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Município e Governo Estadual oficializam 
construção de escola no Campo Bonito

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA 

P. A10

A Prefeitura de Indaiatuba divulgou na tarde desta quinta-feira (28) uma nova redação a Portaria nº 62 que trata sobre as 
restrições de funcionamento do comércio de acordo com o Plano São Paulo de Retomada Consciente. 

LANÇAMENTO

Fundação Pró-Memória lança 
coleção sobre Indaiatuba

PLANO SP

Indaiatuba estará na fase laranja no feriado municipal 

EMPREGO
Caged: Indaiatuba encerra 2020 com 
saldo positivo na geração de emprego
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P. A14

O Troféu Frutos de Indaiá rea-
lizado anualmente pelo Grupo 
Mais Expressão foi criado em 
2005, pelos empresários Alan 
Di Santi e Admilson Redecopa, pro-
prietários do grupo, com o intuito 
de reconhecer as empresas que 
prestam serviços de qualidade aos 
seus clientes, que criam empregos 
e geram renda.

A Fundação Pró-Memória de Indaiatuba promove, no dia 1º de fevereiro, o lançamento oficial da 
coleção “Patrimônio Cultural de Indaiatuba”. O evento, que será virtual. P. A8

O investimento na obra é de R$ R$ 6.275.441,85, com prazo de 12 meses para conclusão

A Fiec em parceria com o 
Hemocentro promove neste 
sábado (30) a primeira cam-
panha de doação de sangue 
de 2021. As senhas são lim-
itadas. Neste ano cerca de 
sete mil pessoas que optaram 
pelo formato eletrônico.

Fiec realiza 
doação de sangue 
neste sábado

CAMPANHA

P. A4

Enquanto em cidades 
vizinhas a retomada das 
aulas presenciais da rede 
municipal acontece em 
fevereiro, os estudantes 
de Indaiatuba seguem sem 
data definida.

Retomada das 
aulas segue sem 
data definida

VOLTA ÀS AULAS

P. A3

A Prefeitura de Indaia-
tuba iniciou a distribuição 
de 124.827 carnês do IPTU 
2021, sendo 99.824 predial 
e 25.003 territorial, e es-
pera arrecadar o montante 
de aproximadamente R$ 
170.000.000,00.

Cidade inicia 
distribuição de 
carnês do IPTU 2021

IMPOSTO

P. A6

Dando continuidade ao 
processo de vacinação con-
tra a Covid-19 dos grupos 
prioritários a Prefeitura ini-
ciou nesta quinta-feira (28) 
a chamada de profissionais 
de saúde cadastrados no site 
Minha Vacina.

Município amplia 
vacinação contra 
Covid-19 

VACINAÇÃO

P. A6

Novamente o futsal 
feminino de Indaiatuba é 
destaque. A novidade dessa 
vez é ida da fixa e armadora 
Thais Lima Oliveira, de 24 
anos, para a equipe de Jaú. 
A jogadora, que atuava pelo 
time local Águias do Sol.

Jogadora de futsal 
é contratada por 
time de Jaú

ESPORTES

P. A12



Artigo

A2

Desde março de 2020 o setor de hotéis e restaurantes vem sofrendo com as restrições impostas pelos 
governos locais para contenção do avanço do coronavírus nas cidades.

Recentemente a região de Indaiatuba retornou para a fase laranja em que bares não poderão funcionar e 
restaurantes, com funcionamento reduzido e com limite de atendimento até às 20hs.

Ocorre que essas empresas, mantém empregados e seus salários mesmo fechadas. Em 2020, tivemos o 
benefício emergencial, em que parte dos salários eram pagos pelo programa.

Em 2021, as empresas não poderão mais se valer desse benefício, e com as novas restrições de funciona-
mento no estado de São Paulo, muitos empresários estão sem saber o que fazer.

As empresas não poderão mais suspender o contrato ou reduzir a jornada e salário, bem como não po-
derão se valer de adiantamento de férias ou banco de horas como previa a antiga MP 927 já sem vigência.

Uma solução é a contratação do trabalhador intermitente para a prestação de serviços somente no perío-
do que os restaurantes puderem funcionar.

Para os empregados que mantém contrato ativo, uma solução é a licença remunerada ou a exigência de 
comparecimento no estabelecimento para ficar à disposição do empregador realizando tarefas internas.

Não há previsão de algum benefício do Governo para socorrer essas empresas. Enquanto isso, não se 
pode dispensar os empregados que já tiveram o auxílio do benefício emergencial ou terão que manter seus 
empregados com salário mesmo sem funcionamento. 

Tiago Pereira
Advogado

OAB/SP 333.562
advtiagopereira@gmail.com

A Matriz da Candelária é uma das poucas igrejas sobreviventes no interior do Estado de São Paulo construída em taipa-pilão. Este era o sistema 
construtivo dominante no planalto paulista até fins do século XIX e consistia em socar camadas de terra úmida entre formas de madeira (os taipas).

ELIANDRO FIGUEIRA

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 apresen-
tando nos mais diversos tipos de festas e 

eventos; seja particulares, públicos e 
corporativos. Foi apresentador na TV Sol 
Indaiatuba, Clip FM e Rede Família de 
Televisão. Apresentou-se em rede nacio-
nal em alguns programas de televisão. 
Entre eles: Rede Record, Programa do 
Ratinho, Programa Silvio Santos, Pâ-

nico na Band, entre outros. Atualmente 
apresenta o Programa do Koringa na rádio 

Jornal FM e co-apresentador do Pro-
grama Expressão no Ar

Covid-19 x Educação
A educação foi inclusa pelo Governo do Estado de São 

Paulo como setor essencial, portanto o retorno às aulas 
presenciais é uma realidade. Porém muitas discussões e 
opiniões controvérsias têm gerado em torno do assunto. 
Alguns pais defendem que os filhos devem voltar às salas 
de aulas, pois dessa forma além de ter a responsabilidade 
de frequentar a escola, também irá gerar um ciclo social 
que foi tirado das crianças desde o início da pandemia, em 
março do ano passado.

Outros pais argumentam que devido a alta nos nú-
meros de casos positivos, internações e mortes devido 
a Covid-19, e inclusive a regressão das regiões no Plano 
SP, as escolas não deveriam reabrir para os estudantes e 
se negam a permitir que seus filhos voltem a frequentar o 
ambiente escolar.

E após o secretário estadual, Rossieli Soares, dizer que 
o retorno seria obrigatório, independente da fase que a ci-
dade estivesse, ele voltou atrás e disse que, nesse momen-
to, os pais podem optar se querem ou não que seus filhos 
voltem às aulas presenciais. E acredito que é o correto! No 
meio de uma pandemia onde o vírus se mostrou altamente 
mortal, acredito que nesse caso, os pais tem o direito de 
escolher o que é melhor para o filho e sua família, afinal 
quantas crianças não ficam aos cuidados dos avós para que 
os pais possam trabalhar?

Rossieli afirmou que a escola não é um vetor de trans-
missão e que todos os protocolos de segurança serão se-
guidos à risca. Mas o comércio também não é, uma vez 
que também estavam seguindo as recomendações sanitá-
rias para impedir o avanço da Covid-19, mas foram força-
dos a fechar suas portas.... sem comentários!

UM DOCE DE PAÍS

Como ficará os contratos de trabalho dos empregados de restaurantes 
com as novas restrições de funcionamento no estado de são paulo

Antes da leitura da coluna desta semana, farei um 
pequeno tutorial para um melhor entendimento do texto.

Se conhecer, leia o texto no ritmo da música 
“Romance e Safadeza” da poetisa Anita e do quase 
cantor da música mundial Wesley Safadão.

Caso não tenha a mínima ideia de que música 
eu esteja falando (o que é compreensível), sugiro 
uma ida rápida naquele portal mundial de vídeos.

Feito isso, vamos à paródia, digo, vamos ao 
texto: Leite condensado é bom, todo mundo sabe 
em forma de beijinho e até pavê pegava na colher 
direto da lata não tinha frescura pra comer. Com 
ele só faz coisa boa todo mundo adora na festa sem 
ele a coisa complica, me trás um depressa. Agora 
porque o descalabro porque tão caro esse leite 
condensado agora porque essa gastança se falou 
que ia acabar com a festança Vai me explica, não 
inventa vi tudo no portal da transparência e agora, 
o que faço se o auxilio foi pro espaço.

Com tanto leite condensado, 
Dorival Caymmi tava certo.

É doce morrer no mar.
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Tribunal de Justiça suspende o retorno das 
aulas presenciais no estado de São Paulo
O retorno das aulas municipais em Indaiatuba deverá ser anunciado em live pelo prefeito Nilson Gaspar

Enquanto em cidades 
vizinhas a retomada 
das aulas da rede 

municipal acontece em 
fevereiro, os estudantes 
de Indaiatuba seguem sem 
data definida. Porém, o Tri-
bunal de Justiça suspendeu 
na tarde desta quinta-feira 
(28) o retorno das aulas 
presenciais no estado de 
São Paulo. A decisão é 
válida tanto para escolas 
públicas quanto particula-
res. O Governo Estadual 
disse que vai recorrer.

A liminar da juíza Si-
mone Gomes, da 9ª Vara da 
Fazenda Pública, atendeu a 
um pedido do Sindicato 
dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São 
Paulo (Apeoesp) para bar-
rar decreto do governador 
João Doria (PSDB) que 
autorizava a abertura das 
escolas mesmo se a cidade 
estivesse na fase vermelha, 
a mais restrita do Plano SP.

O Banco do Povo 
visando reduzir os im-
pactos financeiros de 
pequenos empresários 
de Indaiatuba, devido a 
pandemia da Covid-19, 
informa a oferta de cré-
dito com taxa de juros 
de 0,35 à 0,70% ao mês 
para Pessoa Jurídica 
e 1% de juros ao mês 
para empreendedores 
informais. 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Aulas presenciais da rede municipal estão suspensas desde 23 de março de 2020

Poderão realizar os empréstimos pessoas jurídicas de micros 
e pequenos negócios formais e empreendedores informais

“Defiro, em parte, a 
tutela para determinar 
a suspensão dos efeitos 
concretos do Decreto no. 
65.384/2020, consistentes 
na autorização de retoma-
da de aulas e atividades 
escolares presenciais nas 
escolas (públicas, privadas, 
estaduais e municipais) 
localizadas em áreas classi-
ficadas nas fases vermelha 
e laranja (do Plano São 
Paulo) em todo o território 
estadual, bem como para 
suspender os efeitos con-
cretos do art.11, § 7º da Re-
solução Seduc-95/2020”, 
diz a decisão.

Volta às aulas
O Governo Estadual 

havia alterado o decreto 
sobre a retomada do retor-
no às aulas presenciais co-
locando a educação como 
essencial. Com isso, os 
alunos poderiam retornar 
as salas de aulas mesmo 
que a cidade estivesse na 
fase vermelha ou laranja 

do Plano SP. 
A medida alterou o 

previsto na deliberação 
do Conselho Estadual da 
Educação sobre a obrigato-
riedade de que pelo menos 
1/3 das aulas deveriam 
ser cursadas em formato 
presencial. Agora, esta 
obrigatoriedade se aplica 
apenas às fases amarela e 
verde.

De acordo com o Plano 
de Retorno da Educação 
do Estado de São Paulo, 
as aulas devem acontecer 
em rodízio. Se uma região 
estiver na fase vermelha ou 
laranja, as escolas poderão 
receber diariamente até 
35% dos alunos matricula-
dos. Na fase amarela, elas 
ficam autorizadas a atender 
até 70% dos estudantes; e 
na fase verde, até 100%. 
Os protocolos sanitários 
devem ser cumpridos em 
todas as fases.

Estado
Em nota, o governo es-

CRÉDITO
Banco do Povo oferece condições especiais para pequenos empresários

Poderão realizar os 
empréstimos pesso-
as jurídicas de micros 
e pequenos negócios 
formais (MEI, ME, 
LTDA, EIRELI e EPP) 
e também microem-
preendedores urbanos 
e rurais, inclusive do 
setor informal. As li-
nhas variam até R$ 
21.000,00 e podem ser 
usadas para financiar 

máquinas, equipamen-
tos, estruturas físicas, 
ferramentas de traba-
lho, mercadorias, maté-
ria prima e entre outros.

O empréstimo pode 

ser pago com prazos que 
variam até 36 meses, 
com prazo de carência 
que também variam até 
90 dias para começa a 
pagar. Toda a solicita-

ção de crédito está su-
jeita a análise. Consulte 
as condições no Banco 
do Povo, que fica no 
Ponto Cidadão, à Rua 24 
de maio, 1670, Centro. 

Horário de funciona-
mento: das 7h às 15h00. 
Telefones: 3816-9250 
3816-9251. E-mail: in-
daiatuba@bancodopo-
vo.sp.gov.br.

tadual disse que vai recorrer 
da liminar.

No comunicado o Esta-
do disse que “A prioridade 
da Secretaria da Educa-
ção é a segurança e saúde 
de todos os estudantes e 
servidores da educação, 
além do direito à educação, 
segurança alimentar e saú-
de emocional de todos os 
nossos estudantes”. Ainda 

disse que “Cerca de 1,7 mil 
escolas estaduais em 314 
municípios retornaram com 
atividades presenciais no 
Estado desde setembro de 
2020, sendo 800 na capital 
paulista. Não houve ne-
nhum registro de transmis-
são de Covid dentro dessas 
escolas até o momento”.

A nota ainda afirma 
que “Em todo o Estado, as 

5,1 mil escolas estaduais 
receberam R$ 700 milhões 
através do Programa Di-
nheiro Direto na Escola de 
SP em 2020. Essa verba foi 
destinada para manutenção 
e conservação das unidades 
para a volta segura das au-
las presenciais. Mais 700 
milhões já foram liberados 
para os preparativos do ano 
letivo de 2021”.
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ALEX JEGOROW RIC/PMI

Indaiatuba inicia 
distribuição de 124 mil 
carnês do IPTU 2021
Cidade espera arrecadar montante de aproximadamente R$ 170 milhões

A Prefeitura de 
I n d a i a t u b a 
iniciou a dis-

tribuição de 124.827 
carnês do IPTU (Impos-
to Predial e Territorial 
Urbano) 2021, sendo 
99.824 predial e 25.003 
territorial, e espera ar-
recadar o montante de 
aproximadamente R$ 
170.000.000,00.

Neste ano cerca de 
sete mil pessoas que 
optaram pelo formato 
eletrônico, e para aque-
les que não fizeram essa 
opção, a distribuição 
dos carnês pelos Cor-
reios será realizada no 
período entre os dias 03 
e 28 de fevereiro.

De acordo com a Se-
cretaria da Fazenda o 
IPTU 2021 não sofreu 
nenhum reajuste. Os 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Imposto não sofreu reajuste este ano; vencimento da primeira parcela será em março

ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027
Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600

Chachá, no comando do Simetria Restaurante, é formado em 
Gastronomia pela Universidade de São Francisco e passou alguns 
meses atuando no Regis et Jacques Marcon Restaurant, na França, 
que possui três estrelas de acordo com o Guia Michelin. Ao retor-
nar ao Brasil, Chachá dedicou a sua carreira ao grupo Royal Palm 
Hotels & Resorts, onde atua desde 2007. Ele passou pelas cozinhas 
do Royal Palm Plaza, do Royal Palm Residence, do Royal Palm 
Tower Carlos Gomes e atuava como sub-chef no Royal Palm Hall.

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante | facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/

ANDRÉ CHACHÁ

Molho de provolone
Amigos, a minha sugestão de hoje é para você que 

está pensado em preparar um acompanhamento dife-
renciado para seus pratos ou um molho especial para 
os petiscos.

O Molho de Provolone foi uma das receitas que 
preparei para receber hóspedes e clientes do hotel no 
almoço de final do ano. É um prato fácil e muito sabo-
roso!

Confira o passo a passo:
Ingredientes

• 100ml de creme de leite
• 50g de maionese
• 50ml de azeite
• 100g de provolone
• Suco de 2 limões
• Pitada de sal

Modo de preparo
Reúna todos os ingredientes no liquidificador e 

bata até formar um molho homogêneo. A mistura não 
precisar ir ao fogo, é um molho frio.

Sirva como um acompanhamento!

Bon Appetit!

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

valores somente foram 
corrigidos de acordo 
com a Ufesp (Unidade 
Fiscal do Estado de São 
Paulo), utilizada pela 
Administração Muni-
cipal para atualizar os 
valores do lançamen-
to. Em 2021 a Ufesp 
foi fixada pelo governo 
paulista em R$ 29,09. 

A Prefeitura também 
informa que o IPTU 
2020 já se encontra ins-
crito em Dívida Ativa. 
No total 24.964 contri-
buintes não quitaram o 
pagamento do imposto 
referente ao ano pas-
sado, o que representa 
14,72% de inadimplên-
cia somando o total de 
R$ 23.058.977,15 em 
débito. 

O IPTU como os de-
mais impostos serve 
para custear a máquina 
pública, conforme prevê 
a legislação tributária. 

Ou seja, todos os im-
postos formam um caixa 
único e são direciona-
dos, percentualmente, 
para cada um dos se-
tores da Administração 
Municipal.

Pagamento
O pagamento em 

cota única terá o venci-
mento em 15 de março 
de 2021 e as parcelas 
vencerão de entre 15 e 
21 de cada mês, inician-
do-se em março.

Até a data do ven-
cimento, as parcelas 
poderão ser pagas nas 
agências da Caixa Eco-
nômica Federal, Casas 
Lotéricas, Banco Postal 
ou nos meios eletrôni-
cos, como caixa eletrô-
nico e internet banking 
dos Bancos: Bradesco, 
Banco do Brasil, Caixa, 
Itaú e Santander. Os 
contribuintes que não 

receberem os carnês ou 
que tiverem interesse 
em antecipar o paga-
mento devem acessar o 
link https://www.indaia-
tuba.sp.gov.br/tributos/. 
Após o vencimento o 
mesmo link pode ser 
acessado para atualizar a 
data de pagamento com 
os acréscimos legais, 
evitando o deslocamen-
to até a Prefeitura.

Aposentados 
e pensionistas
A Prefeitura infor-

ma que os aposenta-
dos e pensionistas que 
tiveram desconto de 
20% ou 50% no exer-
cício de 2020 continu-
arão com o desconto, 
conforme o Decreto nº 
14.090/2020. Tem direi-
to ao desconto de 50% 
no valor do IPTU quem 
possui apenas um imó-
vel e resida nele e cuja 

soma dos rendimentos 
(aposentado e cônjuge) 
seja de até três salários 
mínimos. Já para a ob-
tenção do desconto de 
20% o contribuinte deve 
possuir até dois imóveis, 
desde que o imóvel ob-
jeto do pedido seja a re-
sidência do requerente e 
a soma dos rendimentos 
(aposentado e cônjuge) 
seja de até cinco salários 
mínimos.

O requerimento do 
desconto no IPTU em 
formato eletrônico para 
aposentados e pensio-
nistas está disponível 
através do link: https://
www.indaiatuba.sp.gov.
br/fazenda/rendas-imo-
biliarias/requerimento-
-reducao-aposentado/. A 
solicitação também pode 
ser feita presencialmente 
na Secretaria da Fazen-
da, no Paço Municipal.



Fiec
Local: Av. Eng. Fá-
bio Roberto Barna-
bé ,  3405  -  J a rd im 
Regina
 
Hemocentro
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Doador deve fazer cadastro e retirar senhas online no site da Fundação

Fiec realiza campanha mensal de 
doação de sangue neste sábado

MAURICIO SANTALIESTRA

A Fiec (Fundação In-
daiatubana de Edu-
cação e Cultura) 

em parceria com o Hemo-
centro (Centro de Hema-
tologia e Hemoterapia da 
Unicamp) promovem neste 
sábado (30) a primeira cam-
panha de doação de sangue 
de 2021.

Para doar é necessário 
que o candidato preencha 
o cadastro no link  https://
processoseletivo.sophia.
com.br/SophiA_5/Default.
aspx?escola=6462 para a 
retirada da senha online. 
Os horários para doação 
são 8h30, 9h, 10h, 10h30 e 
11h. As senhas são limitadas 
e o acesso às dependências 
da Fiec está restrito para 40 
pessoas por horário, afim 
de evitar aglomeração de 
pessoas. Além disso, orien-
ta-se que os candidatos não 
levem acompanhantes prin-
cipalmente crianças ao local 

Fiec realiza campanha de doação de sangue no último sábado de cada mês

da doação e que utilizem 
máscara.

Para ser um doador é 
obrigatória a apresentação 
de documento oficial com 
foto. Ter entre 16 (dos 16 
até 18 anos incompletos, 
apenas com consentimento 
formal dos responsáveis) e 
69 anos, não estar em jejum; 
evitar apenas alimentos 
gordurosos nas quatro horas 
que antecedem a doação.

Não poderá ser doador 
o candidato que nos últimos 
30 dias tenham retornado de 
viagem ao exterior, ou que 
tenham tido sintomas res-
piratórios, incluindo gripe 
ou febre. Além disso, o ato 
da doação fica restrito para 
pessoas que tenham se vaci-
nado contra gripe há menos 
de 2 dias (48h),  estejam em 
tratamento odontológico, 
não tiver parceiro (a) fixo 
(a), pesar menos de 50 qui-
los, tiver feito endoscopia há 
menos de seis meses, tiver 
colocado piercing ou feito 

tatuagem há menos de um 
ano, for diabético, se tiver 
ingerido bebida alcoólica 
na noite anterior e fumar 
horas antes.

O Hemocentro ainda 
orienta que, candidatos que 
estejam aptos e que tenham 
60 anos ou mais, não com-
pareçam à doação de sangue 
no momento devido a limi-
tação do isolamento social.     

Vacina contra
a Covid-19
De acordo com o He-

mocentro a vacina contra a 
Covid-19 tem impacto na 
doação de sangue. Por isso, 
é importante o doador se 
atentar, pois dependendo 
da vacina que o indivíduo 
recebe, há necessidade de 
ficar sem doar sangue por 
períodos distintos.

A CoronaVac (vírus ina-
tivado) impede a doação 
por 48h (após cada dose) e 
a da AstraZeneca (vírus 
vivo atenuado) impede a 

doação por 7 dias (após cada 
dose). Dessa forma, o Hemo-
centro vai solicitar a apresen-
tação do comprovante para 
os candidatos que forem 
vacinados a fim de garantir 
segurança aos pacientes que 
recebem o sangue.  

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Fale conosco do site: 
www.hemocentro.uni-
camp.br
Telefone: 0800 - 722 
- 8422
E-mail: hemocentro@
unicamp.br
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 Vacinação contra a Covid-19 segue cronograma do Governo Estadual

ALTA
Consórcios crescem e se mostram uma alternativa segura 

Indaiatuba amplia vacinação contra a 
Covid-19 aos profissionais de saúde 
Serão convocados médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Dando continuida-
de ao processo de 
vacinação contra 

a Covid-19 dos grupos 
prioritários definidos pela 
Secretaria Estadual de 
Saúde e deliberados no 
Comitê de Enfrentamento 
ao Novo Coronavírus, 
iniciou nesta quinta-feira 
(28) a chamada de profis-
sionais de saúde cadastra-
dos no site Minha Vacina.

Segundo a Prefeitura, 
serão convocados os pro-
fissionais com registro no 
CRM (Conselho Regional 
de Medicina) e COREN 
(Conselho Regional de 
Enfermagem), respeitan-
do a ordem cronológica 
do cadastro. Esta etapa da 
vacinação terá início hoje 
(29) no novo prédio do 
Haoc (Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo) 
e terão acesso ao local 
somente as pessoas con-
vocadas. Para receber a 
vacina é necessário que 

a pessoa apresente um 
documento com foto; QR 
Code do cadastro Minha 
Vacina; comprovante de 
endereço e carteirinha do 
conselho de classe.

Vacinação
Em Indaiatuba, até 

o momento já foram 
vacinadas 2.487 pessoas 
sendo profissionais de 
saúde de linha de frente 

ao combate a Covid-19 
dos hospitais da cidade, 
mais equipes de apoio e 
outras escalas médicas 
dos hospitais e parte das 
Unidades de Saúde.

Em meio  à  c r i se 
gerada pela pandemia 
do novo coronavírus, 
muitos setores têm sen-
tido diversos impactos 
negativos, com segui-
das baixas na venda 
de produtos e serviços. 
Esta, no entanto, não é 
a realidade do ramo de 
consórcios, que viu a 
quantidade de cotas e 
valor comercializado 
“estourar” em 2020.

Dados do Sicoob - 

Nesta quarta-feira 
(27) foram vacinados 
os funcionários e idosos 
das ILPIs (Instituições 
de Longa Permanên-
cia): ILPI Modelo; Casa 

Branca I e II; Cecal e 
Saphira. A vacinação 
continuou ontem (28) 
nas instituições: Bossa 
Nova; Unigien; Melhor 
Idade e Aconchego. De 
acordo com o cronogra-
ma são 22 instituições 
e a vacinação segue até 
terça-feira (2).

 
Casos
Desde o início da 

pandemia, o município 
registrou 13.347 casos 
positivo. Desses, 12.983 
são considerados curados 
ou estão em recuperação 
domiciliar; 319 evoluí-
ram a óbito e 1.682 ca-
sos suspeitos aguardam 
resultados.

Somente neste mês, 
de 1º a 27 de janeiro de 
2021, segundo os boletins 
diários divulgados pela 
Administração Munici-
pal, a cidade registrou 
5.908 notificações sus-
peitas, 1.829 novos casos 
positivos da Covid-19 e 
22 mortes em decorrência 
do vírus.

instituição financeira 
cooperativa - mostram 
que o brasileiro viu no 
consórcio uma fuga às 
altas taxas praticadas 
como juros no mercado 
financeiro.

De acordo com a 
insti tuição, em todo 
o ano de 2020, foram 
comercializadas quase 
de 80 mil cotas, um 
crescimento de 13,2% 
com relação ao ano an-
terior. Destaque para o 

mês de novembro, que 
teve uma participação 
de 41,5% deste resul-
tado, principalmente 
com uma promoção de 
descontos de 25% nas 
taxas de administração 
do produto, realizada 
durante a última sema-
na do período.

Em volume finan-
ceiro,  os  valores  se 
mostram ainda mais 
promissores: mais de 
R$ 5,1 bilhões comer-

cializados por meio de 
consórcios em 2020, 
alta de 25% no compa-
rativo com 2019. 

“Em um ano tão de-
safiador, o Sicoob to-
mou atitudes que ajuda-
ram muito neste cresci-
mento. Além da Promo 
Week de novembro, de 
abril a agosto de 2020 
nós reduzimos em 10% 
a taxa de administração, 
o que atraiu muitas pes-
soas para este produto. 

O Consórcio do Sicoob 
se mostrou sensível ao 
momento de crise e re-
duziu suas margens em 
apoio as comunidades 
que atende”,  af irma 
Itamar Filho, gerente de 
Consórcios do Sicoob. 
Para ele, 2021 será um 
ano de resultados ainda 
melhores. “Devemos 
aprimorar ainda mais 
nossas estratégias para 
atingir nosso maior ob-
jetivo, que é a reali-

zação dos sonhos dos 
nossos consorciados e 
recomposição de patri-
mônio”, destaca.

Um levantamento 
do Sicoob mostra que a 
busca de quem contrata 
um consórcio segue 
sendo por automóveis, 
seguidos pelos imóveis 
e motocicletas. O setor 
de serviços também 
ganhou espaço, che-
gando a 7,4 mil cotas 
comercializadas.
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Feriado Municipal será considerado 
fase laranja em Indaiatuba
Terça-feira (2) é Dia da Nossa Senhora da Candelária, Padroeira da Cidade

A Prefeitura de 
Indaiatuba di-
vulgou na tar-

de desta quinta-feira 
(28) uma nova redação 
a Portaria nº 62 que tra-
ta sobre as restrições de 
funcionamento do co-
mércio de acordo com 
o Plano São Paulo de 
Retomada Consciente. 
O novo texto define 
como fase laranja, e 
não vermelha, o dia 2 
de fevereiro, feriado 
municipal em Indaia-
tuba, Dia da Nossa 
Senhora da Candelária, 
Padroeira da Cidade. A 
nova orientação está na 
Portaria nº 76, publica-
da na Imprensa Oficial 
do Município de quin-
ta-feira (28).

Portanto, na pró-
xima terça-feira (02), 
todos os setores de 
comércio e serviços, 
incluindo academias, 
salões de beleza e res-
taurantes, e ativida-
des culturais, como 
cinemas e teatros estão 
permitidos a funcio-
nar com capacidade de 
ocupação de até 40% 
do público máximo 
do estabelecimento. O 
funcionamento é auto-
rizado por até oito ho-
ras diárias com atendi-
mento presencial até às 
20h. O consumo local 
em bares está proibi-
do. O funcionamento 
de buffet infantil não 
é recomendado pela 
Vigilância Sanitária.

Já a fase vermelha 

DENISE KATAHIRA
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continua aos finais de 
semana e permite o 
funcionamento normal 
em setores essenciais 
como farmácias, mer-
cados, lojas de conve-
niência, postos de com-
bustíveis e hotelaria. 
Permanece autorizado 
o atendimento através 
de serviços online e 
entregas por telefone 
ou aplicativos, delivery 
ou drive thru.

 
Linha de ônibus
Com a reclassifi-

cação da cidade para 
a fase laranja alguns 
serviços precisaram se 
adequar as novas re-
gras. A Sou Indaiatuba 
alterou os horários de 
algumas linhas,  em 
virtude da nova clas-
sificação do Plano SP. 

O transporte ope-
rará normalmente das 
5h às 20h, nos dias 
úteis. Após as 20h, 
obedecendo ao horário 
em que os municípios 
do Departamento Re-
gional de Saúde de 
Campinas  (DRS 7) 
entram na Fase Ver-
melha, haverá ajustes 
em algumas linhas. 
Além disso, até a pró-
xima reclassificação 
do Plano São Paulo, 
aos sábados, as linhas 
operarão com escala 
de domingos e feria-
dos. Aos domingos e 
feriados os horários 
se mantêm. Todos os 
horários e linhas dis-
poníveis podem ser 
consultados no portal 
ou no aplicativo da 
SOU Indaiatuba.

Poupatempo   
Nos  do i s  p róx i -

mos sábados (30/01 e 
06/02), o Poupatempo 
Indaiatuba  estará fe-
chado. Sendo assim, 
os agendamentos rea-
lizados para estas datas 
estão automaticamente 
cancelados.

Porém, de segunda 
a sexta-feira o aten-
dimento presencial 
ocorre normalmente, 
no horário habitual, 
mediante agendamen-
to que deve ser feito 
pelo portal www.pou-
patempo.sp.gov.br ou 
através do aplicativo 
Poupatempo Digital. 
A unidade atende com 
capacidade reduzida e 
seguindo os protocolos 
sanitários de combate à 

pandemia.
Vale lembrar que 

neste momento, as uni-
dades oferecem apenas 
serviços que dependem 
da presença do cidadão 
para serem concluídos, 
como primeira via do 
RG, transferência in-
terestadual e mudança 
na característica de 
veículo.

 
Parque do Mirim
O Saae (Serviço Au-

tônomo de Água Esgo-
tos) alterou o horário de 
funcionamento do Par-
que do Mirim e Museu 
da Água, ambos admi-
nistrados pela autarquia, 
para se adequar a nova 
classificação. 

O Parque do Mirim 
está em funcionamento 
de segunda à sexta-fei-

ra, das 6h às 20, com 
permanência no parque 
até às 21h. Nos finais de 
semana (dias 30 e 31/01 
- 06 e 07/02), o Parque 
estará fechado. No dia 
02 de fevereiro, Feriado 
municipal, dia de Nossa 
Senhora da Candelária, 
Padroeira do município, 
o Parque estará fechado.

Já o Museu da Água 
funciona da segunda 
à sexta-feira das 9h às 
16h, limitado a 40% da 
sua capacidade. Nos fi-
nais de semana (dias 30 
e 31/01 e 06 e 07/02), o 
Museu estará fechado, 
inclusive área externa. 
E nos dias 01 e 02 de 
fevereiro, Ponto Facul-
tativo e Feriado muni-
cipal, o Museu estará 
fechado, inclusive área 
externa.

DIVULGAÇÃO

Prefeito Nilson Gaspar assinou o decreto na tarde desta quinta-feira autorizando o comércio a funcionar no feriado municipal
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ESTUDANTES
SOU Indaiatuba realiza cadastro de alunos para Cartão Estudante

Fundação Pró-Memória lança livros 
com resgate da história de Indaiatuba
Coleção traz registros do impacto na formação da cultura e identidade do município

Coleção Patrimônio Cultural de Indaiatuba é composta por 5 volumes

A Fundação Pró-
-Memória de In-
daiatuba promo-

ve, no dia 1º de fevereiro, 
o lançamento oficial da 
coleção “Patrimônio Cul-
tural de Indaiatuba”. O 
evento, que será virtual, a 
partir das 14 horas, marca 
o aniversário de 27 anos 
da Autarquia, ligada à 
Prefeitura da cidade.

A coleção possui 5 
livros que são resultados 
de um projeto de pesqui-
sa, feito em parceria com 
universidades renomadas, 
que durou seis anos. Cada 
livro traz o registro do 
impacto na formação da 
cultura e da identidade de 
Indaiatuba.

Ao todo, foram im-
pressas 500 unidades dos 
cinco volumes: “A Fazen-
da da Cachoeira do Jica”; 
“Catálogo da Hemerote-
ca”; “Guia das Fazendas”; 
“Guia dos Fundos Públi-
cos”; e “Plano Museológi-
co”, que serão distribuídos 
para escolas municipais, 
universidades e bibliotecas 
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a fim de democratizar a in-
formação para que contri-
bua, eficientemente, para 
o desenvolvimento social 
e construção do senso crí-
tico da população.

“Esta coleção é um 
objeto de estudo inédito 
que objetivou investigar 
e entender o impacto que 
o patrimônio edificado, 
documental, museológico 
e arqueológico trouxe para 
a formação cultural e para 
a identidade da cidade. 
Trata-se de um diálogo 
interdisciplinar marcan-

A SOU Indaiatuba in-
forma que iniciou o reca-
dastro e cadastro de alunos 
de escolas estaduais para 
o Cartão Estudante que 
ocorre no guichê da SOU 
localizado no Ponto Ci-
dadão (antiga rodoviária), 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h, até o dia 
31 de março. O prazo 
foi estendido para que 
estudantes possam fazer o 
cartão escolar com maior 
tranquilidade, evitando 
aglomerações.

te com diversos olhares 
norteados por duas linhas 
de pesquisa: o Patrimô-
nio Cultural, Memória e 
Cidade; e as Instituições 
de Memória e Acervos”, 
conta Carlos Gustavo Nó-
brega, superintendente da 
Fundação Pró-Memória 
e coordenador-geral do 
projeto. 

O prefeito Nilson Gas-
par parabeniza a Fundação 
Pró-Memória pela iniciati-
va e ações desenvolvidas 
que visam preservar o 
patrimônio histórico da 

cidade. “Valorizo muito 
o trabalho de toda equi-
pe, principalmente por-
que Indaiatuba está em 
franco desenvolvimento 
e precisamos preservar a 
sua identidade histórico-
-cultural, e isso não seria 
possível se não tivéssemos 
profissionais altamente 
qualificados atuando nesta 
área”, diz.

Os materiais integram 
outros títulos que visam 
divulgar o trabalho apro-
fundado de pesquisa idea-
lizado pela Fundação Pró-

-Memória para fomentar a 
discussão, preservação e 
difusão dos bens culturais 
de Indaiatuba, promo-
vendo a capacidade de 
mudança da sociedade 
acerca do meio social em 
que estão inseridas. Futu-
ramente, todos os títulos 
serão transformados em 
e-books para acesso em 
diferentes plataformas 
digitais.

Outras ações
Ainda durante o even-

to, a Fundação Pró-Me-

mória apresentará o novo 
site, totalmente repagina-
do e mais interativo, além 
do acesso à Biblioteca 
Municipal, que, agora, 
tem acesso on-line aos 
seus mais de 400 títulos. 
“Desenvolvemos uma 
nova plataforma que tor-
nará mais fácil o acesso ao 
nosso acervo, à reserva e à 
renovação de livros. O sis-
tema de coleta e devolução 
passará a ser drive-thru”, 
revela o superintendente 
que acredita que, desta 
forma, haverá um maior 
controle das reservas e, 
consequentemente, do 
extravio dos livros. 

Para obter o cartão, 
tanto do cadastro como 
para recadastro, o aluno 
deverá preencher o for-
mulário para o Passe Es-
colar, que está disponível 
no site da SOU (www.
souindaiatuba.com.br), no 
botão escolar formulário – 
download. 

Para os novos alunos, 
que farão o cadastramen-
to pela primeira vez, é 
necessário apresentar a 
Declaração de Matrícu-
la atualizada, com data 

de 2021, que deve ser 
retirada pelo próprio alu-
no na unidade escolar 
em que está matriculado. 
Nela deve constar “Pas-
se Gratuito” ou “100% 
da gratuidade”. Também 
é necessário apresentar 
comprovante de endereço, 
também de 2021 (água, 
luz ou telefone), em nome 
do próprio aluno ou do 
pai ou da mãe; e RG e 
CPF (Cadastro de Pessoa 
Física) do aluno – cópia e 
original. Não serão aceitos 

CPFs do pai ou mãe.
Os estudantes que já 

utilizavam o Passe Escolar 
também precisam fazer o 
recadastramento. Assim 
como os cadastros novos, 
é necessário apresentar 
Declaração de Matrícula 
atualizada, com data de 
2021, emitida pela unida-
de escolar. Sem esquecer 
que na Declaração deverá 
constar “Passe Gratuito” 
ou “100% da gratuida-
de”. Também é preciso 
apresentar comprovante 

de endereço atualizado e o 
Cartão – Transporte Esco-
lar emitido pela Empresa 
SOU Indaiatuba. Caso 
o aluno tenha perdido o 
Cartão, ele deverá apre-
sentar o CPF original e 
terá que pagar a taxa para 
a emissão da segunda via 
do mesmo, no valor de 
R$ 20,50 (cinco tarifas 
vigentes).

Para cursos técnicos 
(reconhecidos pelo MEC), 
todas as declarações de-
vem ser originais e infor-

marem o nome do curso, 
data de início e término, 
além do período (manhã, 
tarde ou noite)

O cartão escolar é um 
benefício pessoal e in-
transferível, específico 
para o estudante se des-
locar entre a escola e a 
residência. Ele não tem 
nenhum custo ao usuário 
na primeira via. 

O Ponto Cidadão fica 
entre a Avenida Presi-
dente Vargas e a Rua 24 
de Maio.

Serviço
Lançamento Coletâ-
nea Patrimônio Cul-
tural de Indaiatuba

Data: 1º de fevereiro

Horário: 14 horas
Live – acesso em: 
https://www.face-
book.com/Funda-
caoProMemoriaDeIn-
daiatuba/
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Indaiatuba encerra 2020 com saldo 
positivo na geração de empregos formais
Preservação de empregos é o responsável pelo resultado positivo, segundo o ministro da Economia

Indaiatuba fechou 
o ano de 2020 com 
saldo positivo na 

geração de empregos 
formais, segundo o Ca-
ged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desem-
pregados).

De acordo com da-
dos, de janeiro a de-
zembro do ano passado, 
foram 27.918 admis-
sões e 27.595 desliga-
mentos, resultando um 
saldo positivo de 323. 
Durante os doze meses 
de 2020, cinco meses 
fecharam com saldo 
negativo, sendo que o 
mês de abril foi quando 
houve o maior núme-
ro de demissões. Neste 
mês, o Caged registrou 
980 admissões e 2.711 
demissões. 

Já na geração de 
emprego o mês de se-

DENISE KATAHIRA
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De janeiro a dezembro do ano passado, foram 27.918 admissões em Indaiatuba

tembro foi que mais 
contratou, admitindo 
2.774 funcionários e 
dispensando 1.898 pro-
fissionais.

Para o ministro da 
Economia, Paulo Gue-
des, o BEm (Benefício 
Emergencial para Pre-

servação do Emprego 
e da Renda), criado 
pelo governo federal 
durante a pandemia de 
covid-19, é um dos res-
ponsáveis pelo resulta-
do.

Pelo programa, em-
pregadores e funcio-

nários fizeram acordos 
de redução de jornada 
e salário ou de suspen-
são de contratos. Como 
contrapartida, o gover-
no pagou, com recursos 
do FAT (Fundo de Am-
paro ao Trabalhador), 
uma porcentagem do 

seguro-desemprego a 
que o empregado teria 
direito se fosse demiti-
do.

Segundo o Caged, 
em Indaiatuba, houve 
45.825 acordos emer-
genciais sendo 270 in-
termitentes; 8.711 com 

redução de 20%; 9.538 
com redução de 50%; 
9.786 com redução de 
70%; e 17.521 suspen-
sões. Ainda de acordo 
com os dados, a presta-
ção de serviços foi que 
mais aderiu ao BEm 
com 18.841 acordo, 
seguido pela indústria 
com 17.687, comércio 
com 8.261 e construção 
com 1.017.

Demissões em 
dezembro
Após cinco meses 

de saldo positivo, em 
dezembro, o número 
de demissões superou o 
de contratações em In-
daiatuba, com o fecha-
mento de 2.399 postos 
de trabalho. De acordo 
com o ministério, de-
zembro é um mês “de 
ressaca” no mercado 
e essas perdas são co-
muns.
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Prefeitura e Governo Estadual oficializam 
início das obras de escola no Campo Bonito
Secretário Estadual de Educação, Rossieli Soares, participou da cerimônia realizada nesta quinta-feira (28)

O início da constru-
ção da nova escola 
estadual no Parque 

Campo Bonito foi oficiali-
zado na manhã desta quin-
ta-feira (28), com a assina-
tura simbólica da Ordem de 
Serviços. Para a cerimônia, 
realizada no local da obra, o 
prefeito Nilson Gaspar rece-
beu o secretário estadual de 
Educação, Rossieli Soares, o 
diretor de Obras e Serviços 
da FDE (Fundação para o 
Desenvolvimento da Educa-
ção), Márcio Ribeiro Gaban, 
e o dirigente Regional de 
Ensino de Capivari, Edvil-
son Cardoso. 

“Há tempos temos plei-
teado uma escola estadual 
para a região. Temos mais 
de 15 mil moradores no 
Campo Bonito e essa escola 
atenderá uma demanda que 
temos no bairro”, ressaltou o 
prefeito Nilson Gaspar.

Segundo o prefeito, a 
Administração Municipal 
também está trabalhando 
para viabilizar a construção 
de um novo Complexo Edu-
cacional na região do Jardim 
Veneza, que atenderá mais 
de mil alunos. 

O secretário de Educa-
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O secretário estadual de Educação, Rossieli Soares esteve em Indaiatuba para a assinatura da Ordem de Serviços

ção do Estado disse que as 
obras atrasaram por conta 
da pandemia da Covid-19. 
“Mas estamos aqui cum-
prindo o que o Governo do 
Estado se comprometeu em 
fazer. É uma obra de doze 
meses e em fevereiro do 
próximo ano pretendemos 
entregar essa escola de En-
sino Fundamental e Médio”, 
explicou.

Rossieli também anun-
ciou a construção de cober-
turas nas quadras de cinco 
unidades escolares do muni-
cípio: E.E. Dom José de Ca-
margo Barros; Profa. Suzana 
Benedicta Gigo Ayres; Pro-
fa. Deolinda Deolinda Ma-
neira Severo, Prof. José de 
Campos e Joaquim Pedroso 
de Alvarenga. “Faremos um 
convênio com a Prefeitura 
de Indaiatuba e enviaremos 
verba para construir as co-
berturas nessas escolas que 
ainda não possuem quadra 
coberta”, avisou.

O Estado vai investir 
mais de R$ 6 milhões na 
nova escola estadual e o ter-
reno foi doado pela Admi-
nistração Municipal.

Na cerimônia ain-
da estavam presentes a 
secretária Municipal de 
Educação, Rita de Cássia 
Trasferetti, a secretária de 

Relações Institucionais e 
Comunicação, Dra. Gra-
ziela Milani, e demais se-
cretários municipais, dos 
vereadores Silene Carva-

lini, Luiz Carlos da Silva, 
Arthur Spindula, Décio 
Rocha da Silva, Leandro 
José Pinto e Wilson José 
dos Santos, e o ex-prefeito 

Reinaldo Nogueira repre-
sentou o deputado esta-
dual Rogério Nogueira, 
que se recupera de uma 
cirurgia. 

 A escola
A Escola Estadual do 

Parque Campo Bonito 
será construída pela em-
presa Levig Engenharia, 
contratada pelo Governo 
do Estado de São Paulo, e 
seguirá o projeto padrão 
da FDE, que foi adaptado 
pela Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano e 
Engenharia.

O terreno doado pela 
Prefeitura com área de 
5.321,25m² fica ao lado da 
creche do bairro. O prédio 
terá 3.414,20m² de área 
construída, dividido em 
dois 02 blocos interligados 
por passarela coberta. Um 
dos blocos abrigará a ad-
ministração, salas de aula 
e as outras salas comple-
mentares, e no outro ficará 
o refeitório, pátio, cozinha 
e quadra coberta.

Serão 12 salas de aula; 
dois laboratórios e sala de 
informática, entre outras 
dependências. O prédio 
também terá elevador e 
todos os recursos de aces-
sibilidade exigidas pela le-
gislação federal, dentro e 
fora das dependências.

O investimento na obra 
é de R$ R$ 6.275.441,85, 
com prazo de 12 meses 
para conclusão.

OBRAS
Iniciada obra de revitalização de praça no Jardim Oliveira Camargo

A área de lazer locali-
zada na Rua Edival Jesus 
Lanza, no Jardim Oli-
veira Camargo, iniciou o 
processo de revitalização 
nesta segunda-feira (25). 
O local vai ser repaginado 
com uma nova academia 
destinada para as pesso-
as da terceira idade. A 
obra está sobre responsa-

bilidade da Secretaria de 
Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente.

Além disso, o parqui-
nho de areia já existente 
vai receber um gramado 
sintético e será acrescenta-
da na praça meia quadra de 
basquete. Com toda a nova 
estrutura, bancos, paisagis-
mo e iluminação também 

serão implementados para 
melhoria do espaço.

De acordo com o pre-
feito Nilson Gaspar a obra 
tem como proposta trazer 
mais qualidade no lazer 
das pessoas, principal-
mente das crianças, que 
moram no bairro “O es-
paço precisa de uma nova 
área para que os adultos 

pratiquem suas atividades 
físicas, com a implantação 
de uma academia ao ar 
livre. Da mesma forma 
que vai trazer um ambiente 
melhor para que as crian-
ças possam brincar em 
segurança”.

A obra tem previsão 
para entrega até abril deste 
ano. A obra de revitalização tem previsão para entrega até abril deste ano

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI



Programa Mais Saúde com Dr. Eduardo Santos recebeu a psicóloga Carla Borges

Como reintegrar funcionários que se 
recuperaram da Covid-19 nas empresas

A p s i c ó l o g a  e 
o r i e n t a d o r a 
pedagógica do 

grupo UniEduk, pro-
fessora Carla Borges 
foi uma das convidadas 
Programa Mais Saú-
de com apresentação 
do médico intensivista 
Eduardo Santos.

Dentre os assuntos 
abordados, o doutor 
perguntou à Carla qual 
a melhor maneira de 
reintegrar um funcioná-
rio que esteja voltando 
ao trabalho, depois de 
ter sido afastado pela 
Covid-19. De acordo 
com ela, pelo fato de a 
doença ser muito nova e 
ainda não conhecermos 
tudo sobre como o vírus 

se comporta, algumas 
pessoas podem criar 
um certo receio ao ter 
contato com quem já 
teve a doença, mas nós 
devemos lembrar que 
a pessoa recuperada 
que volta ao trabalho, 
deve continuar usando 
máscara, álcool-gel e 

todos os protocolos de 
segurança, portanto, é 
um colega de trabalho 
que deve ser tratado 
como qualquer outro.

Em verdade, a psi-
cóloga vai além: “A 
pessoa que acabou de 
passar pela Covid-19 
com certeza se sente 

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

A psicóloga e orientadora pedagógica do grupo UniEduk, Carla Borges e o Dr. Eduardo Santos

fragilizada, não ape-
nas fisicamente, mas 
também emocional e 
afetivamente, então é 
muito importante que 
os colegas de trabalho 
acolham a pessoa. Já 
vi casos em que fize-
ram até festa de boas 
vindas. Considero o 

gesto muito positivo, 
não só para quem está 
voltando ao trabalho, 
mas para todos que 
convivem naquele am-
biente”, defende Carla.

Ela mesma confes-
sa que teve um pouco 
de medo quando uma 
moça começou a tossir 
e tirou a máscara perto 
dela em uma fila de 
supermercado, e re-
conhece que ter medo 
faz parte da natureza 
humana, e nos prote-
ge em certa medida, 
mas alerta: “O medo 
não pode nos paralisar. 
A doença é real, tem 
matado muita gente, 
infelizmente, e nós de-
vemos tomar todos os 
cuidados, é claro, mas 
a vida não pode parar, 

é preciso não entrar 
em pânico”, lembra a 
psicóloga. 

Ela se colocou a 
disposição para atuar 
na área de Recursos 
Humanos em empresas 
que estejam reintegran-
do seus funcionários 
que passaram pela Co-
vid-19. 

Para acompanhar as 
próximas edições do 
Programa Mais Saúde é 
só seguir o Jornal Mais 
Expressão no Facebook 
e ficar atento ao horá-
rio: todas as quartas-
-feiras às 20 horas. 

O Dr. Eduardo San-
tos sempre traz profis-
sionais com visões de 
mundo agregadoras 
que trabalham na área 
da Saúde. 

xx
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COMEMORAÇÃO
História do EC Primavera é preservada por acervo digital

Jogadora de futsal de Indaiatuba 
é contratada pela equipe de Jaú
Atleta deve se apresentar ao novo clube na segunda quinzena de fevereiro

Contrato com a nova equipe já foi assinado

Acervo idealizado pelo primaverino Roberto Barce é 
considerado um patrimônio histórico do clube

Novamente o fut-
sal feminino de 
Indaiatuba é des-

taque e ganha reconheci-
mento de clubes de fora 
da cidade. A novidade 
dessa vez é ida da fixa 
e armadora Thais Lima 
Oliveira, de 24 anos, para 
a equipe de Jaú. A jo-
gadora, que atuava pelo 
time local Águias do Sol, 
deve ser apresentar ao 
novo clube na segunda 
quinzena de fevereiro.

Thais chamou aten-
ção dos jauenses por sua 
participação na Liga Na-
cional de Futsal, quando 
o time indaiatubano con-
quistou o vice-campeo-
nato.

“Na realidade, sempre 

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

Histórias e memó-
rias foram feitas para ser 
guardadas! E no Esporte 
Clube Primavera, clu-
be que completou nesta 
quarta-feira (27) 94 anos 
de existência, essas lem-
branças são muito bem 
preservadas graças ao 
historiador Roberto Bar-
ce, de 56 anos. Torcedor 
fanático do Fantasma há 
45 anos e conhecedor de 
ponta a ponta da história 
do clube, Barce preserva 
os momentos de glória 
por meio de um riquíssi-
mo acervo digital.

São fotos, vídeos, re-
cortes de jornais antigos, 
dados e muita informação 

foi o que almejei para 
minha vida profissio-
nal. Essa oportunidade 
significa a chance de 
crescimento na minha 
carreira e a possibilidade 
de alcançar objetivos que 
sempre sonhei”, celebra.

A preparação no novo 
clube deve iniciar, ape-
nas, na segunda quinzena 
de fevereiro, por conta 
da pandemia. Lá, Thais 
deve disputar os Jogos 
Regionais e Abertos, a 
Liga Nacional, além das 
copas Paulista, Record 
e SBT.

A mudança para Jaú 
também permitirá que a 
atleta retome os estudos, 
já que no novo contrato 
está uma bolsa de estudos 
100% na Fjau (Faculdade 
Integradas de Jaú).

Também será a opor-
tunidade de a atleta se 
dedicar exclusivamente 
ao futsal, já que em In-
daiatuba dividia o tempo 
entre treinos e o trabalho 
extra quadra. “O ponto 
principal que me levou a 
tomar essa decisão de sair 
da minha cidade, foi po-
der estudar e treinar sem 
custo algum”, ressalta. 

Carreira
Natural de Indaiatuba, 

Thais começou no futsal 
no projeto Educando para 
a Vida, quando tinha 
apenas 7 anos de idade. 
Por não contar com time 
feminino, atuava entre os 
meninos.

“O tempo foi pas-
sando e foram surgindo 
equipes femininas, as 

quais eu tive a oportu-
nidade de trabalhar e 
conhecer pessoas que 
estão comigo até hoje”, 
lembra. “Nesse tempo, 
tive a oportunidade de 
jogar ainda por equipes 
fora de Indaiatuba, como 
Americana, Elias Fausto 
e Ituano.”

Nesses 17 anos como 
atleta de futsal, Thais foi 
campeã dos Jogos Re-
gionais de 2014, 2015, 
2017 e 2018; Paulista em 
2014; e campeã da Taça 
Votorantin em 2019.

Entre os prêmios in-
dividuais, a atleta foi 
Destaque Esportivo em 
2017 e 2018; Melhores 
do Ano na Aifa, em 2017; 
e artilheira no Cruzeirão 
2016, Aifa 2017 e da 
Copa Sr. Raul em 2018.

dos 1.078 jogos oficiais, 
além de jogos amadores 
e amistosos em que o Tri-
color de Indaiatuba este-
ve campo. Um baú virtual 
carregado de grandes his-
tórias, que só poderia ser 
preservado por alguém 
muito apaixonado pelo 
Fantasma da Ituana.

Barce conta que vai 
ao estádio e acompanha 
o Primavera desde 1976, 
portanto em 2021 comple-
ta 45 anos como torcedor. 
“Iniciei justamente no ano 
em que o clube voltou a 
disputar um campeonato 
profissional, porque, an-
teriormente, disputou três 
competições na década 

de 50 (52, 54 e 58), mas 
depois ficou competindo 
somente em campeonato 
amadores, tanto em nível 
estadual quanto munici-
pal. Então nessa volta ao 
futebol profissional, na 
segunda divisão de 1976 
(equivalia a uma A3 atual-
mente), tínhamos um time 
formado principalmente 
por jogadores da cidade. 
Neste ano, o Primavera 
fez uma campanha me-
diana e foi um marco im-
portante nessa retomada 
ao futebol profissional”.

Segundo o torcedor, 
os registros do clube fo-
ram iniciados de forma 
voluntária e é composto 

por uma planilha no Ex-
cel, com subpastas ano 
a ano, com jogos, datas 
das partidas, autores de 
gols e o tempo em que 
os mesmos ocorreram. 
Também há fotos de al-
guns jogos e, dependendo 
do período, até vídeos. 
“Ao longo desses anos 
tenho registro de todos 
os jogos oficiais da Fe-
deração (44 Paulistas e 
2 Copas Paulistas), com 
as partidas na sequência 
e com fichas técnicas de 
algumas partidas. Tenho 
digitalizado todos os jor-
nais de Indaiatuba, desde 
a década de 30, com o 
primeiro jornal da cidade 

(O Indaiatubano)”, disse.
Acesse www.ecpri-

mavera.com.br/prima-

vera-94-anos-de-histo-
ria/  e saiba mais. (Jean 
Martins)



GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Guarda Civil apreende 63 porções 
de drogas em duas ocorrências

As ocorrências foram registradas na Vila Brizolla e no bairro parque residencial Indaiá

No último do-
mingo (24), 
equipes  da 

Guarda Civil apre-
enderam 63 porções 
de drogas ilícitas em 
duas situações dife-
rentes. A primeira foi 
registrada na Vila Bri-
zzola, após uma de-
núncia anônima reali-
zada pelo telefone, no 
número 153.  A equipe 
da Guarda foi enviada 
até a Rua Ângelo Ci-
volani, onde o suspei-
to saiu correndo, após 

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

notar a presença dos 
agentes policiais.

Ele foi acompanha-
do e abordado pelos 
guardas. Com ele a 
equipe localizou um 
microtubo com coca-
ína. Durante a tentati-
va de fuga, o homem 
deixou cair o micro-
tubo e três porções de 
maconha. Próximo do 
local onde o homem 
estava, com a ajuda do 
Canil da Guarda, fo-
ram localizadas duas 
porções de maconha 
e dois microtubos de 
cocaína, os quais esta-
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PRISÃO
Homem é preso em flagrante por tráfico de cocaína no Morada do Sol

Indivíduo jogou pacote com drogas dentro de 
terreno baldio

Na tarde de sába-
do (23), a equipe de 
Rondas Ostensivas 
de Motocicletas de 
Indaiatuba (Romi) 
estava fazendo sua 
fiscalização de roti-
na quando encontrou 

dois homens em local 
conhecido pela venda 
de entorpecentes, pró-
ximo à rua Professor 
Doutor Masharo Ta-
nigushi. 

Ao notar a presen-
ça dos guardas, um 

Foram apreendidas porções de maconha, cocaína e pedras de crack

vam escondidos.
A segunda ocor-

rência foi registra-
da no bairro parque 
Residencial Indaiá. 
A  viatura 104 reali-
zava o patrulhamento 
preventivo no local, 
quando um veículo 
parado em frente a 
uma viela, na Rua Ri-
cieri Delboni, cha-
mou a atenção. Os 
agentes entraram na 
rua e abordaram um 
adolescente com seis 
porções de cocaína e 
51 reais em espécie. 
Quando questionado, 

deles jogou um pacote 
em um terreno baldio. 
Ao ser abordado, os 
guardas encontraram 
28 microtubos com 

ele confessou que es-
tava traficando drogas 
no local.

Depois de revistar 
o local, os agentes 

encontraram mais 26 
porções de maconha, 
21 microtubos de co-
caína e sete pedras de 
crack. Toda a droga 

localizada nas ocor-
rências e os dois en-
volvidos foram apre-
sentados na Delegacia 
de Polícia.

cocaína dentro e mais 
25 espalhados pelo 
local. Com ajuda dos 
cachorros da guarda, 
foram outros 101 mi-

crotubos, que seriam 
utilizados para arma-
zenar a droga. Um 
dos rapazes conseguiu 
fugir e o outro foi 

conduzido à Delegacia 
de Polícia com todo o 
material que foi apre-
endido. O homem foi 
preso em flagrante.



Eduardo Pereira dos Santos e Maria Angelica - Indaiatuba Hospital

O Troféu Frutos de 
Indaiá realiza-
do anualmente 

pelo Grupo Mais Expres-
são foi criado em 2005, 
pelos empresários Alan 
Di Santi e Admilson Re-
decopa, proprietários do 
grupo, com o intuito de 
reconhecer as empresas 
que prestam serviços de 

Troféu Frutos de Indaiá reconhece 
as melhores empresas de Indaiatuba 
Prêmio foi criado pelo Grupo Mais Expressão em 2005 e já premiou milhares de empresas de Indaiatuba

FOTOS: JME

qualidade aos seus clien-
tes, que criam empregos 
e geram renda.

Segundo Di Santi 
o troféu foi elaborado 
pela artista plástica in-
daiatubana Maria Vaz, a 
Memê, e a ideia era que 
lembrasse uma folha de 
palmeira, já que Indaiá 
em tupi-guarani signifi-
ca Palmeira, mas que ao 
mesmo tempo fosse um 
unissex, porque há em-

presários e empresárias 
que recebem o prêmio, e 
dessa maneira chegaram 
ao atual design.

O evento de premia-
ção irá completar neste 
ano 16 anos e milhares 
de empresas e empre-
sários já receberam o 
troféu. “Pra mim é um 
orgulho muito grande 
ver o sucesso do Troféu 
Frutos de Indaiá. Esta-
mos há 15 anos reco-

nhecendo e premiando 
as melhores empresas e 
empresários de Indaia-
tuba”, disse Di Santi.

Pesquisa
Todos os anos a 

equipe do Grupo Mais 
Expressão realiza uma 
pesquisa com a popu-
lação que responde um 
questionário com diver-
sos segmentos e apon-
tam quais são as melho-
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D E N I S E  K A T A H I R A
redacao@maisexpressao.com.br

Paulo Celso Lui  - Topazio Cinemas 

res empresas de Indaia-
tuba. Com o resultado 
apurado, a equipe do 
Troféu Frutos de Indaiá 
contata os escolhidos, e 
para eles são oferecido 
um pacote que inclui 
Campanha Publicitária 
e a participação da noite 
de premiação que inclui, 
além da entrega do tro-
féu, um jantar a francesa 
e um show ao vivo com 
os melhores cantores e 

bandas brasileiras.
Caso a empresa que 

ficou em primeiro lu-
gar se recuse a partici-
par, o segmento ao qual 
ele participa fica vago. 
“Premiamos somente os 
primeiros, pois quere-
mos ser fiel com a pes-
quisa. Isso gera credibi-
lidade ao nosso evento 
e também a confiança 
dos participantes”, disse 
Di Santi.
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Engenheiro Civil, Murilo Benatti, afirma que donos de indústrias viram na crise econômica um bom momento para construir 
BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

Engenheiro Murilo Benatti é 
dono da Encello Construtora e 
neste o início da Pandemia já tri-
plicou o número de funcionários

Engenheiro Murilo Benatti é dono da Encello Construtora e 
neste o início da Pandemia já triplicou o número de funcionários

INSTAGRAM @ENCELLO_ENGENHARIA MURILO BENATTI

Encello Construtora diz que sua 
produção cresceu mais de 300%

Murilo Benatti é 
Engenheiro Civil, 
pós-graduado em 

Engenharia de Gerencia-
mento de obras e perito ju-
dicial na área da engenharia.

Fez carreira em uma 
grande empresa automotiva, 
a Toyota, onde trabalhou 
durante 15 anos e chegou a 
ter cargo de chefia. Porém, 
ao longo dos anos decidiu 
cursar Engenharia Civil, 
principalmente porque sabia, 
na época, que o Brasil sedia-
ria grandes eventos como a 
Copa do Mundo de Futebol 
e os Jogos Olímpicos, o 
que com certeza aqueceria 
o mercado de construções.

Desde criança sonhava 
em ser empresário, pois 
tem vários familiares que já 
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são conhecidos em Indaia-
tuba, como por exemplo, 
os donos do grupo Ballilla. 
Ele diz que empreender no 
Brasil é bastante compli-
cado, pois existem poucos 
incentivos fiscais, mas fez 
um planejamento para co-
meçar seu próprio negócio 
e gerar empregos. Hoje, 
tornou-se referência no mer-

cado da Construção Civil.
Atualmente, a Encello é 

a empresa que mais detém as 
atividades de administração 
e engenharia de condomí-
nios, bem como as apro-
vações de projetos: são 12 
condomínios administrados 
por eles e mais a gestão de di-
versos projetos residenciais, 
a maioria de alto padrão.

Benatti conta que ao con-
trário do que aconteceu com 
o setor comercial, que entrou 
em queda desde a chegada 
da Pandemia do coronaví-
rus, no setor de Construção 
Civil, muitos investidores 
e donos de indústria consi-
deraram que este período 
seria oportuno para começar 
novas obras. Por isso, desde 

o começo de 2020 até hoje, a 
Encello teve um crescimento 
de 300% em seu número de 
projetos e, para dar conta de 
tudo isso, chegou a triplicar 
o número de funcionários. 

O engenheiro afirma 
que a Encello cresceu 
muito na qualidade do ser-
viço e na metodologia de 
construções, e por isso se 
tornou uma gerenciadora 
de obras, principalmente 
pelo aumento de obras em 
condomínios. Eles tam-
bém são especialistas em 
galpões industriais para 
diversas empresas que tem 
procurado as cidades de 
Indaiatuba, Salto, Elias 
Fausto e outras da região. 
Além da Encello Enge-
nharia e a Encello Cons-
trutora, para 2021 Benat-
ti pretende investir mais 
na Encello Incorpora-

ções, em parceria com a 
empresa DG Empreen-
dimentos, do seu sócio 
Diego Barzan, e assim já 
contam com vários lote-
amentos, dentro e fora 
do estado de São Paulo.
Atualmente, a Encello 
é  administrada por sua 
irmã Marília Benatti e 
o Diretor de obras Ale-
xandre Marques por 
motivo do Eng. Muri-
lo ter assumido com-
promissos políticos.

Caso tenha interesse em 
contratar a Encello para re-
alizar construções com alto 
padrão de qualidade em seu 
condomínio, indústria ou 
residência é só procurar a 
equipe do Murilo Benat-
ti através do site www.en-
cello.com.br e pelo Insta-
gram @encello_engenharia.
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Casamente de Lídia Cristina. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente.

A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a coleção 
Tutti Sposa. 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

A equipe da Rosa Brolo, recebendo um mimo do Jornal Mais 
Expressão, o delicioso Bolo da Madre.

A Nova Loja 

Gente bonita prestigiando o Restaurante e Charcutaria 
Tuia Armazém, que oferece pratos incríveis. Vale a pena 
conhecer. Fone: (19) 3875-2046 / (19) 99483-2821 Rod. 
João Ceccon, 370 - Antigo 238 - Altos da Bela Vista

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!

A By Faby Modas está fazendo o maior sucesso com a 
nova Coleção Plus Size e de todos os tamanhos, com lindos 
vestidos para as mulheres modernas de Indaiatuba. Vale a 
pena dar uma olhadinha de perto! Av. Ário Barnabé,1389 
Fone: (19) 3394-2109

By Faby Modas

 Rubens Rugeri, proprietário da DDMAX, receberá esse ano 
mais um Troféu Frutos de Indaiá. Parabéns!

Adelaide Decorações

Vânia e Ronaldo com o lindo Bob em consulta na Clínica 
Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, 
(19) 3875-2715

Clínica Bicho Amigo

Minha querida amiga e cliente Angelita, proprietária da Tavares 
Refrigeração, recebendo um delicioso Bolo da Madre, carinho do 
Jornal Mais Expressão.
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A NIPOMED está no mercado desde 1977, e foi a pioneira 
na implantação do sistema de saúde por credenciamento 
permitindo a utilização do sistema com isenção de 
carência e sem limitação de idade. O Mais Expressão 
agradece a Adriana Shirley Mantovani Matizuki Diretora 
da Franquia em Indaiatuba pela  renovação da parceria 
e pela confiança em nosso trabalho.

A Lorenzon Máquinas e Ferramentas, está a 70 anos no Mercado, e o Mais Expressão 
agradece a parceria por mais um ano. Obrigada pela confiança em nosso trabalho!! Na 
foto  Carmela, Carlito e Sra. Ana diretores da Lorenzon!

No Studio Camila Mancini você encontra tratamentos para 
Dermopigmentação Estética e Paramédica, Tratamento 
de estrias @bodystril,  Estética Facial , Terapia Capilar, 
Depilação a Laser e Nutrição, quer saber mais, agende 
um horário pelo whatsapp 19-99891-7667!!

O Jornal Mais Expressão dá as boas vindas a Rosiane 
Padula do Ateliê do Sabor, mais um cliente novo 
chegando, sejam muito bem vindos!!

O Mais Expressão agradece a Mara e o João da Sonhare Colchões e Cia, pela renovação 
da nossa parceria! Muito obrigada!!

Vera Lucia e Dra. Heloise Prado Martins da Aliança Prime Imóveis ,   são as mais novas 
clientes do Grupo Mais Expressão, sejam muito bem vindas!!



ARQUIVO PESSOAL

DENTE POR DENTE
Lançamento - Sus-
pense - Classificação 
16 anos - 85 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (28), Sexta 
(29), Segunda (1º) 
e Quarta (3): 17h10 
[TC] / 19h50 [TC]
.....................................
PINÓQUIO
2ª semana - Fantasia 
/ Aventura - Classi-
ficação 10 anos - 120 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (28), Sexta 
(29), Segunda (1º) 
e Quarta (3): 16h30 
[TC] / 19h20 [TC]
Polo Shopping
Quinta (28), Sexta 
(29), Segunda (1º) e 
Quarta (3): 15h20 / 
18h40
.....................................
ESTRANHO PASSA-
GEIRO: SPUTNIK
2ª semana - Ficção / 
Suspense - Classifica-
ção 16 anos - 114 mi-
nutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (28), Sexta 
(29), Segunda (1º) e 
Quarta (3): 19h00
...................................
..O MENSAGEIRO 
DO ÚLTIMO DIA
3ª semana - Suspense 
/ Terror - Classifica-
ção 16 anos - 138 mi-
nutos
DUBLADO

Shopping Jaraguá
Quinta (28), Sexta 
(29), Segunda (1º) e 
Quarta (3): 19h35
.....................................
LEGADO EXPLOSI-
VO
4ª semana - Ação - 
Classificação 14 anos 
- 100 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (28), Sexta 
(29), Segunda (1º) e 
Quarta (3): 19h40
.....................................
MULHER-MARAVI-
LHA 1984
7ª semana - Aventura 
/ Ação - Classificação 
12 anos - 151 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (28), Sexta 
(29), Segunda (1º) e 
Quarta (3): 15h40 / 
19h00
Polo Shopping
Quinta (28), Sexta 
(29), Segunda (1º) e 
Quarta (3): 16h05 / 
19h25
.....................................
TROLLS 2
9ª semana - Anima-
ção / Aventura - Clas-
sificação livre - 90 mi-
nutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (28), Sexta 
(29), Segunda (1º) e 
Quarta (3): 16h05
Polo Shopping
Quinta (28), Sexta 
(29), Segunda (1º) e 
Quarta (3): 15h40

Yoga é uma boa aliada durante o isolamento social

Clara Coelho de 
Carvalho tem 
graduação em 

Jornalismo, mas há mais 
de três anos decidiu 
dedicar sua vida profis-
sional exclusivamente 
à Yoga. Mais do que 
apenas professora, ela 
prefere se definir como 
Yogaterapêuta, já que 
faz questão de salien-
tar, em seu estilo de 

trabalho, o potencial 
terapêutico que a prática 
tem para o corpo físico, 
mas ainda mais para a 
Saúde Mental.

E durante o isola-
mento social, Clara con-
ta que a nova modali-
dade, a Yoga Nidra, em 
que o aluno fica deitado 
de barriga para cima, 
ajuda nas visualizações 
mentais e controle da 
respiração. 

Além disso, a pro-
fessora também enfatiza 

os diversos benefícios 
de mantras, discussões 
mais profundas sobre a 
filosofia da yoga e até 
mesmo leitura de man-
dalas, que são sempre 
discutidas levando em 
conta a situação que a 
pessoa está vivendo na-
quela fase específica de 
sua trajetória. “Costumo 
enfatizar que a Yoga é 
possível para todos, sem 
idealizações e estig-
mas de corpo perfeito. 
O mais importante na 

prática que eu propo-
nho é o reconhecimento 
das sensações e senti-
mentos, e a observação 
consciente do corpo e da 
mente, conhecida como 
mindfulness”.

Aliás, a respeito da 
ligação da Yoga com 
a Ciência, segundo o 
diretório PubMed, que 
abrange artigos publi-
cados em revistas cien-
tíficas na área da Saúde, 
de 2012 a 2020, cresceu 
em 190% os estudos a 
respeito da yogaterapia, 
especificamente, e hou-
ve um aumento de 300% 
nas pesquisas científicas 
sobre a importância da 
Yoga no tratamento do 
estresse. 

A Yoga  também 
pode servir como com-
plemento a tratamentos 
psicológicos tradicio-
nais / medicamentosos. 
“Mesmo as pessoas que 
já têm algum diagnósti-
co vindo de um psicólo-
go ou psiquiatra, ao pra-
ticar Yoga elas tomam 
consciência sobre seus 
gatilhos mentais, pensa-
mentos, sentimentos. A 
partir dessa observação 
sem julgamentos, elas 
já conseguem encon-
trar mais facilmente 
seu equilíbrio mental e 
emocional”, explica ela.

Para conhecer com 
mais profundidade o tra-
balho da Yogaterapêuta 
Clara, é só acessar o seu 
Instagram:@claracoe-
lho_yoga.

Yoga pode ajudar na saúde 
mental durante a pandemia

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

CINEMA

www.topaziocinemas.com.br
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 932

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO CENTRO DA CIDADE DE INDIATUBA-SP-AU.85 m². 
03 dormitórios (sendo 01 suíte) todos com armários planejados e painel de TV, 
luminárias, criado mudo, papel de parede, roupeiro no corredor, e uma cristalei-
ra, sala de TV com Painel, papel de parede na sala de jantar, armário de apoio 
na varanda com base em granito preta, cozinha planejada com cooktop, coifa e 
forno elétrico, lavanderia com armários, com 02 vagas de garagem, com área de 
lazer completa, piscina adulto e infantil, quadra de poliesportiva, sala de cinema, 
salão gourmet, salão de festas, salão de jogos, academia, Spa , sala de massagem, 
churrasqueira,  apartamento excelente e ótima localização, próximo a mercado, 
farmácia, shopping Parque Mall. R$ 2.400,00 + COND.+ IPTU.

CA09199- JARDIM MORADA DO SOL - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO  – AT.125 m²- AC. 233 
m²- 03 Dormitórios (sendo 01 Suíte), Sala de estar, Sala de jantar, cozinha ampla com 
armários planejados, lavanderia com armários modulados, WC social, Área gourmet, 
Garagem para 02 autos e portão eletrônico. R$ 2.500,00 + IPTU.

CA09201 - Jardim Regina - Excelente casa térrea - 03 dormitórios(sendo 01 Suíte 
master com armários planejados e banheira. Sala de estar/ jantar e cozinha integra-
da, com mesa em pedra, despensa, lavanderia coberta, Jardim de inverno, banheiro 
social, amplo corredor externo, área de festas com churrasqueira, banheiro escritório 
modulado, perfeito para home office, amplo quintal, 04 vagas de garagem sendo 02 
cobertas e 02 descobertas, portão eletrônico, com travas. climatizada! Aquecimento 
solar. Preparação para sistema de monitoramento, próximo ao Colégio Meta, padaria 
e farmácia. R$ 550.000,00

CA09202 - AT.175 m² AC.172 m² - Excelente Casa Térrea em condomínio fechado - 3 dor-
mitórios, sendo 1 suíte, wc social, sala de estar e jantar integradas com pé direito duplo, 
cozinha estilo americana, lavanderia, área de lazer com churrasqueira, quintal para pets 
e  garagem para 2 carros. Ar condicionado na sala, suíte e mais um quarto. Casa rica em 
armários planejados em todas as dependências.  R$ 530.000,00 - Aceita financiamento.

AP04981 - LANÇAMENTO AUTHORIA - Apartamento Duplex - AU.72m². 02 dor-
mitórios (sendo uma suíte)sala 02 ambientes, estar e jantar, integrada com a cozi-
nha  e área gourmet, banheiro social,02 vagas de garagem, com guarita, entrada 
de prestador de serviço, entrada social, concierge, praça de boas vindas, piscina 
adulto com prainha, piscina infantil, praça com espelho d`água, salão de festas e 
espaço gourmet, louge festa, espaço kids, playground, churrasqueira e forno de pi-
zza, chute a gol, pet place. Viver em um lugar que nos possibilita passar mais tempo 
com a família ,e estar próximo à tudo que nos importa, e tirar proveito  de todas as 
facilidades que a tecnologia pode nos proporcionar. Assim e o Authoria, um projeto 
com desing atual e marcante, e elementos transcendem o tempo e desenham o 
futuro. Um empreendimento que traduz o desejo pelo novo, o desejo de viver uma 
nova experiência em um lugar único. CONSULTE NOSSOS CORRETORES!!!

AP04976 - APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO TODO MOBILHADO - 03 dormitórios 
(sendo 02 suítes), sala para 2 ambientes, WC social, cozinha planejada, lavanderia 
planejada, varanda gourmet, e garagem para 2 autos. Imóvel com eletrodomésti-
cos, móveis e com aquecimento de água. R$ 2.950,00 + COND + IPTU

lhos de ar condicionado, sala de jantar, sala de es-
tar com sacada, banheiro social,  ampla cozinha 
com armários planejados, lavanderia, 01 vaga de 
garagem. R$ 320.000,00

CA09203 – RESIDENCIAL  JARDIM VENEZA – 
AT.108 m² AC 76 m² 03 dormitórios sendo 01 suí-
te com área de luz privativa, sal de estar com pé 
direito alto, cozinha, lavanderia, churrasqueira, 
R$ 360.000,00.

CA09194 – JARDIM  BELO HORIZONTE -  AT 150 
m²  AC 100,91 m² - 03 dormitórios sendo 01 suí-
te, garagem para 02 autos, próximo a rodovia e 
rodoviária. R$ 387.000,00

LOCAÇÃO

SL01035 - Salão comercial - Jardim Califórnia - AT 
160 m²- salão com 03 banheiros, copa, lavande-
ria, vagas compartilhadas e rua livre de fácil esta-
cionamento. R$ 3.500,00 isento de IPTU.

SL010308 - 92m² - Sala comercial - Jardim Nely  
com ótima localização  -  01 banheiro sala  refor-
mada. R$ 1.350,00 + IPTU

SL01047  - SALA COMERCIAL EDIFICIO AMBAS-
SADOR-  AU 40,00 m²  - Sala Comercial com WC 
e Elevador, Ótima localização (Centro) LOCAÇÃO 
R$ 600,00 + COND + IPTU. 

CA09198 -SALTO - AT.350 m² AC. 270 m² - Casa 
em condomínio Salto/SP.  4 dormitórios sendo 1 

suíte com hidro, 3 banheiros. sala de estar, jan-
tar e TV, mezanino com escritório/biblioteca, , 
cozinha planejada, área de serviço planejada, 
edícula com área gourmet, garagem para 4 
carros e uma moto,  jardins (interno e frontal) 
e pomar. Condomínio com 02 quiosques, salão 
de festas, academia ao ar livre, campo de fu-
tebol, quadra poliesportiva, quadra de areia, 
quadra de tênis iluminada, pomar e circuito de 
caminhada. R$ 4.000,00 + COND + IPTU.

CA09033 - AT. 130m²- AC. 30m² - CASA TÉR-
REA COM QUINTAL COMPARTILHADO - MO-
RADA DO SOL - casa com quintal compartilha-
do sendo 01 dormitório, WC social, cozinha 
com copa, taque no quintal, 01 vaga descober-
ta- R$ 850,00 + IPTU

AP04723 - Edifício Raquel - AU 137m² -  Semi 
-Mobiliado. 3 dormitórios planejados, sendo  
2 suítes com closet sem mobílias , suíte princi-
pal com cama box,  salas de jantar e de  estar 
conjugadas sem mobílias, cozinha planejada 
com fogão, geladeira , lavanderia com maqui-
na de lavar , 1 banheiro social planejado, va-
randa gourmet mobiliada, com churrasqueira 
e vidros retráteis na sacada . Garagem: 2 va-
gas paralelas  grandes. Com preparo para ar 
condicionado. 2 apartamentos por andar, 2 
elevadores.  Sala de Ginástica e quadra polies-
portiva, Portaria Eletrônica 24hrs- LOCALIZA-
DA EM ÁREA NOBRE -  MUITO PRÓXIMO AO 
PARQUE ECOLÓGICO!  R$ 3.000,00+ condomí-
nio + IPTU.

VENDA

TE06214 - JARDIM PORTAL DO SOL -  AT 187m² 
- pronto pra construir. R$ 178.000,00

TE06083 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRI-
MAVERA - SALTO - AT 1.096 M2 - Terreno pla-
no pronto para construir. R$ 252.124,00

TE06209 - MOACYR ARRUDA - AT. 250 m² -  
Terreno misto em excelente localização!!! Não 
desmembra, ideal para sua casa ampla e em 
um bairro com parques, próximo à padaria e 
mini mercado. R$ 195.000,00 estuda propos-
ta!!!

AP04967- AU 87,58 m² - APARTAMENTO TO-
TALMENTE MOBILIADO - SPAZIO LIVENZA- 
Apartamento com vista ao Parque Ecológico, 
3 dormitórios sendo 1 suíte, sala estar, varan-
da com churrasqueira, sala de jantar, cozinha, 
área de serviço, banheiro, totalmente mobilia-
do tudo incluso sofá, camas, TV, mesa de jan-
tar, fogão, geladeira etc, garagem coberta para 
02 carros. ÁREAS COMUNS DO CODOMÍNIO: 
Sala de Ginástica; Piscina, Salão de festas, salão 
de Jogos, Playground. Localização Privilegiada 
próximo ao Parque Ecológico. R$ 510.000,00.

AP04948 - CIDADE NOVA II - EDIFÍCIO MARI-
NO - ÓTIMA  LOCALIZAÇÃO - AU. 83 m², com 
02 dormitórios (sendo 01 suíte com banheira 
e sacada) com armários planejados, 02 apare-
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VENDAS

CASAS

CA00378-CENTRO- 2 dorms+dep+2 vags comercial .........................................................R$ 477.000,00
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
CA00402-CIDADE NOVA-2 dorms +dep+2vagas(comercial) .......................................... R$1.250.000,00
CA00309-JARDIM RENATA-02 dorms +dep+ 2vagas ........................................................R$ 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
CA00391-JD. HUBERT-3 dorms+dep+2vagas. ...................................................................R$ 385.000,00
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 
CA00388-ESPLANADA 1- 3 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ............................................R$ 730.000,00
CA00397-VILA AREAL- 3 dorms c/ 1 suíte+dep+2vagas ...................................................R$ 455.000,00
CA00398-JD. ELDORADO-2 dorms+dep+piscina+1vaga ...................................................R$ 380.000,00
CA00399-JD FLORIDA-2 dorms+dep+5vagas. ...................................................................R$ 460.000,00
CA00396-JD EUROPA-2 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ......................................................R$ 730.000,00
CA00403-CIDADE NOVA-Casa comercial terreno c/ 500m...............................................R$ 742.000,00
CA00404-JD. DOS COLIBRIS-2 dorms +dep+1 vaga . ........................................................R$ 265.000,00
CA00041-NOVA VENEZA- 2 dorms c/ suíte+dep+2vagas .................................................R$ 270.000,00
CA00408-PARQUE DAS NAÇÕES-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ......................................R$ 630.000,00
CA00413-JD. REGENTE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ....................................................R$ 480.000,00
CA00415-JD VENEZA-2 dorms c/suíte+dep+2vagas .........................................................R$ 290.000,00
CA00418-JARDIM DOS SABIÁS-(2 casa)02 dorm+dep+2vagas ........................................R$ 380.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

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$ 1.100.000,00
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
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$ 740.000,00
CA00046-VISTA VERDE- 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas ..................................................R$ 784.000,00
CA00419-SÃO LUIZ -SALTO-4 suítes +dep+3vagas(alto padrão .....................................R$ 2.300.000,00 
CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 4 suítes+dep+3 vagas ......................................................R$ 1.300.000,00

APARTAMENTO

AP00105-EDIFÍCIO THAIS-03 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas .........................................R$ 565.000,00
AP00006-PRAIA GRANDE- 1 dorms +dep+1 vaga. ...........................................................R$ 160.000,00
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga ...........................................................R$ 235.000,00
AP00175-SOHO- 3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ..............................................................R$ 440.000,00
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
AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga .......................................................................R$ 230.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga .......................................................................R$ 125.000,00
AP00135-JARDIM MORUMBI- 2 dorms+dep+2vagas ......................................................R$ 235.000,00
AAP00170-EDIFÍCIO WINDS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ............................................R$ 610.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dormsc/ suíte+dep+3vagas.....................................................R$ 950.000,00
AP00174-CENTRAL PARK-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas .................................................R$ 750.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas ........................................................R$ 325.000,00
AP00157-EDIFÍCIO CLASS- 2 dorms+dep+2vagas .............................................................R$ 450.000,00
AP00158-LÊ JARDIM-3 suítes +dep+3vagas .....................................................................R$ 699.900,00
AP00173-EDIFÍCIO CLASS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ................................................R$ 430.000,00

AP00167-PREMIUN RESIDENCE-3 dorms c/ 2 suíte+dep+2vagas ....................................R$ 450.000,00

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 vagas e piscina ........................R$ 1.350.000,00
CH00051-COLINAS DE INDAITUBA-2 doms +dep +2 vagas. .............................................R$ 750.000,00
CH00060-RECREIO DA COLINA- 4 dorms+dep+4vagas+piscina ....................................R$ 1.400.000,00

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$ 340.000,00
TE00223-NOVA VENEZA- 150M. ......................................................................................R$ 150.000,00
TE00222-VENEZA-150M. ..................................................................................................R$ 160.000,00
TE00226-VILLAGIO DO CONDE -SALTO -205,70 M. ..........................................................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
TE00279-JD DOS LAGOS- 565M .......................................................................................R$ 390.000,00
TE00283-CENTRO-337M. .................................................................................................R$ 371.000,00
TE00286-ESPLANADA1 -706M comercial. ..................................................................... R$1.000.000,00
TE00291-GREEN PARK-300M. ..........................................................................................R$ 265.000,00
TE00290-CENTRO-200M ..................................................................................................R$ 387.000,00
TE00294-CENTRO-2281M ................................................................................................R$ 550.000,00
TE00297-VILA HOMERO-300M (aceita troca  ..................................................................R$ 320.000,00
TE00298-VILA BURGESE-460M ........................................................................................R$ 450.000,00

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA216 - JD. CALIFÓRNIA- R$280 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha ampla, lavan-
deria coberta, banheiro e garagem coberta para 2 carros. Possui portão eletrônico. Aceita Permuta 
com casa menor no Jardim do Vale.
CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros 
e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDESP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 3 banheiros, 
varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira 
e portão eletrônico.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem coberta.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 
banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 
carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavande-
ria, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$265 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, sala, cozinha 
americana com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico.
CA211 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIA – R$290 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha e ga-
ragem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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$500 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, 
área gourmet com churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala, 
cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet. 
Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet. Aceita 
Permuta com Chácara ou Sítio.   
CA327 – JD. VENEZA – R$275 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, lavanderia, 
banheiro e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira. Aceita permuta com terreno.    
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e jan-
tar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e 
garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, 
lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio 
ou apartamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicio-
nado, sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros 
e edícula. Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de 
segurança. Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil.                                                                                                                         
                                        

CONDOMINIOS FECHADOS - CASAS

CA407 - CONDOMINIO HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, área construída 
405,00 m², área terreno 490,00 m². Excelente sobrado com projeto diferenciado. Padrão construtivo 
e acabamento, com materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7 
dormitórios sendo 2 suítes no segundo pavimento (1 master) com sacada em “L” e porta balcão mais 
3 dormitórios e 1 suíte no térreo. Ainda no pavimento superior, sala de cinema com janelão e sacada. 
Pavimento inferior: Lavabo, sala de estar com pé direito duplo e mezanino, sala de TV, cozinha com ilha 
e armários, área gourmet integrada a sala e cozinha, deposito e lavanderia na área de serviço, terraço, 
piscina com revestimento em pastilhas, com 2 banheiros, 4 vagas de garagem sendo 2 cobertas. Área 
de lazer do condomínio com campo de futebol, jardim, churrasqueira, piscina, playground, quadra 
poliesportiva, sala de ginástica e sauna.

CA338 – CONDOMINIO JD. PARK REAL – R$450 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de 
estar com pé direito alto, cozinha integrada, lavanderia, escritório e garagem para 3 carros sendo 2 co-
bertas. Possui área gourmet com churrasqueira e pia. Preparado para aquecedor solar e ar condicionado.                                                                                                                 
 CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem. 
Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), sala de estar 
com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área 
gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, 
lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 
carros e descoberta para 2 carros.
CS308 – MONTREAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e 
sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dormitórios com varanda, 1 suíte com closed, 
banheiro, sala, lavabo, cozinha com varanda gourmet e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado 
e aquecedor solar.   

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$135 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 1 carro.                                                                                                                         
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 185 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem.                                                                                             
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 wc, 
todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 
banheiros, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta 
para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1 
vaga de garagem comunitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha planeja-
da, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício possui 
elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$220 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia 
e garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala 
de jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão 
de jogos. Possui portão eletrônico e elevador. Obs: Apartamento todo mobiliado. Aceita permuta com 
terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                         
AP500 JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 am-
bientes e garagem coberta para 1 carro.                                                                AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 
dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, lavanderia, banheiro de empregada 
e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP536 – JD. SEVILHA - R$280 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.        
AP540 – JD. POMPÉIA – R$520 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar planejada, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda com churrasqueira e garagem 
coberta para 2 carros. Possui ar condicionado.                         

TERRENOS

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

  
TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²
TE35 – JD. BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta com carro até R$100 Mil.
TE51 – COND. MANTOVA – Lotes de 206 m² á 379 m². Valores a partir de R$218 MIL
TE50 – COND. BRÉSCIA - Lotes de 240 m² por R$255 MIL e Lotes de esquina a partir de 296 m² 
por R$265 MIL. 

CHÁCARAS E SÍTIOS

CH723 – VALE DO SOL – R$465 MIL – 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha, e garagem a vontade. 

Possui área gourmet com churrasqueira. 
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, coz 
planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé 
com 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, varan-
da, piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado 
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$700 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de estar, 
sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e garagem 
coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com pia, piscina, campo de futebol pe-
queno, sala de musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado com 
alambrado, garagem coberta para 2 carros.

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha 
banheiro e lavanderia.
CECAP III – R$ 950,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem.
PAU PRETO – R$ 1.600,00 – 3 dormitórios, 2 suítes, sala, copa, cozinha, banheiro social, edícula com 
banheiro, garagem para 2 carros.
JD. MORADA DO SOL – R$1.350,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia fechada e 
garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$1.400,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, banheiro, lavanderia e 
garagem para 2 carros. 
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem.

APARTAMENTOS

JD. TROPICAL – R$1.000,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, sacada 
e garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 – Kitnet 
MONTE VERDE – R$1.200,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 2 vagas de garagem sendo 1 coberta. 

SALÃO

CENTRO - R$6.000,00 - 300 m², pé direito 4 metros, 2 banheiros, escritório, 3 vagas para carro, torre 
na frente com 15 metros e preparado para ar condicionado.
VILA FURLAN - R$1.600,00 - Área 60 m², 2 banheiros. 
CENTRO – R$2.000,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar condicionado, 
porta eletrônica e 1 vaga de garagem. 
JD. PARAISO – R$2.500,00 – Área 240 m², sobre loja com escritório, 2 banheiros e pia de cozinha. 

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 cozinha.
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e elevador.

TERRENOS

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

SÍTIOS

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

ÁREAS 

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

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

SL00038-JD. DOS COLIBRIS- 250M ...................................................................................R$ 900.000,00

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
CA00400-CIDADE NOVA- 06 salas+ dep. (comercial) ................................................... R$6.000,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA- 04 suítes + dep +4 vagas ........................................ R$ 10.500,00+cond e iptu
CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 04 suítes+dep+4vagas ....................................... R$   7.500,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. ............................................ R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas. ............................................ R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00106-VILLAGIO DI AMORE- 2 dorms + dep+ 1 vaga ................................... R$ 1.900,00+cond+iptu
AP00116-SPAZIO ILUMINARI-2 dorms+dep+1vaga. ......................................... R$ 1.300,00+cond+iptu
AP00156-MARGARIDA ROCCA- 2 dorms+dep+2 vagas .................................... R$ 1.350,00+cond+iptu
AP00160-PÁTIO ANDALUZ- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ............................... R$ 3.300,00+cond+iptu
AP00161-PÁTIO ANDALUZ- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ............................... R$ 2.300,00+cond+iptu
AP00163-PREMIUM RESIDENCE-3 dorms c/ 2 suíte+dep+2vagas .................... R$ 2.950,00+cond+iptu
AP00168-CENTRO-2 dorms+dep+1vaga.......................................................... R$ 1.1450,00+cond+iptu
AP00171-DUETO DI MARIAH- 2 dorms c/ suíte+dep+2vags ............................. R$ 1.900,00+cond+iptu
AP00018- BELO HORIZONTE-2 dorms c/suíte+dep+1 vaga ............................... R$ 1.200,00+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
TE00140-JARDIM REGINA 600M ................................................................................. R$ 2.000,00+iptu
TE00299-CIDADE NOVA 400M .................................................................................... R$ 1.000,00+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$25.000,00 +iptu
PT00009-ITAICI- 2pavimento, cozinha, 4 wcs . ............................................................ R$ 6.000,00+iptu

SALÃO E SALAS

SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS. ............................................................................... R$ 1.400,00+iptu
SL00028-CENTRO- 450MTS. ...................................................................................... R$ 11.000,00+iptu
SL00018-JARDIM MORADA DO SOL-250MTS ............................................................. R$ 5.000,00+iptu
SL00040-JD. DOS MARITACAS 126MTS. ...................................................................... R$ 2.000,00+iptu
SL00042-JD AMÉRICA-346 MTS. ................................................................................. R$ 4.000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS ............................................................................................. R$ 900,00+ iptu
SA00020-EQUERE OFFICE- 56MTS. ...................................................................... R$ 800,00+iptu+cond
SA0004-AV CONCEIÇÃO-35MTS ................................................................................. R$   1200,00+iptu
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS ............................................................................ R$ 1.200,00+iptu

GALPÕES

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
GL00039-EUROPARK- A/T 1000m A/C 980m ............................................................ R$ 15.000,00+iptu

ALUGA-SE  
APTO VERTENTES DE ITAICI

 03 dormitórios com suíte e 2 vagas



B3Imóveis

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 929012 - Chácara  Vale das Laranjeiras - Sala de jantar / sala 
de TV / sala de estar / sala de lareira / varanda / lavabo / 4 dormitórios 
sendo uma suíte com escritório R$ 5.000,00 + COND + IPTU 

3 ref site 520802 - Casa / Condomínio - Park Real - 03 dormt/ 1 suíte / 
sala de estar/jantar/ cozinha / área gourmet R$ 3.200,00 + COND + IPTU

7 Ref site 463112 - Casa Morada do Sol - 3 dormt/ 1 suíte / 
sala / cozinha / área gourmet - R$ 550.000,00

8 ref site 127207 - Casa Monte Verde - 1 dormt/ sala / cozinha / 
Área do terreno 250 m² e área construída de 58 m² -  R$ 400.000,00.

4 ref site 544791 - Apartamento Piatã - 03 dormt / 1 súite / sala / 
cozinha R$ 1.200,00 + COND + IPTU 

5 ref site 959012 - Apartamento Cocais - 2 dormt / sala / cozi-
nha / gar R$ 700,00 +  COND + IPTU 

2. ref site 064802 - Casa Jardim do Sol- 2 dormt/ sala/ coz/ WC 
/ lavanderia / gar R$ 1.500,00

10 ref site 772112 - Apartamento Villa Helvetia - 02 dormt / 
sala / cozinha / 2 vagas gar - R$ 230.000,00

11 ref site 098012 - Apartamento Belvedere - 03 dormts / sala / 
cozinha / área de lazer completa - R$ 300.000,00

12 ref site 313112 - Casa Jardim Portal do Sol - 03 dormts / 1 
suíte / sala / cozinha / 3 vagas de gar - R$ 480.000,00.

9 ref site 689012 - Terreno Maringá - Com área de 410 m² - R$ 
248.000,00

1. ref site  232112 - Casa Jardim Colonial -  1 dormt/ sala/ coz/ 
WC / gar R$ 900,00



B4 Serviços / Utilidades
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B8 Serviços / Utilidades

Pizzaria

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Lava RápidoCaçamba Cartuchos

Alianças

Pousada

Mecânica Mercado Rápido



B9Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária

J.R.F. Administração de 
Bens e Participações Ltda.

C.N.P.J. Nº. 05.449.404/0001-80 NIRE 35217987540

Ata da Reunião de Sócios

Em 09/12/2020, com a presença da totalidade 
dos sócios, deliberação sobre redução de 
capital social para R$ 897.992,00 por ser 
excessivo em relação ao objeto da sociedade, 
mediante o cancelamento de quotas a 
integralizar. Aldo José Fantelli e Barbara Rita 
Corsetti Fantelli.



B10 | Classificados

Classificados

REF 02- Casa em con-
domínio – Vila Res. Gre-
en Park- R$1.200.00,00, 
sobrado AT- 300m², AC 
264m², 3 vagas de gara-
gem, 3 suítes, mezanino, 
sala jantar e estar, cozinha, 
5 banheiros, spa, área 
gourmet, lavanderia, home 
office, quadra poliesporti-
va, e play ground. Aceita 
permuta com imóvel de 
menor valor. Fone – (19) 
9 7109-6186
REF-03 - Casa em condo-
mínio – Villágio de Itaici – 
R$630.000,00, AT- 150m², 
AC 110m², lindo sobrado, 
de esquina, 3dorm, 1 suíte, 
piscina. Aceita imóvel de 
menor valor. Fone – (19) 
9 7109-6186
REF 10 – PQ. Boa Es-
perança – R$600.000,00 
- AT- 463 m² 02 CASAS, 

nanciamento. ou terreno F.: 
99762-7997 / 98271-6141 
Corra! 
Vitória Régia - Aparta-
mento com 02 dormitórios 
em ótimo acabamento e 
vaga de garagem porta-
ria 24 horas por apenas 
R$140.000,00 F.: 99762-
7997 / 98271-6141 Corra!

 
Sítio em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dor-
mitórios, 02 wcs , toda ava-
randada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido com 
água por gravidade,  diver-
sas árvores frutíferas, play 
groud, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamento. 
F.: (19) 99762-7997 / 3935-
3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, bar-
racão, lago com peixes, te-
lefone fixo, torre de internet 
a 500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamento. 
F.: (19) 99762-7997 / 3935-
3294
Chácara Colinas - Com 
2 dormitórios, banheiros 
feminino e masculino R$ 
750.000,00 F.: (19) 99783-
3154 CRECI 208250F
Sítio Monte Mor - 1,5KM 
do centro de Monte Mor, 
Via asfaltada, ótima casa 
e mais duas edículas, Pis-
cina, lago e área verde 
preservada.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, garagem com cober-
tura 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 cháca-
ra no Vale do Sol - com 
6 cômodos. Área total: 
1.000 m² Área construída: 
170m² c/ 2 quartos sendo 
1 suíte. 01 escritório, área 
gourmet, churrasqueira, 
piscina c/ banheiro, campo 
de fuebol. Toda avaranda-
da. Garagem p/ 4 carros, 
cozinha planejada. Acei-
ta financiamento. Aceito 
troca por casa no centro. 
Valor R$550.000,00 Fa-
lar c/ Carlos ou Sandra 
F.:(19) 97119-8369 / (19) 
99487-5089
Venda de sítio - De quase 
dois alqueires, plano, bas-
tante água, cerca nova, três 
casas, um grande galpão, 
valor de 500 mil e aceita 
proposta e parcelamento. 
Contato (19)99762-7708.

 
REF 09 – Terreno em Con-
domínio – Jardim Quintas 
da Terracota – Esquina 
- 1663m² R$430.000,00. 
Fone – (19) 9 7109-6186
Terreno Jardim Colonial - 
150 metros R$ 185.000,00 
F.: (19) 99384-7400
Terreno Elias Fausto - 175 
metros R$ 57.000,00 F.: 
(19) 99384-7400
Vendo Terreno no Jd. 
Carlos Aldrovandi - 270 
metros, documentação: 
OK, Valor R$ 150.000,00. 
Aceito financiamento F.: 
(19) 98730-9484 

 
Vendo ponto comercial 
Borracharia - pronta para 
trabalhar, está em funcio-
namento. Avenida Ário 
Barnabé, 511. Falar com 
Sebastião F.: (19) 3894-
5279

 
Vendo Teclado marca Ca-
sio. Novo na caixa com 
99 ritmos, microfone sem 
fio, último lançamento, 
com mesa. Preço na loja 
R$1.180,00. VENDO UR-
GENTE R$580,00. Tratar 
Tel: (19) 99113-0732 / (19) 
992856482 Sr. Francisco
Vendo Sanona marca Mi-
chael 80 baixos semi nova 
F.: (19) 98120-3357
Vendo Sanona marca Mi-
chael 48 baixos semi nova 
F.: (19) 98120-3357
Vendo Máquina de car-
tucho R$300,00 F.: (19) 
3935-1633 
Vendo Porta de vidro de 
correr 1,60 R$ 400,00  F.: 
(19) 3935-1633 
Vendo TV 14 polegadas 
R$100,00 F.: (19) 3935-
1633
Vendo Geladeira Brastemp 
2 portas R$ 600,00 .: (19) 
3935-1633
Vendo Fogão Cooktop 
com pedra de marmore 
R$300,00
Vendo 2 Cama elástica 
R$150,00 cada F.: (19) 
3935-1633
Vendo aparelho abdominal 
F.: (19) 3935-1633
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 Mani-
cure, pedicure, cabeleilei-
ra e depiladora - atendo 

vel. Área comum quadra 
de futebol e playgraound   
R$ 620.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Casa ampla arejada com 
270m² de área constru-
ída Jardim Umuarama 
- Recém Reformada, bem 
Localizada perto do Bosque 
do Saber, Clube associa-
ção dos moradores Sol Sol, 
creche , comercio. Ponto de 
ônibus na porta, Varanda, 
2 salas, banheiro social, 
3 dorm. sendo uma suíte, 
cozinha, lavanderia , quintal 
na frente e nos fundos e 
porão com 4 cômodos.  Ga-
ragem para 4 carros. Valor   
R$ 450.000,00 (Quatrocen-
tos  e cinquenta mil)  F.: (19) 
98346-2299
Vende casa no Jardim 
Paulista - com dois dormi-
tórios, sala, cozinha, WC 
social, lavanderia, quintal, 
área de lazer com chur-
rasqueira, garagem para 
2 carros, terreno de 150 
metros quadrados e valor 
de 260 mil e aceita propos-
ta. Contato (19)99762-7708
Vende casa no Nova Ve-
neza - com dois dormitórios 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, WC social, área 
de serviço, uma vaga de 
garagem, churrasqueira, 
armários nos lavatórios dos 
banheiros e na cozinha e 
está no valor de 275 mil. 
Contato (19)99762-7708.

 
Apartamento Exelente  
Patio Andaluz - 3 dormi-
tórios c/ suíte 2 vagas R$ 
2.300,00 + cond. e iptu F.: 
(19) 99384-7400

 
Apartamento 3 dorm no 
Vertentes do Itaici - Chá-
cara do Trevo. 2 vagas 
cobertas, 85 m² de área 
util. Móveis planejados 
na cozinha e banheiros. 
R$340.000 a vista ou aceita 
permuta com terreno no 
cond. Residencial Dona Lu-
cilla, Duas Marias ou Maria 
Dulce. Direto com o proprie-
tário, 19-98339-7316
Vende-se apartamento 
em Indaiatuba - próximo 
a antiga rodoviária. Apar-
tamento com 2 quartos, 
sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, garagem para 
um carro coberta, ótima 
localização e está no valor 
de R$ 220 mil, documen-
tação OK, aceita proposta 
e aceita troca com casa 
na Vila Furlan ou Cidade 
Nova e volta troca. Contato 
(19)99762-7708.
REF 07- Edif. Athenas – 
Lindo apto R$1.200.000,00 
- Área útil 184m², amplas 
sala e cozinhas, 04 dormi-
tórios, 02 suítes, 03 vagas 
de garagem, salão de fes-
tas, piscina. Fone – (19 )9 
7109-6186
Apartamento Jardim 
América - para Venda e 
Locação 2 dorm.,  Cozinha 
área de serviço. Garagem  
Venda R$ 200.000,00 Lo-
cação R$ 800,00 + Cond 
+ Iptu.   “Aceita permuta 
por terreno” F.: (19) 98346-
2299
Condomínio Nações Jd. 
Alice - Ótimo apartamento 
no 1º andar com 02 dormi-
tórios e vaga de garagem, 
acabamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de en-
t rada + parce las de 
R$1.210,00 F.: 99762-7997 
/ 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice 
- 02 dormitórios e demais 
dependencias todas com 
móveis planejados, por-
taria 24 horas, área de 
festas, vaga de garagem, 
piscina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita fi-

a domícilio. Faça uma 
sobrancelha por R$15,00 
e ganhe o buço gratuito. 
F.: (19) 99369-5615 / (19) 
3935-0499
Oferço-me para trabalhar 
como Pedreiro, Encanador 
ou Jardineiro Fone: (19) 
99776-6841 WhatsApp
Ofereço-me para conserto 
de máquinas de costura 
(Industrial e Domésticas) 
F.: (19) 99212-1731

 
Alugo Carro 7 Lugares -  
Ótimo estado, direto com 
dono, viagem familiar São 
Carlos/SP. 4 dias fim de 
ano. Enteressados Whats 
(19) 99928-6641

uma com 121,24m² 03 
dorm, sala, coz, 2 banhei-
ros, 06 vagas de garagem 
e outra 51,48m² indepen-
dente com sala, quarto, 
cozinha e banheiro. Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 08 -  PQ Boa Es-
perança – R$320.000,00 
- AT- 135 m² 01  CASA , 
com 02 dorm, sala, coz 
e banheiro, com edícula 
inacabada no fundo . Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 11  -  JD Jequitibá 
– R$551.000,00 - AT- 250 
m² 01 AC-139,48m² CASA , 
com 03 dorm,01 suíte, sala, 
sala jantar- coz e banheiro, 
com edícula nos fundos, 
área gourmet fechada envi-
draçada, garagem 2 vagas 
cobertas, aceita imóvel de 
menor valor . Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 04 -  Bragança Pau-
lista - R$1.000.000,00 - 
AT- 548,70 m²  AC- 275,25 
– sobrado em condomínio 
-Residencial Santa Helena 
, com 03 dorm, 02 suítes, 
2 banheiros,  sala, coz , 

garagem 4 vagas, aceita 
apartamento de menor va-
lor em Bragança Paulista- 
Fone – (19) 9 7109-6186
Vendo/Troco - Locado 
R$3.800,00 - Prédio co-
mercial residencial próximo 
ao Haoc - Rua dos Indai-
ás, 256. Terreno 250m², 
contruído 230m². Ótimo 
local. Valor R$ 915 mil. 
Tratar (19) 98817-5312 
WhatsApp
Vendo um sobrado no 
bairro Jardim Regente - 
interessado entrar em con-
tato no celular 993567223 
(Whatsapp)
Morada do sol - Rua:81 
02 dormitórios (01 suíte) 
sala/cozinha americana, 
abrigo nos fundos e ga-
ragem p/ 02 autos. De 
270.000,00 POR APENAS 
R$220.000,00 Aceita Fi-
nanciamento. Corra! F.: 
99762-7997 / 3935-3294
Casa Sobrado Jardim 
Europa - 3 dormitórios + 
1 uma suíte 2 cobertas 2 
descobertas F.: (19) 99384 
-7400
Casa Vila Areal (Próxima 
do carrefour) - 3 dormi-
tórios c/ suíte 2 vagas co-
bertas R$ 455.000,00 (12) 
99774-3282 WhatsApp
Casa Nova condomínio 
Veiena - 3 dormitórios c/ 
suíte 2 vagas de garagem 
R$ 740.000,00 1299774-
3282 WhatsApp
Casa Nova condomínio 
Bréscia - 3 dormitórios 
c/ suíte 1 vaga cober-
ta R$ 689.000,00 (12) 
997743282 WhatsApp
Sobrado á Venda Portal 
das Acácias - 3 dorm. 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, área de serviço. 
Solário e piscina no imó-

Contrata-se Pedreiro, 
Servente e Carpinteiro

Interessados, encaminhar currículos no e-mail: 

maiara@mingardielias.com.br
ou entregar no endereço: 

Rua Vicente Ferrer, 287 - Jd. 
Pau Preto - Indaiatuba.

Pré Requisito: Ter experiência 
na função e residir na cidade 

de Indaiatuba. 
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

currículo: www.joblinerh.com.br 
Fone: (19) 3835-5215 / 3834-8862

ANALISTA FINAN-
CEIRO -  Ens ino 
superior completo 
preferencialmente 
em Administração, 
Ciências Contábeis 
ou áreas correlatas. 
Experiência anterior 
na função. Condu-
ção própria e inglês 
básico.

ASSISTENTE DE 
F A T U R A M E N T O 
– Experiência em 
emissão de Notas 
Fiscais e cobrança. 
Desejável superior 
completo ou cur-
sando. 

AUXILIAR DE LIM-
PEZA – Experiência 
na função. Residir 
em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade de ho-
rários.

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO – Resid i r 
em Elias Fausto ou 
Cardeal. Para tra-
balhar em serviços 
manuais, movimen-
tando mercadorias. 
Disponibilidade para 
trabalhar em Turnos.

BABÁ – Experiência 
anterior na função. 
Desejável carta de 
referência. Irá traba-
lhar em residência 
próxima ao colégio 
objetivo.

CALDEIREIRO – Ex-
periência em área de 
tubulação e instru-
mentação de vazão.

COMPRADOR (A) 
- Para trabalhar em 
empresa em Monte 
Mor. Ensino superior 

completo preferen-
cialmente em Admi-
nistração, Ciências 
Contábeis ou áreas 
correlatas. Experi-
ência na função em 
empresas do ramo 
químico.

O P E R A D O R  D E 
MÁQUINA – Ensi-
no médio completo. 
Conhecimentos em 
Metrologia e Leitura 
e Interpretação de 
desenho mecânico. 
Experiência em ope-
rar máquinas conven-
cionais.

O P E R A D O R  D E 
TORNO AUTOMÁTI-
CO – Experiência an-
terior na função. En-
sino médio completo. 
Desejável curso de 
Leitura e Interpreta-
ção de Desenho.

O P E R A D O R  D E 
TORNO CNC– Expe-
riência em operar Tor-

no CNC e Centro de 
usinagem (Coman-
dos Siemens e Fa-
nuc). Conhecimentos 
em Metrologia. Ensi-
no médio. Desejável 
possuir Curso de Lei-
tura e Interpretação 
de Desenho.

P R O G R A M A D O R 
DE TORNO CNC - 
Programar e definir 
as melhores estraté-
gias para maquinas 
CNC (Centro de usi-
nagem e torno CNC).

SOLDADOR MIG/ 
TIG E ELETRODO 
– Experiência com-
provada em carteira. 
Desejável curso de 
lei tura e interpre-
tação de desenho, 
metrologia e solda.

TORNEIRO MECÂ-
NICO – Experiência 
comprovada em car-
teira na função de 
Torneiro Mecânico.

Notas de Falecimentos
1.CELSO LUIZ DA-
MASCO JUNIOR 
com 61 anos, Casa-
do (a) com MARIA 
REGINA DE OLIVEI-
RA DAMASCO sen-
do filho (a) de CEL-
SO LUIZ DAMASCO 
e DIVA QUEIROZ 
DAMASCO. Deixa 
filho (s): FLAVIA, 
SIMONE, RENATA 
(Maiores). Falecido 
(a) em: 13/12/2020, 
e Sepultado (a) no 
Cemitério Araçá em 
SP aos 14/12/2020.

2. EXPEDITO 
GERVASIO RO-
DRIGUES com 74 
anos, Viúvo (a) de 
MARIA DAS DO-
RES RODRIGUES 
sendo filho (a) de 
JESUS GERVA-
SIO RODRIGUES 
e IRACEMA NECA 
RODRIGUES. Dei-
xa filho (s): DIOGÊ-
NIO, ROGÉRIO, 
EDILSON, EDNIL-
SON, EDMILSON, 
ANDREIA, AN-
DREZA, MOISES, 
RAQUEL (MAIO-
RES). Falecido (a) 
em: 29/12/2020, e 
Sepultado (a) no 
Cemitério Parque 
do Espirito Santo 
Divinópolis-MG aos 
30/12/2020.

3.ARMANDO VA-
GLIERI com 84 
anos, Casado (a) 
com ALICE ZANO-
TI VAGLIERI sendo 
filho (a) de BELLIM 
VAGLIERI e MARIA 
MEROTTI. Deixa 
filho (s): JOÃO, LU-

ZIA, FATIMA, REGI-
NA (Maiores). Faleci-
do em: 09/01/2021, e 
Sepultado (a) no Ce-
mitério Mun. de Ivaté-
-PR aos 10/01/2021.

4.TEREZA MARIA 
AMGARTEN BER-
NARDINETTI com 
104 anos, Viúvo (a) 
de ZELINDO BER-
NARDINETTI sendo 
filho (a) de LUCIO 
AMGARTEN e CA-
TARINA AMSTAL-
DEN. Não deixa fi-
lhos. Falecido (a) em: 
16/01/2021, e Sepul-
tado (a) no CEMITÉ-
RIO DA SAUDADE 
aos 17/01/2021.

5.DONIZETI ZERBI-
NATTI com 65 anos 
, Casado (a) com 
ISABEL APARECIDA 
DORNEL ZERBINAT-
TI sendo filho(a) de 
JOSE ZERBINAT-
TI e THEREZA DA 
SILVA ZERBINATTI. 
deixa filho(s): ED-
SON 35, ELVIS 34, 
EVELYN 33, Faleci-
do em: 19/01/2021, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
20/01/2021. 

6.DANTE AKIRA 
UEDA com 80 anos 
, Casado (a) com 
MARIA BERNADE-
TE UEDA sendo 
filho(a) de GOHEI 
UEDA e YAYOKO 
UEDA. deixa filho(s): 
ALEXANDRE, LAIS, 
DANIEL, Falecido 
em: 19/01/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
20/01/2021. 

7.NAIR QUERINO 
VERTUAN com 78 
anos , Era Viúvo(a) 
de GERALDO VER-
TUAN sendo filho(a) 
de RAUL QUERINO 
e MARIA BARRA-
CA. deixa filho(s): 
GERALDO, JOSE 
LUIZ, PAULO, MAU-
RO, ROGERIO, CE-
LIA (TODOS MAIO-
RES), Falecido em: 
20/01/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
20/01/2021. 

8.GENI CLELIA FEL-
SKE com 75 anos , 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de RICARDO 
FELSKE e ADELINA 
LEITE. deixa filho(s): 
LUCIANA 40, Faleci-
do em: 20/01/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 21/01/2021. 

9.MARIA HELENA 
VINHOLI com 73 anos 
, Era Separado(a) 
de CASSIO DUTRA 
DE JESUS sendo 
filho(a) de IRMA VI-
NHOLI. deixa filho(s): 
HUGO , MARCOS 
, FLAVIO (TODOS 
MAIORES), Falecido 
em: 20/01/2021, e 
cremado(a) no CRE-
MATORIO O POR-
TAL ITATIBA SP aos 
21/01/2021. 

10.NEUZA MARIA 
DA SILVA com 71 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de 
TEREZA CARLOS 
DE OLIVEIRA. dei-
xa filho(s): LEOMA-

RA, ERICA, JAIME, 
JAIR, RUBELVANI, 
GERSON ( MAIO-
RES ), Falecido em: 
21/01/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
21/01/2021. 

11.HENRIQUE MO-
DESTO PEREIRA 
BURGOS com 103 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JO-
SEPHA PEREIRA 
BURGOS. Deixa os 
filhos: APOLINARIA , 
MANOEL , ROSIMEI-
RA, ROSA , MAR-
CELINO , JOSEFA , 
LEONCIO , ANTO-
NIO , JOSÉ, PEDRA 
, FULUGENCIO, 
DAMIAO(MAIORES) 
DENITA (FAL) Faleci-
do em: 21/01/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
22/01/2021. 

12.ELIAS MORENO 
DOS SANTOS com 
65 anos , Casado (a) 
com ROSEMARY 
APARECIDA SCHIA-
VE DOS SANTOS 
sendo filho(a) de MI-
GUEL MORENO DOS 
SANTOS e ADAUTA 
MARIA CONCEIÇÃO. 
deixa filho(s): ARNAL-
DO, DANILA (AMBOS 
MAIORES), Falecido 
em: 21/01/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
22/01/2021. 

13.LAURA DANIEL 
com 88 anos , Era 
Divorciado(a) de 
JOSÉ HORVATH FI-
LHO sendo filho(a) 

de JOÃO DANIEL e 
ANNA RAYOR. deixa 
filho(s): JOSE (65), 
TÂNIA (63), AGNAL-
DO (62)., Falecido 
em: 22/01/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 22/01/2021. 

14.MARIA JOSE DE 
ARAUJO GOBBO 
com 74 anos , Era 
Viúvo(a) de JOÃO 
GOBBO sendo fi-
lho(a) de ANTONIO 
FLORENTINO DE 
ARAUJO e MARIA 
ALVES BEZERRA. 
deixa filho(s): MAR-
CIA(53), ROSIMEI-
RE(43) ., Falecido 
em: 22/01/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
23/01/2021. 

15.DORACI MARIA 
SEGANTIM MAURI 
com 74 anos , Era 
Viúvo(a) de ALCIDES 
MAURI sendo filho(a) 
de DEOLINDO SE-
GANTIM e JOANA 
JOSE SEGANTIM. 
deixa filho(s): SI-
MONE, RICARDO, 
RENATO (TODOS 
MAIORES), Faleci-

do em: 23/01/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 23/01/2021. 

16.MARIA ANICE 
GAMENHA com 54 
anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) 
de JOÃO GAMENHA 
e AUGUSTA GO-
MES FIGUEIREDO. 
deixa filho(s): REI-
NALDO 22, BRU-
NO 16, Falecido em: 
23/01/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
24/01/2021. 

17.ANEILDA FER-
REIRA DOS SANTOS 
com 61 anos , Casado 
(a) com NILSON FER-
REIRA DOS SANTOS 
sendo filho(a) de MA-
NOEL DOS SANTOS 
e ANASTACIA MARIA 
DE JESUS. deixa fi-
lho(s): FERNANDA 
41,LUCAS 39, Faleci-
do em: 24/01/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 25/01/2021. 

18.CAROLINA MORI 
GUILHEN com 95 anos 
, Era Viúvo(a) de AN-

TONIO GUILHEN sen-
do filho(a) de PEDRO 
MORI e EDVIGES 
PAGLIARINI. deixa fi-
lho(s): SERGIO(75), 
ELENICE(73), CE-
SAR(57)., Falecido em: 
25/01/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
26/01/2021. 

19.AMARO DE OLI-
VEIRA SANTOS com 
43 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de 
FRANCISCO DE AS-
SIS SANTOS e ELI-
ZABETE VENTURA 
DE OLIVEIRA. NÃO 
DEIXA FILHOS., Fale-
cido em: 25/01/2021, 
e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL 
aos 26/01/2021. 

20.ANDRE LUIS RE-
ZENDE com 43 anos 
, Casado (a) com RA-
QUEL PEREIRA RE-
ZENDE sendo filho(a) 
de LUIZ ANTONIO 
REZENDE e HELENA 
SUMBINI REZENDE. 
deixa filho(s): LUIS 
ANTONIO 23, LUIS 
EDUARDO 16 , LUIS 
GUSTAVO 7, Falecido 
em: 26/01/2021, e se-

pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL 
aos 27/01/2021. 

21.BRUNO SANTA-
NA GONÇALVES 
com 37 anos , Casa-
do (a) com JONAS 
RONALDO DA SIL-
VA  sendo filho(a) de 
OSWALDO JOSE 
GONÇALVES e MA-
RIA DE LOURDES 
DE SANTANA GON-
ÇALVES. Não deixa 
filhos., Falecido em: 
26/01/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
26/01/2021. 

22.DANIEL FER-
REIRA DA SILVA 
com 73 anos , Ca-
sado (a) com MA-
RINA VENANCIO 
CORDEIRO DA SIL-
VA sendo filho(a) de 
GABRIEL FERREI-
RA DA SILVA e MA-
RIA LUIZA FERREI-
RA. deixa filho(s): 
MARIA CELIA 52, 
JOSE APARECIDO 
49., Falecido em: 
26/01/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 
27/01/2021.
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