/ 3 E 4 DORMITORIOS

CIDADE NOVA - R$1.800,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte,  sala, cozinha, banheiro  e churrasqueira 
CA315 - ESPLANADA I - R$585 MIL - 3 dormitórios  sendo 1 suíte e 2 planejados, sala ampla, 
lavabo, cozinha planejada, garagem para 3 carros e edícula. Possui churrasqueira com banheiro, 
aquecedor solar e portão eletrônico.
CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dorm. sendo 1 suíte c/ closed, wc, sala de estar, sala de 
jantar, coz. planejada, lav. e gar. coberta p/ 2 carros. Possui ar condicionado, área gourmet c/ churr.  
e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341 - JD. PPRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado c/ 3 dorm. sendo 1 suite, 2 wcs, sala, coz. 
planejada c/ ilha, lav. c/ armários, gar. coberta p/ 2 carros e área gourmet.
Possui armário embutido debaixo da escada, Aceita permuta c/ chácara
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado c/ 4 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, coz. planej., lav., wc, gar. cob. p/ 3 carros e área gourmet. Ac. Permuta c/ Chácara ou Sítio
CA327 - JD. VENEZA - R$275 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. americana, lav., wc e gar. p/ 2 
carros. Possui churr.. Aceita permuta c/ terreno.
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO - R$270 MIL - 2 dorm., sala, coz., wc e gar. p/ 2 carros.
CA329 - LAURO BUENO DE CAMARGO - R$370 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar e 
jantar, coz., lav., wc, churr., portão eletrônico e gar. coberta p/ 2 carros
CA400 - CECAP - R$415 MIL - 4 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs, churr. e gar. p/ 4 carros. Aceita 
permuta c/ chácara.
CA301 - VILA AVAI - R$360 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. planejada, wc, lav., churr. e gar. 
coberta p/ 2 carros. Aceita permuta c/ casa em Cond. ou apartamento. 
CA312 - JD. BELA VISTA - R$ 505 MIL - Sobrado c/ 3 dorm., sendo 1 suíte c/ ar condicionado, sala 
de TV, lavado, varanda, coz. planejada, lav., 1 wc, gar. p/ 2 carros e edícula. Possui churr., quintal, 
pomar c/ frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita Permuta c/ terreno até 
140 mil, carro até 40 mil, casa ou apto até 200 mil

 COND.FECHADOS - CASAS 

CA407 - COND. HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, AC: 405,00 m², AT: 
490,00 m². Excelente sobrado c/ projeto diferenciado. Padrão construtivo e acab. c/ materiais e 
execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7D. sendo 2 suítes no segundo pav. 
(1 master) c/ sacada em “L” e porta balcão mais 3 dorm. e 1 suíte no térreo. Ainda no pav. sup., sala 
de cinema c/ janelão e sacada. Pav. inferior: Lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e mezanino, 
sala de TV, coz. c/ ilha e armários, área gourmet integrada a sala e coz., deposito e lav. na AS, 
terraço, piscina c/ revestimento em pastilhas, c/ 2 wcs, 4 vagas de gar. sendo 2 cobertas. Área de 
lazer do Cond. c/ campo de futebol, jardim, churr., piscina, playground, quadra poliesportiva, sala de 
ginástica e sauna.
CA338 – COND. JD. PARK REAL - R$450 MIL - 3D., sendo 1 suíte, wc, sala de estar c/ pé direito 
alto, coz. integrada, lav., escrit. e gar. p/ 3 carros sendo 2 cob. Possui área gourmet c/ churr. e pia. 
Preparado p/ aquecedor solar e ar condicionado.
CA333 - COND. PARK REAL - R$470 MIL 3 dorm. sendo 1 suíte  wc, sala de estar c/ sanca, coz. 

americana, lav. é gar. p/ 2 carros sendo 1 coberta. Possui churr. c/ pia.
CA237 - PORTAL DAS ACACIAS - R$340 MIL - 2 dorm., sala, coz., wc, lav., gar.. Aceita permuta c/ 
casa na Cidade Nova ou no Cond. Montreal. 
CA316 - BEIRA DA MATA - R$1.200.000,00 - 3 dorms (2st, 1 delas c/ hidro e closet),sala de estar  
c/ pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lav., dorm e wc de empregada, dispensa, área 
gourmet, piscina aquecida, quintal, gar. coberta p/ 2 carros e descoberta p/ 2 carros.
CS338 - VIENA - R$780 MIL - 3 suítes, sala de estar c/ pé direito alto integrada c/ coz, lavabo, lav., 
área gourmet, piscina, churr., aquecedor solar, boiler 400l, gar. coberta p/ 2 carros e descoberta 
p/ 2 carros.
CA320 - JD. TROPICAL - R$450 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, coz., sala, 2 wcs, churr., gar. 
coberta p/ 2 carros e descoberta p/ 1 carro.
CS308 - MONTREAL - R$530 MIL - 3 dorm., sendo1 suíte, sala de estar c/ pé direito duplo e 
sanca, coz., copa, wc, armário em todos os cômodos, gar. p/ 2 carros e churr..
CA324 - COND. PARK REAL - R$530 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte c/ closed, 1 wc, sala de 
TV, sala de jantar, copa, coz. planejada, lav., gar. p/ 2 carros e edícula. Possui ar condicionado, 
aquecedor solar e churr..                                                           
CA209 - COND. MONTREAL - R$490 MIL - 2 dorm., sendo 1 suíte, 1 wc c/ box e armários, sala 
de TV, sala de jantar, coz. americana c/ balcão em granito e armários, lav., gar. p/ 2 carros. Possui 
quintal, área gourmet c/ churr. e armários.

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL

LANÇAMENTO JARDIM RESIDENCIAL DONA MARIA JOSÉ 
LOTES A PARTIR DE 300 M² R$240 MIL FINANCIADO EM ATÉ 36X

TE58 - JD. MUNICIPAL - SALTO - R$950 MIL - 1650 m²
TE35 - JD. BELA VISTA - R$180 MIL - 300m²
TE43 - ALTO DE ITAICI - R$180 MIL - 314 m²
TE69 - JD.RES.VENEZA - R$120 MIL - 130 m²
TE12 - ITAICI - R$280 MIL - 360m²
TE42 - COND. RES. JATOBÁ - LOUVEIRA - R$210 MIL - 310m². Ac. permuta c/ casa na região 
do Bairro Mercedes.
TE46 - COND. TERRA MAGNA - R$280 MIL - 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². 
Aceita permuta c/ terreno de menor valor.
TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta c/ carro até R$100 Mil.

TE51 - COND. MANTOVA - Lotes de 216 m² até 377 m². Valores de R$183 MIL até R$320 MIL.

CHÁCARAS E SÍTIOS

CH723 - VALE DO SOL - R$425 MIL -  2 dorm., 2 wcs, sala, coz. e gar. a vontade. Possui área 
gourmet c/ churr..
CH712 - ALVORADA - R$450 MIL - 2 dorms, sala, coz, lav., varanda, wc social, piscina 3,5 x 7, 
fogão e forno a lenha, pomar, gramado
CH717 - ALTO DO BELA VISTA - R$850 MIL - 2 suítes c/ closet, sala de estar e jantar, varanda, 
coz planejada, lav., wc de empregada, sacada, piscina, churr., fogão a lenha, forno, chalé c/ 2 dorm, 
sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino c/ porta balcão, sacada.
CH756 - VALE DO SOL - R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada c/ coz, lav., varanda, 
piscina, churr., forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 - ESTRADA MATO DENTRO - R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 - SITIO NO MIRIM - R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 c/odos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente c/ córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado 
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 - COLINAS I - R$700 MIL - 2 dorm. sendo os dois c/ armários e 1 suíte, sala de estar, sala de 
TV, coz. americana planejada, copa, lav., wc, varanda, dispensa e gar. coberta p/ 2 carros. Possui ar 
condicionado, churr. c/ pia, piscina, campo de futebol pequeno, sala de musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitorios, sala, coz., wc, varanda, pomar, cercado c/ alambra-
do, gar. coberta p/ 2 carros. 

IMÓVEIS COMERCIAIS

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

LOCAÇÃO - CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.

CIDADE JARDIM - R$1450,00 - 2 dorm., 2 wcs c/ box blindex, sala, coz., churr. e gar. p/ 2 carros.
JD. NOVA INDAIÁ - R$1.100,00 - 2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz. wc e lav.
JD. BRASIL - R$1.100,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.  

APARTAMENTOS

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

SALÕES

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

SALAS

VILA MARIA HELENA - R$1.700,00 - Área 45 m² e wc  
VILA MARIA HELENA - R$1.200,00 - Área 35 m² , wc e varanda. 
CENTRO - R$1.100,00 - Área 56 m², 2 wc e coz..
CENTRO - R$1.600,00 - Área 42 m², wc c/ barra e exaustor, copa, 1 vaga de gar. e elevador.

TERRENOS

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

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep +4vagas .......................................................... R$ 10.000,00+cond e iptu

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. ............................................................ R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas. ............................................................ R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00118-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador. ..............................................  R$ 1.400,00 cond+iptu
AP00123-EDIFÍCIO DUE-03 dorms c/ siíte+ dep + 2 vagas .................................................. R$2.850,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas. ...................................... R$ 2.2500,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas. ......................................R$ 3.000,00 cond+iptu03 
AP00093-EDIFICIO VICTÓRIA-03 dorms c/ suítes + dep+2 vagas. ..................................... R$ 1.600.00 cond+iptu
AP00097-PLACE WIEW-3 dorms c/ suite + dep +2vagas.................................................... R$ 2.450,00 cond+iptu
AP00098-PLACE WIEW-2 dorms c/ suite+dep+2vagas ...................................................... R$ 2.100,00 cond+iptu
AP00100-EDÍFICIO JATOBA-02 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ............................................ R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00106-VILLAGIO DI AMORE-0 2 dorms + dep+ 1 vaga ................................................. R$ 1.750,00+cond+iptu
AP00116-SÃO LORENÇO-02 dorms+dep+1vaga. .............................................................. R$ 1.300,00+cond+iptu
AP00124-VILA DAS PRAÇAS-02 dorms+dep+1 vaga. ........................................................ R$ 1.600,00+cond+iptu
AP00128-EDIFÍCIO JATOBA-03 dorms+dep+2vagas. ......................................................... R$ 2.600,00+cond+iptu
AP00132-MOACIR ARRUDA- 3 dorms +dep+1vaga .............................................................R$ 1.250,00+(incluso)
AP00116-SPAZIO ILUMINARI-2 dorms+dep+1vaga .......................................................... R$ 1.300,00+cond+iptu
AP00114-EDIFÍCIO CLASS- 3 dorms+dep+2vagas. ............................................................. R$ 2.200,00+cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

TE00079-EUROPARK- 1000m ....................................................................................................... R$ 1.000,00+iptu
TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m. ............................................................................ R$ 3.000,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M ............................................................................................ R$ 2.200,00+iptu

PONTO COMERCIAL E CHÁCARAS

CH00051-COLINAS DE INDAIATUBA- Quarto, banheiro e piscina (festas). ......................................... R$ 2.500,00 
PT00008-JARDIM MOACIR ARRUDA-600m 16 salas, recepção e 04 vagas. ............................ R$25.000,00 +iptu
PT00009-ITAICI- 2 pavimento, cozinha, 4 wcs . ............................................................................ R$ 6.000,00+iptu

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
SL00028-CENTRO- 450MTS. ....................................................................................................... R$ 11.000,00+iptu
SL00026-VILA FURLAN- 30MTS. ...................................................................................................R$ 900,00 incluso
SL00018-JARDIM MORADA DO SOL-250MTS ............................................................................. R$ 4.000,00+iptu
SL00035-CENTRO- 50MTS c/ wc................................................................................................... R$ 1.700,00+iptu
SL00040-JD. DOS MARITACAS 126MTS ....................................................................................... R$ 2.000,00+iptu
SL00039-JD PAULISTA-225MTS. ...................................................................................................R$  5.000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS ...............................................................................................................R$ 900,00+ iptu
SA00020-EQUERE OFFICE- 56MTS. ....................................................................................... R$ 800,00+iptu+cond
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR ................................................................................R$ 950,00+ iptu
SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M.................................................................................. R$ 1.200,00+ cond+iptu
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS ............................................................................................ R$ 1.200,00+iptu

GALPÕES

GL00037-RECREIO CAMPESTRE JÓIA 200M . .............................................................................. R$ 3.600,00+iptu
GL00018-RECREIO CAMPESTRE JÓIA A/T1000m-A/C 680m ...................................................... R$ 6.000,00+iptu
GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380m-A|C 585m-R.......................................................$ 6.000,00+iptu.
GL00031-RECREIO CAMPESTRE JOIA- A/T 1000m-A/C 896m. .................................................. R$ 7.000,00+Iptu.
GL00028-VITÓRIA MARTINI - A/T 1000m-A/C 795m .............................................................. R$ 10.000,00+iptu. 
GL00035-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-A/T 1000m-A/C840m...................................................... R$ 6.000,00+iptu 

OPORTUNIDADE 
TERRENO INDUSTRIAL
EUROPARK 1000MTS

R$ 380.000,00



B4 Serviços / Utilidades

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Alianças

Engenharia e Reformas

Materiais Elétricos Mecânica

Construção



B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária
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B10

Classificados

Casa condomínio 
Villagio Di Itaici - 3 
dorm. Sendo 1 suíte e 
demais cômodos com 
área de lazer completa. 
A.T. 150m² A.C. 103m² 
Fone: (19) 99115-8368 
Neusa Paz
Casa em Cardeal - 
Terreno 125 MTS sen-
do 108 MTS de área 
contruida, garagem 
coberta pra 2 carros, 
sala ,cozinha, 2 dor-
mitórios sendo 1 suite 
banheiro social área 
de serviso e área de 
lazer com churasqueira 
valor 2.40.000.00 aceito 
financiamento bancario 
ou carro como parte 
do pagamento F.: (19) 
99124-2964
Casa Parque Indaia 
-Terreno com duas 
casas em baixo e em 
cima, com entradas in-
dependentes, 2 dorm. 
Cada casa, 1 banheiro, 
sala, cozinha, garagem 
p/ 2 carros, churras-
queira. Aceita financia-
mento e terreno. Valor 
R$320.000,00. Falar 
com João (19) 99482-
6697
Casa Jd. Tropical -  
Casa com 3 dorm. Sen-
do 1 suíte, sala grande, 
cozinha, 2 banheiros, 
lavander ia grande, 

churrasqueira, gara-
gem p/ 3 carros. Casa 
próxima a Av. Fran-
cisco de Paula Leite. 
Aceita financiamento e 
terreno  R$500.000,00 
Falar com João (19) 
99482-6697
Vende - se Casa e + 
meio lote de terreno,  
Bairro Jardim Carlos 
Aldrovandi -  casa com 
3 Dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, banheiro, 
cozinha com armário 
embutido, área de servi-
ço, garagem para  4 car-
ros, F (19) 3834-6859
Morada do sol - Rua:81 
02 dormitórios (01 suíte) 
sala/cozinha america-
na, abrigo nos fundos 
e garagem p/ 02 autos. 
De 270.000,00 POR 
APENAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
Casa Sobrado Jardim 
Europa - 3 dormitórios 
+ 1 uma suíte 2 cobertas 
2 descobertas F.: (19) 
99384 -7400
Salto Villa dos Passa-
ros - Sobrado c/ 2 dor-
mitórios 2 wc + depen-
dências R$ 220.000,00 
F.: (19)  99166-8272
Sobrado á Venda Por-
tal das Acácias - 3 
dorm. sendo uma suíte, 
sala, cozinha, área de 
serviço. Solário e pisci-
na no imóvel. Área co-
mum quadra de futebol 
e playgraound. F.: (19) 
98346-2299

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

 
Apartamento Exelente  
Patio Andaluz - 3 dor-
mitórios c/ suíte 2 vagas 
R$ 3.000,00 + cond. e 
iptu F.: (19) 99384-7400

 
Apartamento Jardim 
América - para Venda 
e Locação 2 dorm.,  Co-
zinha área de serviço. 
Garagem  Venda R$ 
200.000,00 Locação 
R$ 800,00 + Cond + 
Iptu.   “Aceita permuta 
por terreno” F.: (19) 
98346-2299
Apartamento Plaza 
Bela Vista - 2 dormi-
tórios c/ suíte 2 vagas 
de garagem F.: (19) 
99384-7400
Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios 
e vaga de garagem, 
acabamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 

ou R$95.000,00 de 
entrada + parcelas de 
R$1.210,00 F.: 99762-
7997 / 9-8271-6141Cor-
ra!
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-
mi tó r ios  em ó t imo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R $ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0  F . : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!

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

 
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 valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Chácara Colinas - Com 
2 dormitórios, banheiros 
feminino e masculino 
R$ 750.000,00 F.: (19) 
99783-3154 CRECI 
208250F
Sít io Monte Mor - 
1,5KM do centro de 
Monte Mor, Via asfalta-
da, ótima casa e mais 
duas edículas, Piscina, 
lago e área verde pre-
servada.F.: (19) 99783-
3154 CRECI 208250F
Chácara Fogueteiro - 
Rua: Guarita, nº578, 3 
suítes, banheiro social, 
2 salas, cozinha, salão 
de churrasqueira com 
forno de pizza, gara-
gem com cobertura p/ 5 
carros, descoberta p/ 8 
carros, casa de caseiro, 
2 cômodos em baixo e 1 
em cima com banheiro. 
Aceito financiamento e 
terreno R$750.000,00 
Falar com João (19) 
99482-6697
Vende-se uma 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/ banheiro, 
campo de fuebol. Toda 
avarandada. Garagem 
p/ 4 carros, cozinha 
planejada. Aceita finan-
ciamento. Aceito troca 
por casa no centro. Va-
lor R$580.000,00 Falar 
c/ Carlos ou Sandra 
F.:(19) 97119-8369 / 
(19) 99487-5089

 
Vendo Terreno Maison 
Du Parc - Excelente 
condomínio Fone: (19) 
99115-8368 Neusa Paz
Terreno Jardim Colo-
nial - 150 metros R$ 
180.000,00 F.: (19) 
99384-7400
Terreno Europark  - 
1000MTS INDÚSTRIAL  
F.: (19) 99721-0395 
Terreno Campo Bonito 
-  Comercial c/180me-
tros R$ 180.000,00 F.: 
(19) 99166-8772
Terreno Elias Faus-
to - 175 metros R$ 
57.000,00 F. :  (19) 
99384-7400
Vendo Terreno no Jd. 
Carlos Aldrovandi 
- 270 metros, docu-
mentação: OK, Valor 
R$ 150.000,00. Aceito 
financiamento F.: (19) 
98730-9484 
Terreno em Condomí-
nio fechado Horizon-
town - 450m² F.: (13) 
99712-3768
Elias Fausto - Terre-
no excelente na região 
central do município, Jd. 
Alvorada, com 175m² 
(7X25), com constru-
ções nas três divisas e 
murado na frente. R$ 
145.000,00. (19) 99751-
9921 (cel e whatsapp) 
CRECI 65362

 
Vendo ponto comer-
cial Borracharia - pron-
ta para trabalhar, está 
em funcionamento. 
Avenida Ário Barnabé, 
511. Falar com Sebas-
tião F.: (19) 3894-5279

 
Vendo chás funcionais 
maravilhas da terra to-
das as fases R$ 40,00 
Fone: (19) 99193-2917 
c/ Whats
Vendo perfumes im-
portados, desodoran-
tes 29,90, colonia bol-
so 40,00, e demais a 
$99,90 212, Paco Raba-

ne, Ferrari Black, Caro-
lina Herrera. Fone: (19) 
99193-2917 c/ Whats
Vendo Máquina de car-
tucho R$300,00 Aceito 
cartão de crédito e par-
celo F.: (19) 3935-1633 
Sonia Batista
Vendo Porta de vidro de 
correr 1,60 R$ 400,00 
Aceito cartão de crédito 
e parcelo F.: (19) 3935-
1633 Sonia Batista
Vendo armário 4 gave-
tas e 4 portas em bom 
estado R$ 200,00 F.: 
(19) 98143-4184
Procuro para comprar 
Triciclo com bagageiro 
na frente Falar c/ Vina 
F.: (19) 99769-7055
Vendo Tv de plasma 50 
polegadas Dargicia F.: 
(19) 98338-7384
Vendo Sub e 1 Bicicleta 
Fone: (19) 98120-3357 
Jose

 
Ofereço-me como Ma-
nicure, pedicure, ca-
beleileira e depiladora 
- atendo a domícilio. 
Faça uma sobrancelha 
por R$15,00 e ganhe o 
buço gratuito. F.: (19) 
99369-5615 / (19) 3935-
0499
Oferço-me para traba-
lhar como Pedreiro, En-
canador ou Jardineiro 
Fone: (19) 99776-6841 
WhatsApp
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Empregos

Notas de Falecimentos
1.MARIA PEREIRA DE 
SOUZA com 88 anos, 
Viúvo (a) sendo filho (a) 
de AGENOR LUIZ PE-
REIRA e FLORISBELA 
MARIA FRANCISCA. 
Deixa filho (s): SONIA, 
LUZIA, EDNA, MAR-
CIA, SUELI, ETERNIDE, 
MARTA, OTAVIO (MAIO-
RES). Falecido (a) em: 
13/10/2020, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO MUN. 
DE NOVA OLIMIA-PR 
aos 14/10/2020.

2.TEREZINHA VILAS 
BOAS PEREIRA com 
73 anos, Viúvo (a) de 
BENEDITO PEREIRA 
TRINDADE sendo filho 
(a) de CICERA MARIA 
DA CONCEIÇÃO e JOA-
QUIM FERREIRA VILAS 
BOAS. Deixa filho (s): 
SONIA, SUELI, LAER-
CIO, ADEMIR, VANDER-
LEI, VERA, ODIRLEI, 
MARIA, FABIANA (MAIO-
RES). Falecido (a) em: 
22/10/2020, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO MUN. 
DE COROADOS-SP aos 
23/10/2020.

3.GEVERCINA DE GOU-
VEA PEREIRA com 88 
anos, sendo filho (a) de 
SATURNINO FAGUN-
DES DE GOUVEIA e 
MARIA NAZARE LEITE. 
Deixa filho (s): RONIL, 
MARLI, ROSEMEIRE, 
MARIA, ROSELI, RICAR-
DO (MAIORES). Falecido 
(a) em: 23/10/2020, e 
Sepultado (a) no CEMI-
TÉRIO PQ.GRANDE AB-
C-SP aos 24/10/2020.

4.MARIA APARECIDA 
TONETTI FALASQUI com 
77 anos, Viúvo (a) de FER-
NANDO FALASQUI sendo 
filho (a) de JOÃO BATISTA 
TONETTI e ADELINA SE-
RINO. Deixa filho (s): LUIS, 
CRISTINA, CLAUDIA 
(MAIORES). Falecido em: 
26/10/2020, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO SAN-
TO ANTONIO DE PADUA 
EM CAMPINAS-SP aos 
27/10/2020.

5.RITA MARIA DA CON-
CEIÇÃO com 85 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de MARIA TIBURCIO DA 
CONCEIÇÃO. deixa fi-
lho(s): MARIA, MARCIA, 
LIDÍA, APARECIDA, WIL-
SON, JOÃO, LAERCIO, 
GILVAN, BENEDITO, 
WILSON, JERSON, (  
MAIORES ), Falecido em: 
09/11/2020, e sepultado(a) 
no MUNICIPAL DE TERRA 
RICA PR aos 10/11/2020.
 
6.ALCINA DE OLIVEIRA 
LIMA com 92 anos , Era 
Viúvo(a) de JOSE PE-
REIRA DE LIMA sendo 
filho(a) de JOSE LUIZ DE 
OLIVEIRA e RITA VICEN-
TINA DE OLIVEIRA. deixa 
filho(s): MOACYR, ADAIR, 
HÉLIO, FÁTIMA,JOSÉ 
,RENILDA,WALTER,SID-
NEI (MAIORES), MAURO 
(FAL), ADELIA(FAL), Fale-
cido em: 09/11/2020, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 10/11/2020. 

7.MARIA LUISA DUARTE 
com 18 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de SID-
NEY DUARTE e ADRIANA 

DUARTE RITA. NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
09/11/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 10/11/2020.
 
8.LUZIA ROMANIN com 
75 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOÃO 
ROMANIN e MARIA 
PISSINATI. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
10/11/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 10/11/2020. 

9.AUGUSTO FERRO com 
81 anos , Casado (a) com 
VERGINIA FIORELLI FER-
RO sendo filho(a) de AL-
FONSO PASQUAL FER-
RO e TEREZA MARIANA 
FERRO. deixa filho(s): 
EMERSON 46, KELLY 45, 
Falecido em: 10/11/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
11/11/2020. 

10.IZALTINA BARQUET-
TA STAHL com 87 anos , 
Era Viúvo(a) de WALDE-
MAR STAHL sendo filho(a) 
de AUGUSTO BARQUET-
TA e ENCARNAÇÃO 
TORRES. deixa filho(s): 
FERNANDES 55, Falecido 
em: 10/11/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
11/11/2020.  

11.GASPAR INACIO GUT 
com 76 anos , Era Viúvo(a) 
de MARIA LUCIMAR CAM-
PRECHER GUT sendo 
filho(a) de EMILIO GUT 
e ROSA AMBIEL GUT. 
deixa filho(s): EMILIO 34, 
GLAUCIE 39, Falecido 
em: 10/11/2020, e sepul-

tado(a) no HELVETIA aos 
11/11/2020. 

12.VALMIR ANTONIO PI-
COLI com 71 anos , Era 
Separado(a) de MARIA 
OCÉLIA DE MORAES 
sendo filho(a) de GERAL-
DO ANTONIO PICOLI e 
MARIA GERALDA PICOLI. 
deixa filho(s): HELLEN , 
ALEXSANDRO , CRIS-
TIAN (MAIORES), Falecido 
em: 10/11/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 11/11/2020. 

13.MANOEL REBOCA 
DOS SANTOS com 71 
anos , Era Viúvo(a) de SO-
NIA MARIA DOS SANTOS 
sendo filho(a) de MANOEL 
REBOCA DE ANDRADE 
e ANTONIA MARIA DOS 
SANTOS. deixa filho(s): 
MARIO, SIMONE , ALE-
XSANDRO (MAIORES) 
RAFAELA , ESTELA E VE-
RÔNICA AMBAS COM 17., 
Falecido em: 10/11/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
11/11/2020. 

14.ANTONIO DAS GRA-
ÇAS CATELANI com 71 
anos , Casado (a) com 
ISAURA CAMARA CA-
TELANI sendo filho(a) 
de DARIO CATELANI e 
MARIA IRIA CATELANI. 
deixa filho(s): MARCO , 
KELI (MAIORES), Falecido 
em: 11/11/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 12/11/2020. 

15.REGINALDO MAR-
TINS com 65 anos , Era 
Divorciado(a) de MARI-

LENE MARTINUZZO sen-
do filho(a) de NELSON 
MARTINS e ANNA DI 
GIACOMO MARTINS. dei-
xa filho(s): GIANCARLO, 
GIULIANO, ( MAIORES), 
Falecido em: 11/11/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
12/11/2020. 

16.SONIA MARIA TRI-
CARICO MARQUES 
com 62 anos , Casado (a) 
com MARCOS AURELIO 
MARQUES sendo filho(a) 
de ROMEU TRICARICO 
e MARIA DE LOURDES 
GARCIA TRICARICO. 
deixa filho(s): TATIANA 33 
,THAISA 26 , IGOR 21., 
Falecido em: 11/11/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
12/11/2020. 

17.ANA ROSA LOPES 
COSTA com 83 anos , Era 
Viúvo(a) de PEDRO MAR-
ÇAL DA COSTA sendo fi-
lho(a) de JOSE ANTONIO 

LOES e SANTA MARIA 
RAMOS. deixa filho(s): 
ROGERIO, CARLITO, MA-
RIA, MARLENE, MARILE-
NE, SANTA, CARMELITA 
(MAIORES), JOSE (FAL), 
Falecido em: 12/11/2020, 
e sepultado(a) no NE-
CROPOLE DO CAMPO 
SANTOS-GRS-SP aos 
13/11/2020. 

18.ROGÉRIO VILLA com 
46 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOÃO 
BATISTA VILLA e JANE-
TE APARECIDA MOL-
LER VILLA.NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
14/11/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 14/11/2020. 

19.ELIANA DOS SANTOS 
DE LIMA com 55 anos , 
Era Divorciado(a) de JOÃO 
INACIO sendo filho(a) de 
NOÉ CARRIEL DE LIMA 
e LURDES DOS SAN-
TOS LIMA. deixa filho(s): 
PRISCILA 36 , PAULA 34, 

Falecido em: 14/11/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
14/11/2020. 

20.GERONIMO BUGO 
com 87 anos , Casado 
(a) com MARIA HELE-
NA DE OLIVEIRA BUGO 
sendo filho(a) de ARVE-
LINO BUGO e PIERINA 
ANDRETTA BUGO. deixa 
filho(s): WILSON,LUCI-
MAR,GILBERTO (MAIO-
RES), Falecido em: 
14/11/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 15/11/2020. 

21.ADELAIDE SANTA-
NIELLO GRIZOTTO com 
89 anos , Era Viúvo(a) de 
ROQUE GRIZOTTO sen-
do filho(a) de PACIFICO 
SANTANIELLO e ANGE-
LA FIORI PAMPA. deixa 
filho(s): HERMOGENES, 
MAURO (MAIORES), APA-
RECIDO (FAL), Falecido 
em: 14/11/2020, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 

aos 15/11/2020. 

22.HILDA SILVA BRA-
GA com 92 anos , Era 
Viúvo(a) de WALDYR 
BRAGA sendo filho(a) 
de JOÃO MANOEL DA 
SILVA e MARIA RITA 
DA SILVA. deixa filho(s): 
STELLA , HILDA , MA-
RIA CRISTINA, ANNA 
, FRANCISCO (MAIO-
RES), Falecido (a) em: 
15/11/2020, e cremado 
(a) no CREMAT.MUNICI-
PAL DE CAMPINAS aos 
16/11/2020. 

23.OSWALDO DARME 
SOBRINHO com 71 anos 
, Casado (a) com CELIA 
PARDO SOLIS DARME  
sendo filho(a) de JOSE 
DARME e MARIA VE-
RONEZZI. deixa filho(s): 
SUZANA , ALEXANDRE, 
ERICA (MAIORES), Fa-
lecido em: 16/11/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
17/11/2020. 

ANALISTA DE PCP 
– Superior em Admi-
nistração de Empresas 
ou Engenharia de Pro-
dução. Experiência em 
Preparação e Controle 
de Produção.

ANALISTA DE QUA-
LIDADE – Necessário 
Técnico em Química 
completo. Desejável en-
sino superior em química 
completo ou cursando. 
Desejável conhecimento 
em máquina HPLC. Ex-
periência com empresas 
do setor químico.

ASSISTENTE ADMI-
NISTRATIVO – Ensino 
médio completo. Expe-
riência no setor admi-
nistrativo. Necessário 
CNH B e conduzir carros 
frequentemente. Residir 
em Indaiatuba.

A S S I S T E N T E  D E 
EVENTOS – Superior 

completo ou cursando 
em Comunicação So-
cial, Marketing, Relações 
Públicas ou Publicida-
de. Domínio em mídias 
sociais. Pacote Office. 
Disponibilidade total de 
horários. Experiência em 
organização e planeja-
mento de eventos.

AUXILIAR DE LIMPEZA 
– Ter experiência anterior 
na função. Residir em 
Indaiatuba. Ter disponibi-
lidade de horários.

AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO – Residir em Elias 
Fausto ou Cardeal. Para 
trabalhar em serviços 
manuais, movimentando 
mercadorias.

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO - Residir em 
Valinhos. Ensino médio 
completo. Experiência 
no setor de produção. 
Desejável experiência 

em empresas do ramo 
químico.

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS – Experiência em 
limpeza de piscinas, corte 
de grama e manutenção 
predial em geral. Residir 
em Indaiatuba. Disponibi-
lidade de horários.

COZINHEIRO (A) – Ex-
periência em todos os 
tipos de culinária na área 
executiva. Residir em In-
daiatuba.

OPERADOR DE CEN-
TRO DE USINAGEM – 
Experiência em operar 
centros de usinagem CNC 
(Comandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimentos 
em instrumentos de medi-
ção. Ensino fundamental. 
Curso de Leitura e Inter-
pretação de Desenho e 
Metrologia. Residir em 
Indaiatuba.

OPERADOR DE CORTE 
E VINCO – Experiência 
na função comprovada 
em carteira. Ensino médio 
completo. Desejável curso 
do SENAI de Operador de 
Corte e Vinco.

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS – Ensino médio 
completo. Conhecimentos 
em Metrologia e Leitura e 
Interpretação de desenho 
mecânico. Experiência em 
operar máquinas conven-
cionais e CNC’s. 

PROGRAMADOR DE 
MÁQUINA CNC – Expe-
riência em programação 
de Máquinas de Cen-
tro de Usinagem CNC 
nos comandos FANUC 
e Siemens. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

SUPERVISOR OPERA-
CIONAL – Experiência 
em supervisionar fun-
cionários de limpeza e 
portaria. Conhecimentos 
básicos em informática. 
Possuir CNH B, irá dirigir 
os carros da empresa 
em Indaiatuba e região. 
Residir em Indaiatuba, 
Salto, Itu e Monte Mor.

VENDEDOR EXTER-
NO INTERNACIONAL 
– Superior completo em 
Administração, Comér-
cio Exterior ou áreas 
correlatadas. Vivência 
e disponibilidades para 
viagens nacionais e in-
ternacionais. Inglês e 
Espanhol avançados. 
Sólida experiência em 
atendimento ao cliente, 
na área comercial e em 
rotinas administrativas de 
exportação.

VENDEDOR PROJE-
TISTA - Ensino médio 
completo. Experiência 
comercial no mercado de 
móveis planejados. Ne-
cessário conhecimento 
em AutoCad e Promob. 
Ter disponibilidade de 
horários.
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