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Governo de São Paulo 
mantém Indaiatuba na fase 
de transição até 30 de junho

P. A3

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (9) a prorrogação da fase de transição do 
Plano São Paulo para todo o Estado até o dia 30 de junho. A medida tem como justificativa o aumento 
no número de casos e internações por Covid-19. 

Quem será o campeão da Série A3 do Campeonato 
Paulista deste ano: Primavera ou Linense? Essa res-
posta enfim o torcedor terá neste sábado (12), quando 
às 18h, em Lins, as duas equipes entram em campo 
para o segundo e decisivo duelo da final competição. 
A partida terá transmissão ao vivo pela internet, no 
canal FPF TV (youtube), no site mycujoo e também 
no aplicativo Paulistão Play. 

Primavera e Linense 
duelam pelo título da 
Série A3 do Paulista
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CÂMARA

EDUCAÇÃO

Presidente da Câmara discute 
situação hídrica na região 

Fiec abrirá inscrições 
para cursos técnicos 

O presidente da Câmara de Indaiatuba, Pepo Lepinsk, 
se reuniu na manhã desta segunda-feira (7) com vere-
adores do Parlamento da RMC onde foram discutidos 
assuntos importantes para a cidade.

A Fiec (Fundação Indaiatubana de Educação e 
Cultura) vai abrir inscrições abertas para vagas 
remanescentes dos cursos técnicos que realiza em 
parceria com o Programa Pronatec.
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Artigo

Previsão do Tempo

A Responsabilidade Civil está em constante desenvolvimento acompanhando a evolução da sociedade no enfrentamento dos 
problemas que lhes são impostos a cada dia.

Considerando os efeitos que podem surgir em virtude da Covid-19, esse universo pode ser ainda maior, pois as questões relaciona-
das à responsabilidade civil são muito difusas e amplas. Podem ser observados problemas relacionados à responsabilidade do médico, 
dos hospitais e dos fabricantes de medicamentos.

Os reflexos jurídicos da pandemia do novo Coronavírus são incertos, pois ainda não é possível determinar com exatidão o que está por vir, 
ou prever todos os casos passíveis de incidência de responsabilidade ou de sua exclusão. Se não compreendemos bem os problemas, mais difícil 
é saber as respostas para esses problemas.

Para auxiliar nessa tarefa é necessário perceber o atual estado da arte e da ciência no enfrentamento da crise. As observações preliminares 
indicam que não há estudos conclusivos sobre a doença, seja no que se refere ao tratamento, medicamentos, vacina... A única certeza que a ciên-
cia fornece é de que o vírus é muito contagioso, e que a doença por ele provocada pode ser muito agressiva e levar a complicações e até à morte 
para uma fração da população (principalmente pessoas idosas e/ou que apresentam comorbidades).

Partindo dessa premissa, o propósito deste artigo é mais problematizar e formular perguntas sobre tarefas jurídicas que nos 
esperam do que apresentar soluções e certezas sobre a matéria.

Para isso, parte-se dos requisitos da responsabilidade civil que podem ajudar a refletir sobre hipóteses ou situações de 
incidência de responsabilidade civil em virtude da Covid-19.

A avaliação dos requisitos da responsabilidade civil, especialmente no que se refere ao nexo de imputação e à delimitação do nexo 
causal, é relevante em virtude dos efeitos da Covid-19, pois em meio à pandemia do coronavírus, e diante da necessidade de enfrentar 
os efeitos da Covid-19, ganha relevo a análise do exercício da atividade do médico, os procedimentos adotados pelos hospitais e as 
ações dos fabricantes de medicamentos.

Nesse cenário, talvez seja prudente considerar a possibilidade de ressignificação do conceito de culpa no exercício das atividades médicas.
Para imputar a responsabilidade ao médico a sua conduta deve ser valorada de acordo com a possibilidade de agir frente às adversidades no 

contexto atual. Nesse sentido, é preciso considerar problemas como a de falta de pessoal, equipamentos, leitos e materiais, que possivelmente 
irão acompanhar o atendimento médico durante a pandemia. (Texto continua em www.maisexpressao.com.br)

Editorial
A importância da educação

E a pandemia que não tem fim...
Quando se pensa que estamos finalmente com o contro-

le nas mãos tudo vira de ponta cabeça. E os números não 
mentem. Eles voltam a aumentar a cada dia. 

Andando pelas ruas vemos pessoas não utilizando 
máscaras, pois acreditam que não faz diferença. Pessoas se 
aglomerando, pois acreditam que não serão contaminados. 
Pessoas brincando com a situação pandêmica que estamos 
vivemos há mais de um ano!

E o reflexo está nas portas das unidades de saúde. Pes-
soas a procura de ajuda médica, pois estão se sentindo mal, 
com sintomas gripais e problemas respiratórios. E o deses-
pero está dentro dos hospitais com profissionais cansados, 
exaustos de tanto cuidar, muitas vezes, daqueles que não 
cuidaram nem de si próprio. E a angústia está na casa dos 
familiares que tem alguém internado.

Revolta ver pessoas vivendo como se nada estivesse 
acontecendo. Pessoas morrem todos os dias. Todos os dias 
familiares choram pela perda de um ente querido que foi 
derrotado pela doença. A maioria vence, porém ficam com 
sequelas que o farão lembrar do vírus por um bom tempo.

O que falta é educação. Num país onde o povo costuma 
cuidar do povo, neste momento vemos que a educação é pri-
mordial. Educação para ter consciência, responsabilidade e 
empatia.

Enquanto não há vacinas para todos, a nossa única arma 
é o álcool em gel, o uso de máscara e evitar a aglomeração. 
Por isso vamos colaborar e ajudar a combater o vírus, pois 
enquanto ele estiver solto, nós estaremos presos.

Como fica a responsabilidade civil do médico, hospitais e clinicas diante do 
cenário envolvendo a COVID 19? Quais novidades em relação ao tema?

Receitas do  Lopes

Ingredientes 
• 1 colher(es) de sopa de 
açúcar 
• 1 quilo(s) de farinha de trigo 
• 1 colher(es) de sopa de sal 
• 2 xícara(s) de chá de leite 
• 1 xícara(s) de chá de óleo 
• 1 colher(es) de sopa de 
fermento biológico 
• 250 grama(s) de queijo 
muçarela 
• 200 grama(s) de presunto 
• 2 tomates 
• 1 xícara(s) de chá de azeito-
na picada 
• 1/2 de cebola picada 
• orégano 

Modo de preparo 
Coloque o fermento em uma 
tigela e misture com o açúcar, 
o óleo e o leite. Acrescente 

duas xícaras do trigo e o sal e 
misture. Adicione o restante do 
trigo aos poucos. Mexa sempre. 
Quando virar uma massa, des-
peje-a em uma bancada enfari-
nhada e comece a sovar. Assim 
que desgrudar das mãos, pare de 
sovar e coloque de novo na tige-
la. Tampe com um pano e deixe 
descansar por 15 minutos.
 Divida a massa em 4 partes 
iguais e abra com o rolo de ma-
carrão em um retângulo grande. 
Coloque o presunto, o queijo, 
o tomate, a cebola, a azeitona 
e o orégano bem no centro da 
massa aberta e dobre as laterais, 
cobrindo o recheio. Em seguida, 
dobre as outras pontas, fechan-
do bem o pão. Leve ao forno 
preaquecido a 200ºC por apro-
ximadamente 25 minutos.

11/06 - Sexta-feira 13/06 - Domingo12/06- Sábado 14/06 - Segunda

Mínima: 18°
Máxima: 23°

Mínima: 16°
Máxima: 24°

Mínima: 13°
Máxima: 25°

Mínima: 13°
Máxima: 26°

São Paulo tem antecipação para 
vacinação geral contra Covid-19 

Alesp aprova suspensão de 
despejos na pandemia

O Governador João Doria anunciou nesta quar-
ta-feira (9) que o calendário de vacinação contra o 
coronavírus em São Paulo será antecipado em 15 dias 
para todos os públicos fora dos grupos prioritários. 
Com a medida, a campanha para a popu-
lação em geral começa já no próximo 
dia 16, para um grupo estimado de 
1,2 milhão de pessoas com idade 
entre 55 e 59 anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp) aprovou nesta quarta-feira (9) o 

projeto de lei (PL) que suspende o cumprimento 
de mandados de reintegração de posse, despejos e 

remoções judiciais ou extrajudiciais no 
estado durante a pandemia da Covid-19. 

O texto segue para sanção do gover-
nador João Doria, em um prazo de 

15 dias úteis.  

Vacina Já ganha 
Dia da Esperança

Descontos em juros e 
multas de IPVA e ICMS

O Governo SP lançou 
nesta quarta-feira (9) o Dia 
da Esperança, ferramenta que 
disponibiliza a contagem regres-
siva para imunização de toda pop-
ulação de SP, de acordo com cada faixa 
etária. O Dia da Esperança já está disponível ao 
público e pode ser acessado no site https://vaci-
naja.sp.gov.br/diadaesperanca/. 

Foi anunciado nesta quar-
ta-feira (9) pelo Governo SP o 

programa que prevê descontos em 
juros e multas de IPVA e ICMS. Esta 
iniciativa faz parte das ações do Esta-

do para a recuperação financeira em meio à 
pandemia e tem valor total aproximado de R$ 4,5 

bilhões. O programa beneficia 27 mil contribuintes 
do ICMS e mais 1,4 milhão de IPVA.

Pão de Frios
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Continue a leitura 
acessando o blog 
no Portal Mais 
Expressão ou 
escaneando o QR 
Code ao lado

Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de 
n.º204.044, graduação em direito pela PUC, especialista em direito 
tributário pela Fundação Getúlio Vargas e Recursos Humanos pela 
UNIOPEC, Pós Graduada Direito do Consumidor na Faculdade 
Damásio Educacional com escritório profissional na Rua das Orquí-
deas  n.767, -sala 707- Office Premiun- Indaiatuba-SP – Telefone de 
contato (19)3115-3260/981219889 e-mail flaviaadv@terra.com.br.



Comércio e restaurantes podem funcionar até às 21h com capacidade máxima de ocupação em 40%

Governo de São Paulo mantém Indaiatuba 
na fase de transição até 30 de junho

FOTO ELIANDRO FIGUEIRA PMI

O G o v e r n a d o r 
J o ã o  D o r i a 
anunciou nesta 

quarta-feira (9) a prorro-
gação da fase de transi-
ção do Plano São Paulo 
para todo o Estado até o 
dia 30 de junho. A medi-
da tem como justificati-
va o aumento no número 
de casos e internações 
por Covid-19.

Portanto as regras 
permanecem as mes-
mas: estabelecimentos 
comerciais, galerias e 
shoppings podem fun-
cionar das 6h às 21h. O 
mesmo expediente é se-
guido por serviços como 
restaurantes e simila-
res, salões de beleza, 
barbearias, academias, 
clubes e espaços cul-
turais como cinemas, 
teatros e museus. Para 
evitar aglomerações, a 
capacidade máxima de 
ocupação nos estabele-
cimentos liberados con-
tinua limitada em 40%.

Permanecem libe-
radas as celebrações 
individuais e coletivas 
em igrejas ,  templos 
e espaços religiosos, 
desde que seguidos ri-
gorosamente todos os 
protocolos de higiene e 
distanciamento social.

O toque de recolher 
também se mantém das 
21h às 5h, assim como 
a recomendação de te-
letrabalho para ativida-
des administrativas não 
essenciais e escalona-
mento de horários para 
entrada e saída de traba-
lhadores do comércio, 
serviços e indústrias.

Regras mais duras
Devido ao aumento 

do número de casos e in-
ternações hospitalares por 
Covid-19, o Centro de 
Contingência recomenda 
que os municípios com taxa 
de ocupação de leitos de 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) acima de 90% 
estão autorizados a avaliar 
a necessidade de adotar 
medidas mais restritivas do 
que as regras estabelecidas 
na fase de transição do 
Plano São Paulo.

“O Centro de Con-
tingência vê com pre-

ocupação o momento 
da pandemia, com uma 
elevação ainda que numa 
velocidade pequena do 
número de internações 
hospitalares e de UTI, 
e por isso recomendou 
avaliação de cada muni-
cípio com mais de 90% 
de ocupação dos leitos 
de UTI”, reforçou o Co-
ordenador Executivo do 
Centro de Contingência 
da COVID-19, João Ga-
bbardo.

Em Indaiatuba, a taxa 
de ocupação em leitos clí-
nicos e UTI nas unidades 

Prefeito decreta Indaiatuba em estado de calamidade pública após hospitais locais e externo atingirem 100% de ocupação

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Prefeito decreta Indaiatuba em estado de calamidade pública

públicas municipais está 
em 100%, segundo dados 
da Secretaria de Saúde di-
vulgados nesta quarta-fei-
ra (9). Na rede particular, o 
percentual também atingiu 
100%, assim como os lei-
tos externos. 

Fiscalização
Na intensificação de 

fiscalização realizada 
pelos departamentos de 
Fiscalização de Taxas 
e Posturas, Devisa (De-
partamento de Vigilância 
em Saúde de Indaiatuba) 
e Secretaria de Serviços 

Urbanos e Meio Am-
biente, entre os dias 2 e 
5 de junho, a Administra-
ção Municipal informou 
que foram notificados 
54 estabelecimentos. 
Além disso, a Secreta-
ria de Serviços Urbanos 
contabilizou 45 orienta-
ções verbais. Já a GCM 
(Guarda Civil Municipal) 
chegou a registrar oito 
ocorrências e também 
foram computadas 34 
ocorrências de perturba-
ção de sossego.

Entre as ocorrências, 
o destaque ficou para as 

aglomerações registradas 
em duas grandes festas 
clandestinas. Uma delas 
ocorreu na noite de sába-
do (5), no Distrito Indus-
trial, com mais de 400 jo-
vens. A outra, aconteceu 
no Recreio Campestre 
Internacional de Viraco-
pos, onde estavam reu-
nidas aproximadamente 
100 pessoas. A vigilância 
sanitária tomou a ação 
cabível que foi a autuação 
dos locais e, posterior-
mente, depois de correr 
o prazo da defesa dos 
organizadores, que vai 
verificar a possibilidade 
de multa de acordo com 
a decisão prescrita na lei.

Além desses pontos 
as fiscalizações foram 
realizadas fiscalização 
em três praças e três pon-
tos de estacionamento no 
Parque Ecológico para 
inibir aglomerações. São 
eles: Maria Lyra Groff 
(Cerejeiras), Colinas 1, 
Parque Luiz Narezzi, 
Concha Acústica no Es-
tacionamento do Parque 
Ecológico Centro e Es-
tacionamento do Parque 
Ecológico no Jardim Pau-
lista e Paulistano.
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Após o município re-
gistrar 100% de ocupa-
ção nos leitos clínicos e 
também nos leitos de UTI 
nos dois hospitais locais 
e nos leitos contratados 
externos, o prefeito de 
Indaiatuba, Nilson Gaspar 
(MDB) baixou decreto, 
nesta terça-feira (8), que 
coloca a cidade em estado 
de calamidade pública até 
31 de dezembro de 2021.

O objetivo do decreto 
de calamidade é facilitar 
processos burocráticos 
para o combate à doença 
e ampliar o decreto de 
março de 2020, que co-
locou a cidade em estado 
de emergência. 

O prefeito já havia 
alertado a população na 
terça-feira da semana pas-
sada, durante uma live, 
que a situação pandêmica 

na cidade estava crítica 
e pediu que a população 
colaborasse no combate 
a Covid-19. “Estamos 
passando por um momen-
to muito sério e crítico, 
que requer preocupação 
e cuidado por parte de 
todos nós. Infelizmente 
estamos nos aproximando 
de um colapso na saúde 
pública e privada em toda 
região, causada pela irres-

ponsabilidade de alguns 
que continuaram fazen-
do festas, aglomerações, 
ignorando que estamos 
vivendo uma pandemia”, 
alertava Gaspar.

Em nota a Prefeitura de 
Indaiatuba informou que 
“Indaiatuba está seguindo 
as demais cidades do Esta-
do de São Paulo e o decre-
to segue orientações legais 
para fins de homologação 

junto à Alesp, conforme o 
decreto legislativo 2.502 
editado pela Assembleia 
em abril de 2021. Trata-se 
de medida meramente ad-
ministrativa e totalmente 
esperada e condizente com 
o momento que vivemos 
da presente pandemia. 
Até o momento, mais de 
200 municípios também 
editaram seus decretos no 
mesmo sentido.”



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Presidente discute situação hídrica e 
melhorias para as rodovias na região
Pepo Lepisnk e vereadores da RMC se encontram com representantes do Estado e da Artesp 

O presidente da 
Câmara de In-
daiatuba, Pepo 

Lepinsk (MDB), se reu-
niu na segunda-feira (7) 
com vereadores do Par-
lamento da Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC), representantes 
do governo do Estado e 
deputados federais.

Na pauta, dois im-
portantes assuntos: a 
situação das rodovias 
que cortam a RMC e os 
reservatórios hídricos do 
Estado de São Paulo que 
servem o Município.

Os vereadores con-
versaram com o secre-
tário-executivo do Fun-
do de Desenvolvimento 
Regional do Governo 
do Estado de São Pau-
lo, Fernando Fernandes 
Filho, o diretor de enge-
nharia do Departamento 

de Estradas de Rodagem 
(DER), Cleiton Luiz de 
Souza, o representante 
da Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo 
(Artesp), Gesiel Silva 
e os deputados federais 
Carlão Sampaio e Van-
derlei Macris - além de 
presidentes das Câmaras 
que formam a RMC.

Fernandes expôs os 
planos do governo pau-
lista para evitar o colapso 
hídrico, e pediu apoio das 
Câmaras nesta seara. Os 
participantes debateram 
ainda o Programa BG-
-PCJ, que dispõe sobre 
as barragens Pedreira e 
Duas Pontes, além do 
Sistema Adutor Regio-
nal-SARPCJ.

“Corremos o risco 
de viver a pior estiagem 
em mais de 100 anos, 
desde que começaram as 
medições oficiais. Em-
bora Indaiatuba seja um 
modelo na gestão hídri-

ca, todos temos que nos 
conscientizar para evitar 
o desperdício e garantir a 
disponibilidade de água 
não apenas em nossas 
torneiras, mas para a ma-
nutenção do equilíbrio 
ambiental”, expôs o pre-
sidente da Câmara de In-
daiatuba, Pepo Lepinsk.

Rodovias
Já com o DER e a 

Artesp, foi debatida a 
situação das rodovias na 
região e obras de melho-
ria envolvendo alguns 
municípios da RMC. 
Pepo discorreu sobre o 
trevo de acesso à ro-
doviária de Indaiatuba, 
solicitando agilidade na 
solução de problemas 
locais, como constantes 
acidentes, trânsito inten-
so e dificuldade de acesso 
dos ônibus intermunici-
pais ao local.

Os participantes tam-
bém abordaram a urgente 

necessidade de melhorias 
na Rodovia Miguel Me-
lhado Campos (SP-324), 
no trecho que envolve a 
SP-75 e que dá acesso ao 
Aeroporto de Viracopos. 
Os representantes do go-

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Pepo alerta que o Estado pode viver a pior estiagem em mais de 100 anos de medições

verno se comprometeram 
a viabilizar estudos para 
melhorar as condições 
das vias.

A reunião foi realiza-
da em ambiente virtual e 
contou com as presenças 

de vereadores da região 
e do presidente emérito 
do Parlamento RMC, ve-
reador licenciado Hélio 
Ribeiro, atual secretário 
de Assistência Social de 
Indaiatuba.



Vagas são para os cursos de Administração e Edificações
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Bolo com 2.500 pedaços reúne 300 medalhinhas que ajudam casar

A Paróquia Santo 
Antônio de In-
daiatuba locali-

zada no Jardim Morada 
do Sol inicia amanhã 
(12) a tradicional festi-
vidade em homenagem 
ao Padroeiro. A festa 
segue até o dia 19.

Neste ano devido a 
pandemia da Covid-19 
a igreja irá seguir os 
protocolos de segurança 
evitando aglomerações 
de pessoas. Por isso, as 
vendas serão feitas no 
Salão Paroquial, das 
18h às 21h. Nos dias 
estarão à venda pastel 
(carne, queijo, pizza 
e frango), lanche de 
linguiça, cuscuz, milho 
verde e refrigerante. 

Já na programação 
rel igiosa,  a  Trezena 
de Santo Antônio teve 
início no dia 1º, e segue 
até domingo (13), dia 
de Santo Antônio. Já 
no domingo as missas 
acontecem às 7h, 9h, 
10h30, 15h e 18h, sen-
do que a celebração 
das 7h será a Benção 
do Bolo e das 18h 
a Abertura do Ju-
bileu.

A Paróquia es-
tará aberta para 
os f ié is  par t i -
c i p a r e m  d a s 
missas ,  mas 
a  ce l eb ra -
ção também 
p o d e  s e r 

Festa de Santo Antônio 
tem início neste sábado

acompanhada através 
da página do Facebook 
paroquia .santoanto-
nioindaiatuba.

Bolo
Assim como em to-

dos os anos, fatias do 
bolo de Santo Antônio 
estão sendo vendidas e 
já podem ser compradas 
na Secretaria da Paró-
quia. O pedaço custa 
R$ 8, e o bolo deverá 
ser retirado no dia 13 de 
junho, das 14h às 16h, 
na Comunidade Santo 
Antônio. Neste ano se-
rão colocados à venda 
2.500 pedaços. Haverá 
venda no dia somente 
se ainda houver tickets. 

O preparo do bolo 
do Padroeiro Santo An-
tônio tem início no dia 
12 de junho e junto à 
massa serão acres-
centadas 300 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

medalhinhas de Santo 
Antônio, que 
segundo a 
h i s t ó r i a , 
a q u e l e 
que encon-
trar a meda-
lha há de se 
casar em bre-
ve, pois irá 
finalmen-
te encon-
t r a r  o 
seu ver-
dadeiro 
amor!

CURSOS TÉCNICOS
Fiec vai abrir este mês 
as inscrições para 79 
vagas remanescentes

A Fiec (Fundação 
Indaiatubana de Educa-
ção e Cultura) vai abrir 
inscrições abertas para 
vagas remanescentes dos 
cursos técnicos que rea-
liza em parceria com o 
Programa Pronatec.

As inscrições serão 
recebidas entre 28 de 
junho, a partir das 9h, até 
o dia 30 de junho, até as 
20h e deverão ser feitas 
por computador (não 
vale celular) no site da 
Fiec: www.fiec.com.br.

São 79 vagas gra-
tui tas  de  Educação 
Profissional Técnica 
de Nível Médio para 
alunos que estejam ma-
triculados na segunda 
série do ensino médio 
da rede pública.

Desse total, 45 va-
gas são especificamente 
para o curso de Técnico 
em Administração e 
34 para o Técnico em 
Edificações. Os alunos 
interessados devem fa-
zer a opção.

O preenchimento 
das vagas para compor 
cada turma será reali-
zado de acordo com a 
classificação por ordem 
de inscrição no site, 
consideradas a data e a 
hora do registro.

A instituição informa 
que divulgará os classi-
ficados para a primeira 
chamada na Imprensa 
Oficial do município e 
no site da Fiec (www.
fiec.com.br) no dia 1º de 
julho, às 14h.

JULIANA WOLF



Amado Maker é uma empresa de referência no processo de transformação do ensino e aprendizagem, que costuma testar novos produtos e novas tecnologias constantemente
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A importância de diversificar atividades 
para aprendizado na metodologia maker
Apoiar o autoconhecimento dos alunos norteia projetos mais assertivos e com resultados

O interesse pela 
implantação da 
educação maker 

no ensino básico está cada 
vez maior entre os gestores 
escolares e famílias. Mas, 
colocar em prática a pe-
dagogia de projetos nem 
sempre é tão fácil como 
parece. Muitos educadores 
relatam a falta de interesse 
dos alunos por determina-
dos tipos de trabalho ma-
nual ou falta de afinidade 
com a tecnologia e softwa-
res. Sendo assim, como é 
possível trabalhar os pro-
jetos em ambiente escolar, 
abrangendo o interesse de 
todos os estudantes?

Baseada na conjectu-
ra do filósofo e pedago-
gista norte-americano, 
John Dewey, de que a 
escola deve ser a repre-
sentação da vida real 
do aluno, trazendo para 
seu aprendizado tudo 
aquilo que envolve sua 

vida dentro e fora da 
escola, a pedagogia de 
projetos, coloca o aluno 
como protagonista do 
seu aprendizado levando 
ao ambiente escolar os 
assuntos de pesquisa do 
interesse do estudante, 
assim os educadores e o 
currículo convencional 
seguem a direção do 
propósito do aprendiz e 
não ao contrário.

Essa prática pedagógi-
ca para dar certo precisa se 
embasar na singularidade 
do indivíduo, com o ob-
jetivo de um desenvolvi-
mento integral, na busca 
do autoconhecimento das 
próprias habilidades e a 
consideração do professor 
das limitações de cada 
aluno, ou seja, trabalhar 
de forma diversificada as 
atividades transitando des-
de o trabalho manual com 
materiais recicláveis ao 
uso de tecnologias e sof-
twares. Proporcionando a 
capacidade de desenvolver 

as inteligências múltiplas 
como: linguística, mate-
mática, espacial, corporal, 
pessoal e sustentável. 

“Ass im  como  os 
adultos ,  as  cr ianças 
vão demonstrar mais 
afinidade e interesse 
por certos tipos de re-
cursos e projetos e por 
outros não,  que po-
dem envolver mais ou 
menos tecnologia. A 
aprendizagem baseada 
em projetos, que é a 
abordagem de ensino 
onde a cultura maker se 
insere, é ideal para o de-
senvolvimento do auto-
conhecimento do aluno 
porque o coloca diante 
de desafios envolvendo 
recursos diferentes. O 
ideal é que as atividades 
makers no formato de 
oficinas ofertem uma 
variedade de projetos, 
onde diferentes recur-
sos possam ser usados. 
Justamente para que o 
aluno tenha contato e 

possa ir identificando o 
que tem mais afinidade 
e o que não tem”, ex-
plica a professora dou-
tora, Miriam Chaves da 
empresa especializada 
em material didático, 
Amado Maker.

Com o decorrer da 
prática da pedagogia 
maker é possível iden-
tificar a resistência por 
parte  dos alunos na 
elaboração de ativida-
des que não despertam 
o empenho. “Os pais 
devem incentivá-lo a 
desenvolver com dedi-
cação também os pro-
jetos que tem menos 
interesse, uma vez que 
estarão trabalhando ha-
bilidades socioemocio-
nais importantes como 
a ‘resiliência’ e a ‘per-
sistência’. Na vida di-
ária, nós não podemos 
deixar de lavar a louça, 
por exemplo, só porque 
não gostamos, é preciso 
encarar todos os tipos 

de desafios na nossa 
rotina”, destaca Miram 
e continua. “Quando o 
aluno for desenvolver 
projetos autorais, nos 
anos finais do Funda-
mental II, por exemplo, 
ele vai ter mais oportu-
nidade para usar recur-
sos de sua preferência. 
Porém, ainda assim vai 
precisar adicionar al-
guns recursos que não 
gosta. Nesse caso, o 
trabalho colaborativo 
faz toda a diferença, 
porque os alunos vão 
somar habilidades dife-
rentes para a conclusão 
do projeto”, encerra.

Amado Maker   
A Amado Maker é a 

editora ligada a empre-
sa Amado Tecnologia. 
Empresa de referência 
no processo de trans-
formação do ensino e 
aprendizagem. A Ama-
do Maker é responsável 
pelo material didático 

Espiral e a Plataforma 
de Aprendizagem EAD 
a qual oferece um cur-
rículo escolar orientado 
ao desenvolvimento de 
habilidades e compe-
tências para o século 
XXI apoiado nos am-
bientes de prototipagem 
e fabricação digital.

O objetivo é funda-
mentar um novo méto-
do de ensino dentro das 
competências gerais da 
BNCC (Base Nacional 
Comum Curricular) . 
A ideia é revolucionar 
os anos iniciais dando 
ênfase para a meto-
dologia de projetos, a 
qual propõe conduzir 
um processo de criação 
de forma organizada e 
estratégica, abrangendo 
conteúdos de diversas 
disciplinas de forma 
integrada, dentro dos 
pilares da Unesco, que 
são: aprender a conhe-
cer; a ser; a fazer e a 
viver juntos.

LAÍS FERNANDES
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O auxílio-doença é devido ao trabalhador que ficar incapacitado por mais de quinze dias

Muitos empreen-
dedores, geren-
tes de recursos 

humanos e profissionais 
do departamento pessoal 
constantemente se depa-
ram com situações em que 
o empregado, por vezes 
buscando ser demitido, 
apresenta diversos ates-
tados médicos alegando 
doenças diferentes, quando 
surge então a dúvida se 
a empresa deve abonar 
todos os atestados, ou se 
eles se somam para fins de 
afastamento e recebimento 
de benefício previdenciário 
a título de auxílio-doença.

A legislação previden-
ciária prevê que cabe à 
empresa o exame médico 
e o abono das faltas cor-
respondentes aos primeiros 
quinze dias de afastamento.

Traz, ainda, a previsão 
de que, quando a incapa-
cidade ultrapassar quinze 
dias consecutivos, o segu-
rado será encaminhado à 
perícia médica do Instituto 
Nacional do Seguro Social.

A dúvida surge de for-
ma mais veemente quan-
do, na mesma legislação, 
encontramos a previsão 
de que se o segurado em-
pregado, por motivo de 
doença, afastar-se do tra-
balho durante quinze dias, 
retornando à atividade no 
décimo sexto dia, e se dela 
voltar a se afastar dentro de 
sessenta dias desse retorno 
em decorrência da mesma 

Atestado médico por doenças diferentes 
se somam para fins de auxílio-doença?

doença, fará jus ao auxílio-
-doença a partir do novo 
afastamento.

A legislação previden-
ciária dispõe que o auxí-
lio-doença será devido ao 
segurado que ficar incapa-
citado para o seu trabalho 
ou para a sua atividade 
habitual por mais de quinze 
dias consecutivos.

A empresa, por sua vez, 
tem como verdade absoluta 
que toda vez que o empre-
gado apresentar atestado 
médico, esse documento 
é inquestionável e possui 
eficácia plena para o afas-
tamento do empregado de 
suas atividades laborais.

Caso a empresa dispo-
nha de serviço médico pró-
prio ou em convênio, terá a 
seu cargo o exame médico, 

suficiente para validar a 
incapacidade para o traba-
lho, independentemente do 
atestado médico apresenta-
do pelo empregado.

Trazendo a legislação 
a previsão de que o auxí-
lio-doença será devido ao 
segurado que ficar incapa-
citado para o seu trabalho 
ou para a sua atividade 
habitual por mais de quinze 
dias consecutivos, abre-se a 
discussão acerca dessa in-
capacidade surgir por mo-
tivo de diferentes doenças.

Encontramos na legis-
lação previdenciária tam-
bém a previsão de que, se o 
empregado, por motivo de 
incapacidade, afastar-se do 
trabalho durante o período 
de quinze dias, retornar à 
atividade no décimo sexto 

xxx

REPRODUÇÃO

dia e voltar a se afastar 
no prazo de sessenta dias, 
contado da data do seu 
retorno, em decorrência do 
mesmo motivo que gerou a 
incapacidade, este fará jus 
ao auxílio por incapacidade 
temporária a partir da data 
do novo afastamento.

Extrai-se, portanto, que 
o fato preponderante para a 
percepção do auxílio previ-
denciário é a incapacidade, 
seja ela qual for, desde que 
o afastamento das ativida-
des laborais seja superior a 
quinze dias consecutivos e, 
se não forem dias consecu-
tivos, aí então é necessário 
que seja pelo mesmo moti-
vo, ou no dito popular, pela 
mesma doença, para que o 
empregado seja custodiado 
pela previdência social.

Afastamento 
por Covid-19 

Nesses tempos de pan-
demia, em que a famigera-
da Covid-19 tem assolado 
o mundo e o Brasil, muita 
dúvida tem surgido acerca 
da soma dos períodos 
de afastamento quando 
um atestado é fornecido 
pelo médico para que o 
empregado permaneça em 
quarentena por conviver 
com outra pessoa infec-
tada pelo Corona Vírus 
e, durante esse período, 
também acaba se conta-
minando.

Algumas empresas 
convivem com a dúvida 
no sentido de somarem 
os atestados (quarente-
na e afastamento pela 
contaminação) ou se ela 
deve abonar os quator-
ze dias de quarentena e, 
no caso de o empregado 
apresentar novo atestado 
pela contaminação, deve 
a empresa abonar nova-
mente os primeiros quinze 
dias para, somente após 
esse período, encaminhar 
esse empregado à perícia 
da previdência social e a 
percepção do consequente 
auxílio-doença.

Claro que o assunto é 
recente e a legislação não 
tinha condição de prever 
o caso concreto de forma 
objetiva, mas ao verificar 
que o fator preponderan-
te para a concessão do 
auxílio-doença é a inca-
pacidade para o trabalho 
por mais de quinze dias 
consecutivos, a interpre-

tação deve ser no sentido 
de que ambos os atesta-
dos médicos se somam, 
de modo que a empresa 
se responsabilizará pelo 
pagamento dos primeiros 
quinze dias e, após esse 
período, o empregado 
ficará sob custodia da 
previdência social.

Período de carência 
para concessão 

do benefício
O período de carência 

previdenciário correspon-
de ao número mínimo de 
contribuições mensais in-
dispensáveis para o benefi-
ciário faça jus ao benefício.

No caso do auxílio-do-
ença, é necessário que o 
empregado tenha somado 
no mínimo doze contri-
buições mensais. 

Caso contrário, tratan-
do-se de primeiro empre-
go, por exemplo, esse em-
pregado não conseguirá 
acessar o referido auxílio.

Além do auxílio-do-
ença, a aposentadoria por 
invalidez também exige 
o mínimo de doze contri-
buições mensais.

Autor
Percival Nogueira 

de Matos, Contador e 
Advogado, especialista 
em Direito Tributário, 
Holding e Planejamento 
Societário, Direito do 
Trabalho e Processual 
do Trabalho, sócio do es-
critório PNM Advocacia 
e do escritório contábil 
Harmonia Contabilidade
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O atestado médico é inquestionável e 
possui eficácia plena para o afastamento 
do empregado de suas atividades 
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o ser humano, o “Aedes 
do Bem” faz com que a 
população de mosquitos 
capazes de transmitir a 
doença diminua, preve-
nindo assim, infestações 
e surtos das doenças de 
dengue, zika e chikun-
gunya. Os machos que 
carregam o gene autoli-
mitante o transmitem de 
8 a 10 gerações. 

Foi feita uma pesqui-
sa qualitativa de opinião 
pela Oxitec em parceria 
com a Prefeitura de In-
daiatuba durante o mês 
de março deste ano, entre 
os dias 11 e 24.  Foram 

O “Aedes do Bem” tem gene modificado para que só tenha 
prole de machos, diminuindo a população de fêmeas, que 
transmitem as doenças
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“Aedes do Bem” ajuda a diminuir a 
infestação pelo mosquito da dengue

xxx

O projeto foi feito pela empresa de biotecnologia Oxitec em parceria com a prefeitura

A iniciativa “Ae-
des do Bem”, 
foi  desenvol-

vida pela empresa de 
biotecnologia Oxitec, 
e funciona da seguinte 
forma: mosquitos Aedes 
Aegypti machos são mo-
dificados com um gene 
autolimitante, que faz 
com que esse macho, ao 
copular com uma fêmea 
selvagem, só tenha prole 
de machos. 

Como é  a  fêmea 
quem pica e contamina 

ouvidas 2.000 pessoas 
com idade acima de 16 
anos, nos bairros Laura 
Bueno, Belo Horizonte, 
Regente e Cidade Jar-
dim. 

Os principais resulta-
dos foram: 83,2% acre-
ditam que o “Aedes do 
Bem” é uma solução 
segura; 89% consideram 
uma solução eficiente; 
83,5% apoiam o projeto; 
97% gostariam que a ini-
ciativa fosse expandida 
para outros bairros.

Porém, a pesquisa 
mostrou também alguns 
dados preocupantes. 
Uma parcela considerá-
vel acredita que a doença 
é contraída somente pela 
água parada, e não pelos 
mosquitos contamina-
dos com os vírus. Esses 
somam 21,2%. Somente 
53,6% tem conhecimen-
to de que a dengue é 

transmitida pelo Aedes 
aegypti, e o percentual 
cai bastante em relação 
à chicungunya: só 22% 
reconhecem o perigo 
de contraí-la através do 
mosquito. 

Mais da metade dos 
entrevistados, especi-
ficamente 61,7%, di-
zem que a solução para 
acabar com o vírus é 
não deixar água parada, 
mas essa não é a única 
medida de prevenção. 
Porém, Natália Ferreira, 
diretora da Oxitec no 
Brasil, afirma que este já 
é um avanço no sentido 
da conscientização das 
pessoas. 

A cidade de Indaia-
tuba vem adotando me-
didas de controle dessas 
doenças desde 2020, 
e segundo a secretaria 
de Saúde, somente 19 
pessoas contraíram o 

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

Devido à baixa procura da população para se imunizar 
contra a gripe, a Prefeitura de Indaiatuba convoca crianças 
a partir de 6 anos e adultos menores de 59, que fazem 
parte da lista prioritária, para se dirigirem até a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência para 
receber a imunização contra a Influenza.

Em Indaiatuba, segundo dados da Secretaria de Saúde, 
29.997 pessoas já receberam a imunização contra a Gripe 
(Influenza), o que corresponde à 36,02% de um total de 
83.272 pessoas aptas até então a receber a vacina. A meta 
é atingir 90% da população prioritária,

As doses estão sendo aplicadas nas UBS´s, de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, e na Praça Dom Pedro 
II, também de segunda a sexta, das 9h às 16h. 

As pessoas que já tem o cadastro no Minha Vacina 
por terem realizado quando solicitaram a vacina da Co-

vid-19, devem apenas ir até os locais de vacinação contra 
a Gripe (Influenza), não precisando assim, excluir ou 
refazer o cadastro no site da Prefeitura. Crianças de 6 a 
17 anos que apresentam alguma comorbidade, precisam 
comprovar o estado de saúde e ter o cadastro realizado na 
23ª Campanha Nacional de Imunização Contra a Gripe 
(Influenza) através do link: https://vacinacao.indaiatuba.
sp.gov.br/cadastro/

A Secretaria de Saúde ainda lembra que se houver 
alguém que tenha recebido a vacina da Covid-19, é 
necessário esperar no mínimo 15 dias para receber o 
imunizante contra Gripe (Influenza). Em caso de dúvida, 
sempre priorize a vacina contra o Novo Coronavírus.

No ato da vacinação é necessário levar documentos 
pessoais e comprovante de endereço. Não precisando 
assim, aguardar qualquer data de convocação.

vírus da dengue entre 
1º de janeiro e 28 de 
abril deste ano, fazen-
do com que Indaiatuba 
seja atualmente a cidade 
com menor número de 
casos de dengue entre 

municípios com mais 
de 200 mil habitantes na 
Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), 
segundo reportagem dis-
ponibilizada no site da 
prefeitura. 

INFLUENZA
Apenas 36% da população foi vacinada contra a gripe em Indaiatuba

Crianças a partir 
de 6 anos e adultos 
menores de 59 anos 
podem receber a va-
cina contra a Gripe
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Quem será o cam-
peão da Série A3 
do Campeonato 

Paulista deste ano: Prima-
vera ou Linense? Essa res-
posta enfim o torcedor terá 
neste sábado (12), quando 
às 18h, em Lins, as duas 
equipes entram em campo 
para o segundo e decisivo 
duelo da final competição. 
A partida terá transmissão 
ao vivo pela internet, no ca-
nal FPF TV (youtube), no 
site mycujoo e também no 
aplicativo Paulistão Play. 

Os dois times já estão 
garantidos na Série A2 
do Campeonato Paulista 
2022, sendo o Primavera 
após 34 anos da última 
vez. O campeão no sá-
bado leva R$ 110 mil e 
o vice R$ 77 mil. 

As duas equipes vol-
tam a campo no fim de 
semana, depois de em-
patarem em 0 x 0 a pri-
meira partida da final. 
A disputada ocorreu na 
última quarta-feira (9), 
no Gigante da Vila em 
Indaiatuba. 

Para o confronto de 
amanhã, uma vitória sim-
ples garante o título inédito 
ao Fantasma da Ituana. Do 
outro lado, por ter feito 
melhor campanha, o Ele-
fante precisa de apenas um 
empate simples, por qual-
quer placar, para levantar 
o “caneco” da competição.  

“Será uma partida mui-
to importante! Acho que 
a decisão está aberta, am-
bas as equipes têm plenas 
condições de conquistar o 
título. Creio que o segre-
do para a equipe chegar 
à decisão e conquistar o 
acesso - que era o principal 

Primavera e Linense duelam pelo título 
da Série A3 do Campeonato Paulista
Após empate sem gols no primeiro jogo, times voltam a campo neste sábado (12), às 18h, em Lins 

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

objetivo do clube -, foi a 
união dos atletas que se fe-
charam e colocaram como 
meta o acesso”, salienta o 
presidente do Fantasma, 
Eliseu Marques, que em 
sua gestão a frente do clube 
chegou ao segundo acesso 
e pode conquistar o seu se-
gundo título neste sábado. 

O torcedor primaveri-
no aposta no histórico do 
confronto para manter boas 
vibrações para o duelo. É 
que, em 11 jogos realiza-
dos entre as duas equipes, 
o Tricolor de Indaiatuba 
venceu cinco. Um deles 
ocorreu justamente nesta 
edição do Paulista, quando 
em Santa Barbára D’Oes-
te, pela quarta rodada da 
fase de classificação, o 
time venceu o jogo por 2 

x 0. Ainda no histórico do 
confronto, teve ainda duas 
vitórias do Linense e outros 
quatro empates. 

“A nossa expectativa 
é de fazer um grande 
jogo. Em campo estarão 

duas boas equipes que 
jogam para frente, que 
são ofensivas. Durante 
toda a competição sem-
pre buscamos a vitória, 
independente se o jogo 
era em casa ou fora, sem-

pre atuamos para vencer. 
Vamos lutar do início ao 
fim para que venha mais 
essa vitória e consequen-
temente o título”, planeja 
o técnico primaverino 
Ademir Fesan. 

Do outro lado, o tor-
cedor do Elefante tenta se 
apegar ao fato de a equipe 
jogar em casa, mesmo sa-
bendo que o desempenho 
não é dos melhores. Em 
10 partidas disputadas no 
Estádio Municipal Gilberto 
Siqueira Lopes, popular-
mente conhecido como 
Gilbertão, foram apenas 
duas vitórias, três empates 
e cinco derrotas.

O time vai bem mes-
mo fora de seus domínios. 
Jogando na casa do adver-
sário, foram sete vitórias, 
com dois empates e uma 
derrota. Coincidentemente, 
o resultado negativo foi 
para o Fantasma da Ituana. 

Trajetória
Para chegar a grande 

final, o Primavera se clas-
sificou na primeira fase 
na sétima posição, com 
23 pontos. Nas quartas de 
final, o Fantasma venceu 
o Barretos em Indaiatuba 
por 2 x 1 e, fora de casa, 
empatou em 1 x 1, com 
gol heroico no finalzinho 
do jogo. Nas semifinais, 
o time comandado por 
Ademir Fesan empatou 
em 2 x 2 com o Votupo-
ranguensa e, na partida de 
volta, venceu o duelo por 
1 x 0, também na casa do 
adversário.   

Já o Linense foi o quarto 
colocado na fase de grupos, 
com um ponto a mais que 
o Tricolor. Nas quartas de 
final, perdeu em casa por 
1 x 0 para o São José, mas 
na partida de volta garantiu 
a classificação após vitória 
por 3 x 1. Nas semifinais, 
empatou em 0 x 0 com o 
Nacional, em Lins, e no 
duelo de volta, em São 
Paulo, carimbou a vaga pra 
final fazendo 1 x 0. 
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Empate na primeira partida, em 
Indaiatuba, deixou o confronto 
totalmente aberto para este sábado 

-
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S á b a d o  ( 1 2 )  é 
Dia dos Namo-
rados,  mas em 

2021 pode se tornar 
uma data memorável 
na história de paixão 
entre o Esporte Clube 
Primavera e o seu tor-
cedor. Isso porque, a 
partir das 18h, o clube 
dará sua cartada final 
pelo título inédito da 
Série A3 do Paulista, o 
que seria a sua quinta 
conquista como clube 
profissional. 

A segunda partida 
da decisão do campeo-
nato será em Lins, con-
tra o Linense, time que 
completa 94 anos de 
existência justamente 
no sábado. Coincidên-
cias a parte, Primavera 
e Linense são os únicos 
dois times fundados em 
1927 e que ainda estão 
em atividade no futebol 

Primavera vai em busca de seu 5º 
título na história como profissional 
Final ocorre neste sábado (12), data em que o Linense completa 94 anos de existência

ARQUIVO PESSOAL

brasileiro. O Fantasma, 
por sua vez, “assoprou” 
velinhas no dia 27 de 
janeiro.

Se vencer no sábado, 
o Tricolor de Indaia-
tuba não apenas vai 
“manchar” a festa de 
aniversário e do título 
do Linense, como ga-
rante também a taça que 
ainda não possui em sua 
prateleira de troféus. 

Como time amador 
são inúmeras conquis-
tas, mas como profis-
s ional  foram quatro 
títulos no total. Três 
deles equivalentes a 
quarta divisão do fute-
bol paulista: 1977, 1995 
e 2018. 

O último título ainda 
está na memória do tor-
cedor primaverino. Foi 
contra o Comercial, em 
Ribeirão Preto, quando 
o Fantasma garantiu o 
“caneco” após virar o 
placar do jogo para 2 
x 1, com dois gols no 

finalzinho do jogo. As-
sim como neste sábado, 
naquele ano o adversá-
rio também jogava por 
um empate em sua casa. 

O Tricolor conquis-
tou ainda a Série B-2 do 

Campeonato Paulista, 
em 2021, que na época 
era equivalente a quinta 
divisão do futebol esta-
dual de São Paulo. 

“Todos os títulos fo-
ram importantes, cada 

um com suas caracte-
rísticas de momento, 
assim como os acessos 
alcançados”, salienta 
Roberto Barce, torcedor 
do Fantasma há 45 anos 
e historiador responsá-
vel por manter “viva” 
a história do clube por 
meio de um acervo di-
gital.  

O historiador lem-
bra também que, nos 
capítulos de conquistas 
do clube, o Fantasma 
nunca foi campeão em 
seu estádio. 

“O coração está tran-
quilo agora, pois o mais 
importante era o acesso. 
Digo que conquistamos 
o bolo, agora é a disputa 
da cereja. Mas, nem por 
isso vamos relaxar. O 
título é muito impor-
tante, pois é a coroação 
máxima do trabalho 
da equipe”, reconhece 
Barce. “Nunca foi fácil 
para o Primavera, e não 
seria diferente agora.” 

Apesar do acesso já conquistado, Barce diz que o 
título será a “cereja do bolo”  

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

Acesso
Pelo menos o acesso à 

Série A2 do Paulista está 
garantido para ambas as 
equipes. O Fantasma da 
Ituana volta a disputar a 
segunda divisão do fu-
tebol paulista depois de 
34 anos. Por sete anos o 
clube competiu na mes-
ma divisão, que na época 
não tinha nomenclatura 
Série A2. A primeira vez 
foi em 1952, no primeiro 
campeonato profissional 
do clube. Depois veio um 
longo período entre 1982 
até 1987. 

Além des t e  ano , 
outros acessos foram 
destaques na história 
recente do clube, como 
os alcançados para a Sé-
rie A3 em 2014 e 2018. 
Teve ainda um vice em 
2003, pela Segunda Di-
visão –, o equivalente 
a quarta divisão de São 
Paulo –, e que garantiu 
o Fantasma na Série A3 
no ano seguinte. 
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Condição prévia ou doença pré-existente são fatores de risco não apenas para a Covid-19

O que são e como evitar as doenças crônicas

Depois dos idosos 
e dos profissio-
nais de saúde 

teve início a vacinação 
de um grupo prioritá-
rio que alcança grande 
parcela da população: 
os portadores de comor-
bidades. Mas afinal, o 
que são as comorbida-
des e por que elas são 
tão ameaçadoras para a 
qualidade de vida?

Dentre as mais re-
correntes estão diabetes, 
obesidade, hipertensão, 
doença renal crônica, 
doenças no fígado, além 
das doenças pulmona-
res. Embora multifato-
rial, a razão principal de 
tanta gente desenvolver 
essas doenças é a inati-
vidade física, ou seja, 
o sedentarismo e a má 
qualidade de vida.

As doenças crôni-
cas não transmissíveis 
(DCNT) compreendem 
o grupo líder mundial de 

LINA AMSTALDEN causas de morte, respon-
sável por mortes prema-
turas, perda de qualida-
de de vida e impactos 
econômicos e sociais 
adversos. Representam 
cerca de 70% das mortes 
globais, perto de 38 mi-
lhões de óbitos anuais, 
excedendo significati-
vamente as mortes por 
causas externas e doen-
ças infecciosas, como a 
Covid-19.

Segundo dados do 
Ministério da Saúde, 
10% dos brasileiros tem 
diabetes, 27% são obe-
sos e 20% sofrem de 
pressão alta, totalizando 
18 milhões de pessoas 
com alguma condição 
pré-existente. Trata-se, 
portanto, de uma ver-
dadeira epidemia de 
comorbidade no Brasil. 
Todas essas doenças es-
tão diretamente ligadas 
à falta de um estilo de 
vida saudável – este sim, 
a melhor vacina que 
existe contra qualquer 

doença.
Nesse momento di-

fícil da pandemia de 
Covid-19, a maioria da 
população considera 
que suspender as ati-
vidades esportivas não 
fará falta. Esse é um 
erro de conceito que 
escutei até de esportistas 
regulares. Mas não, não 
podemos deixar para 
depois de jeito algum! 
Repito: de jeito algum 
devemos abandonar os 
exercícios.

Academia 40+
Somos uma acade-

mia pronta para atender 
qualquer tipo de públi-
co, mais velhos, mais 
novos, aqueles que não 
se adaptam a uma aca-
demia convencional ou 
nunca praticaram nada 
antes.

Se antes da pandemia 
do novo coronavírus 
nosso diferencial era 
acompanhamento pro-
fissional agora podem 

contar também com a 
academia mais segura 
em termos sanitários. 
Nossos horários ain-
da estão reduzidos e o 
atendimento de alunos 
por aula também caiu 
pela metade, apenas 4 
alunos na musculação e 
2 alunos no pilates.

Além do protocolo 
normal,  a Academia 
também oferece tapete 
sanitizante, termômetro, 
oximetro, álcool gel, 
uso de máscaras, pro-
duto de limpeza de uso 
hospitalar, esterilização 
dos aparelhos após cada 
utilização. Além de tudo 
isso, a Academia tam-
bém está equipada com 
um moderno sistema 
de purificação de ar, o 
Purificador Ionizador e 
Ozonizador de Ar que é 
um potente esterilizador 
e ainda atua na parte 
terapêutica. Entres os 
benefícios estão: Revi-
taliza as células; Esti-
mula a ação do sistema 

imunológico; Melhora 
função cardíaca e pul-
monar; Reduz a fadiga 
e dores; Promove o me-
tabolismo; Alivia ton-
turas; Além de reduzir 
o contagio de doenças 
transmitidas pelo ar.

Academia 40+ oferece:
Musculação:  Au-

las com turmas de até 
quatro pessoas e mo-
nitoradas por dois pro-
fessores. Um serviço 
de personal, mas com 
custo bem mais acessí-
vel. As atividades são 
praticadas por tempo 
de duração e não por 
repetição de movimen-
to, e cada aula dura em 
média 1 hora e todos os 
grandes grupos muscu-
lares são trabalhados. 
Por isso os planos são 2 
ou 3x por semana para 
que ocorra intervalo de 
24hs para recuperação 
muscular. Ainda a sala 
de exercícios cardio-
vasculares complemen-

tam as atividades ocorre 
em horários livres.

Pilates: é um méto-
do de condicionamen-
to físico e é indicado 
para reabilitação física, 
condicionamento físico 
geral e bem-estar. A 
modalidade tem como 
objetivo o desenvolvi-
mento das três aptidões 
- cardiorrespiratórias 
musculoesqueléticas e 
neuromotora -, que são 
fundamentais para res-
tauração/manutenção 
da saúde e qualidade 
de vida.

A Academia  40+ 
está agora de portas 
aberta e trabalha com 
todo cuidado e segu-
rança para garantir a 
saúde de seus alunos e 
de todos os envolvidos, 
incluindo a equipe de 
trabalho. A Academia 
40+ está localizada na 
Avenida Conceição, 
2536. Para mais infor-
mações (19) 3392-4819 
(WhatsApp).

Pilates visa desenvolvimento de aptidões neuromotoras, 
cardiorrespiratórias e ainda as musculoesqueléticas As atividades de musculação são praticadas com um tempo de duração definido e não por repetição de movimento

FOTOS: JME
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Preparação foi feita em parceria com o Rotary Clube de Indaiatuba e durou quatro semanas

Hórus Conservação Patrimonial participa 
de treinamento para mulheres da limpeza 

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

A Hórus Conserva-
ção Patrimonial, 
em parceria com 

o Rotary Clube Indaia-
tuba, participou de um 
curso chamado “Oficina 
Inspiração”, que durou 
quatro semanas, durante 
o último mês de maio. O 
principal objetivo foi ca-
pacitar e oferecer oportu-
nidades de trabalho para 
mulheres, funcionárias 
do setor de limpeza.

Silbene Ribeiro, di-
retora da Hórus, fez a 
abertura no dia 8 de maio, 
com o tema “Conceitos 
Gerais de Limpeza”. Nos 
demais dias do evento, os 
temas foram “Segurança 
no Trabalho” e “Atitude e 
Comportamento Pessoal 
e Profissional”. 

A equipe de coor-

denadores e supervi-
sores também propor-
cionaram treinamentos 
técnicos operacionais 
e ainda conhecimentos 
de Recursos Humanos, 
leis trabalhistas, uso de 
Equipamentos de Pro-
teção individual (EPIs), 
Elaboração de Currículo 
e Preparação para o Mer-
cado de Trabalho.

Além de ajudar a 
preparar mulheres para 
o mercado de trabalho 
da Limpeza, partici-
param do curso nove 
mulheres: seis haitianas, 
uma venezuelana e duas 
residentes da cidade de 
Indaiatuba. Algumas já 
foram contratadas.

A Hórus acredita que 
essa iniciativa ajuda a 
construir um mundo me-
lhor, ainda mais agora 
em que o desemprego 
tem aumentado. O lema 

“Hórus, o olho que tudo 
vê”, se faz presente tam-
bém nesse momento, já 
que a empresa considera 
essa uma ótima opor-
tunidade de selecionar 

bons colaboradores, e 
ajudar pessoas em situ-
ação de vulnerabilida-
de, que na maioria das 
vezes, só necessitam de 
uma oportunidade. 

Se você ficou inte-
ressado nos serviços da 
Hórus, pode procurá-
-los no Facebook e no 
Instagram como Hórus 
Conservação Patrimo-

nial. O telefone para 
contato é o (19) 2518-
6002, e o endereço fica 
na Rua Independência, 
número 405, Cidade 
Nova 1, em Indaiatuba. 

Silbene Ribeiro, diretora da Hórus, fez a abertura da “Oficina Inspiração”, que buscou inspirar mulheras da limpeza.

JME



Ocorrências foram no Campo Bonito e no Jardim Morada do Sol

Guardas detêm jovens por 
tráfico de entorpecentes

Os Guardas Ci-
vis de Indaiatu-
ba conduziram 

à Delegacia de Polícia, 
nesta segunda-feira (7), 
dois jovens por envolvi-
mento com drogas ilícitas. 

As ações ocorreram 
durante patrulhamento 
preventivo. O primeiro 
caso foi registrado no 
Bairro Campo Bonito, 
na Avenida Host Frede-
rico João Heer, quando 
a equipe suspeitou de 
um jovem de 16 anos 
que saia de um terreno 
baldio. Ao notar a pre-
sença dos agentes ele 
jogou fora um micro-
tubo cheio de cocaína.

O segundo adolescen-
te foi detido no Jardim 
Morada do Sol, pela equi-
pe da Romi. Os agentes 
patrulhavam a Rua Sera-
phin Gilberto Candello, 
quando flagraram um ga-
roto de 12 anos entregan-
do uma porção de maco-

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA
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nha para um homem. Ao 
notar a equipe, o garoto 
jogou fora 10 porções de 
maconha e tentou correr, 
mas acabou detido pelos 

guardas e confessou que 
estava fazendo a venda 
de drogas naquele local.

Os dois adolescentes 
foram apresentados na 

Delegacia de Polícia, 
onde o delegado após 
tomar ciências dos casos 
tomou as medidas cabí-
veis a polícia judiciária.

No último final de se-
mana foi registrada a pri-
são de três homens por 
envolvimento em furto, em 
duas ocorrências distintas. 

O primeiro caso foi re-
gistrado no Bairro Recreio 
Campestre Jóia, quando 
na rua João Gualberto de 
Matos, dois indivíduos 
carregando um grande 
saco plástico chamaram 
a atenção da equipe da 
Guarda Civil. Ao notarem 
que seriam abordados, os 
dois saíram correndo.

A equipe logrou êxito 
na abordagem de um deles 
e ao averiguar o conteúdo 
do saco, encontraram de 
cabos de energia, câmeras 
de segurança, um relógio 
medidor de força e ferra-
mentas. Em uma rápida 
averiguação nas proximida-
des, as equipes encontraram 
o local de onde o homem 

havia furtado todo material.
Na segunda ocorrência, 

a equipe da GC foi enviada 
pelo COI (Centro de Ope-
rações e Inteligência) até 
o Jardim Bela Vista, na 
Alameda José Amstalden, 
onde moradores infor-
maram sobre um veículo 
suspeito. Ao chegar no 
local os agentes abordaram 
um veículo Palio, onde 
localizaram cerca de 30 
metros de fio, que o moto-
rista confessou ter furtado, 
junto com um amigo, que 
também foi detido pelos 
guardas civis.

Às duas ocorrências 
foram apresentadas na 
Delegacia de Polícia, onde 
o delegado de plantão ra-
tificou a voz de prisão em 
flagrante dos indivíduos. 
Todo o material recupe-
rado foi devolvido aos 
respectivos donos.

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Um dos jovens detido portava porções de maconha e confessou a venda do entorpecente

RECREIO CAMPESTRE

MATO DENTRO

RECEPTAÇÃO

GAM, Guarda Civil e 
Justiça recuperam 2 
veículos procurados

Presos três homens 
no final de semana 
acusados de furtos

Localizado e apreendido em Indaiatuba 
Pampa que teve motor furtado em Santos

Na noite desta terça-
-feira (8) dois veículos fo-
ram apreendidos em ação 
conjunta entre a equipe 
do GAM (Grupamento 
Ambiental) da Guarda 
Civil e o Poder Judiciário.

A equipe foi enviada 
pelo COI (Centro de 
Operações e inteligên-
cia) até a Estrada Mu-
nicipal Salvador Canton 
Garcia, no Bairro Mato 

Dentro, onde um oficial 
de Justiça estava reali-
zando uma operação de 
cumprimento do man-
dado de busca e apre-
ensão de dois veículos, 
expedido pela 2ª Vara 
Cível da Comarca de 
Indaiatuba. Os veículos, 
Renault Master e VW 
Fox foram localizados 
e apreendidos conforme 
determinação judicial.

Um veículo, Pampa, 
foi apreendido na manhã 
desta terça-feira (8) pela 
equipe da Guarda Civil 
após ser constatado que o 
motor do automóvel esta-
va com queixa de furto. A 

Guarda Civil foi acionada 
pela equipe de vistoria 
do Detran, que durante 
averiguação do veículo 
constatou o ilícito.

O carro foi apresen-
tado na delegacia de po-

lícia, onde descobriram 
que a queixa de furto foi 
registrada no 7º Distrito 
Policial da cidade de San-
tos, em 2008.

Após tomar ciência de 
todos os fatos, a autorida-

de policial determinou a 
elaboração de um boletim 
de ocorrência para iniciar 
um inquérito policial e a 
apreensão do veículo a 
um pátio credenciado ao 
poder público.
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Premiação acontece no fim de ano com o show de Maiara & Maraisa

Troféu Frutos de Indaiá 
premia as melhores empresas

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Me s m o  e m 
meio à pan-
d e m i a  d o 

novo coronavírus,  a 
organização do Troféu 
Frutos de Indaiá está 
a todo vapor. Toda a 
estrutura e detalhes da 
noite de premiação es-
tão sendo escolhidos e 
contratados para que 
seja mais uma edição 
de sucesso.

Em seus 15 anos 
de existência, o Tro-
féu Frutos de Indaiá já 
premiou milhares de 
empresas de Indaiatuba 
que foram apontadas e 
escolhidas, através de 
votos da população, 
como a melhor da cida-
de em seu segmento. O 
maior e melhor evento 
de premiação de Indaia-
tuba está marcado para 
acontecer no final deste 
ano, no salão social do 
Clube 9 de Julho. E 
na edição de comemo-
ração dos 15 anos do 
Troféu Frutos de Indaiá 
a dupla Maiara & Ma-
raisa promete agitar e 
animar os premiados 
e convidados cantando 
seus maiores sucessos.

As irmãs são uma 
das principais duplas 
do cenário da música 
sertaneja. Na internet 
não poderia ser dife-
rente. Elas já alcança-
ram marcas expressivas 

A Secretaria de Obras 
e Vias Públicas iniciou 
nesta quarta-feira (9) 
obras na marginal do 
Parque Ecológico com 
o objetivo de dar maior 
fluidez ao trânsito.

Desta vez, a avenida 
Engenheiro Fábio Ro-
berto Barnabé terá dois 
novos retornos para dimi-
nuir o tempo nos semáfo-
ros da rotatória localizada 
nas confluências com as 
ruas Vinte e Quatro de 
Maio e João Amstalden, 
em frente ao colégio Ob-
jetivo. A previsão é de 
que os serviços estejam 
concluídos em até quatro 
meses.

Para viabilizar as al-
ças de retorno a pasta 
irá construir duas tra-
vessias de aduelas sobre 
o córrego Barnabé, nos 
dois lados da rotatória. 
A obra também incluirá 
um reforço de galerias 
pluviais para melhorar as 
condições de drenagem 

das águas de chuva na 
Marginal Esquerda, na 
altura da confluência com 
a rua Vinte e Quadro de 
Maio.

Segundo informações 
do secretário da pasta, Ro-
senilton Oliveira Lima, os 
trabalhos foram iniciados 
pela alça que interligará 
a Marginal Direita como 
a Marginal Esquerda do 
Parque. Esse retorno fará 
fluir todo o volume de ve-
ículos que vêm da região 
das Chácaras Areal e pre-
cisam acessar a Marginal 
Esquerda ou seguir para 
o Centro e outros bairros 
dessa região da cidade.

A maior parte da obra 
se concentrará na parte 
interna do Parque Ecoló-
gico, o que significa que 
não serão necessárias 
interdições no trânsito 
dos trechos.

Tanto a pista de ca-
minhada como a ciclovia 
acompanharão os dois 
novos acessos.

como superar três bi-
lhões de visualizações e 
mais de seis milhões de 
inscritos em seu canal 
oficial do YouTube.

conta da pandemia da 
Covid-19. 

“ In fe l i zmente  os 
eventos de grande porte 
como o Troféu Frutos de 
Indaiá ainda não estão 
liberados pelo gover-
no do estado, por isso 
precisamos adiar a 15ª 
edição. Porém apesar do 
adiamento, a organização 
da premiação continua 
trabalhando para que 
possamos oferecer aos 
premiados e seus convi-
dados uma festa maravi-
lhosa, como sempre foi, 
e com segurança”, disse 
o diretor do Grupo Mais 
Expressão, Alan Di Santi.

Campanha Publicitária
O Troféu Frutos de 

Indaiá visa não somente 
reconhecer as empresas e 
empresários que se des-
tacaram em seu ramo de 
atividade, mas também 
gerar um retorno finan-
ceiro e dar visibilidade 
aos premiados através da 
campanha publicitária re-
alizada pelo Grupo Mais 
Expressão.

Aos eleitos pela pes-
quisa, foi oferecida a cota 
publicitária que desde 
março as empresas e em-
presários que receberão o 
Troféu Frutos de Indaiá, 
e que foram escolhidos 
através de voto popular, 
tem sua marca veiculada 
em todas as mídias do 
grupo como jornal impres-
so, revista, redes sociais e 
programas da WebTv.

Sonhare Colchões e Cia - Lucimara Pinheiro Mesquita 
Carneiro e João Gracia Mesquita Carneiro

Oticas Ipanema - Fábio Martins dos Santos e Sheila Monalisa

A obra também incluirá um reforço de galerias pluviais para 
melhorar a drenagem das águas de chuva

OBRAS

Iniciadas as obras das 
novas alças na marginal 
do Parque Ecológico

Festa de premiação
O Grupo Mais Ex-

pressão precisou adiar 
por duas vezes o Tro-
féu Frutos de Indaiá por 

FOTOS ARQUIVO JME

ELIANDO FIGUEIRA RIC/PMI
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O grupo foi fundado em 2009 por Renato Mendonça

Grupo Capoeiragem, de 
Indaiatuba é reconhecido 
em mais de 80 países

O Grupo Capoei-
ragem Interna-
cional tem duas 

unidades, em Angola, 
na África, na cidade de 
Lubango, e outra no Bra-
sil, aqui em Indaiatuba. 
A unidade africana foi 
a primeira, inaugurada 
em 2009. A brasileira 
chegou em 2013. 

O fundador é Renato 
Mendonça, formado em 
Auxílio ao Desenvolvi-
mento Pedagógico pelo 
Instituto Paulo Freire. 
Ele é conhecido em mais 
de 80 países como Con-
tramestre Monkey. 

De acordo com ele, 
a Capoeira é uma Arte 
genuinamente brasileira, 
e não africana, como 
muitos pensam. “A ca-
poeira tem ancestrali-

dade afro, mas surgiu 
na época do Brasil co-
lônia. Naquele tempo, 
quando começaram os 
primeiros movimentos 
nos portos, fazendas e 
mercados, não existiam 
músicas específicas para 
a capoeira, então alguns 
levavam cânticos de seus 
cultos religiosos. Daí a 
confusão sobre capoeira 
ter a ver com religião, 
mas é falsa essa ligação”, 
explica ele. 

O  C o n t r a m e s t r e 
Monkey é  conheci -
do internacionalmente 
principalmente por suas 
composições musicais 
específicas para a capo-
eira. Lançou três CDs até 
o momento, sendo o mais 
recente intitulado “Minha 
Varanda”. 

Como estudante de 
Psicopedagogia, ele re-
conhece os benefícios 

da Capoeira em diversos 
aspectos do desenvol-
vimento humano. “O 
berimbau é o instrumen-
to mais importante da 
capoeira, ajuda na co-
ordenação motora fina e 
na percepção cognitiva. 
Os outros instrumentos, 
atabaque, pandeiro e 
as palmas, também au-
xiliam na marcação do 
tempo musical, que é 
de suma importância na 
capoeira”. 

Além desses benefí-
cios, a prática da capoeira 
também ajuda no for-
talecimento e ganho de 
tônus em vários grupos 
musculares, ganho de 
agilidade corporal e ainda 
expressiva perda de calo-
rias, pois é uma atividade 
física concomitantemente 
aeróbica e anaeróbica.

Por causa da Pan-
demia, o evento mais 

BÁRBARA GARCIA  
rmc@maisexpressao.com.br

GRUPO CAPOEIRAGEM 

importante do grupo 
neste ano teve que ser 
remarcado para 2023: 
a formatura de Monkey 
como Mestre. Para esse 
grande evento, são es-
perados convidados de 
mais de 20 países. 

Além de ter se con-
solidado como compo-
sitor de músicas para 
as rodas de capoeira, o 
contramestre Monkey 
também já participou de 
uma equipe internacio-
nal de shows, que tinha 
o intuito de divulgar a 
cultura brasileira.

Se você gostou do 
trabalho deles, ou quer 
experimentar uma aula, 
é só procurar no Face-
book como Grupo Ca-
poeiragem, ou mandar 
mensagens diretamente 
para o Renato Mendon-
ça, através do Instagram 
@monkeycapoeiragem.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Artistas estrangeiros procuram o grupo Capoeiragem para se especializar na arte da Capoeira, que tem origem genuinamente brasileira

ESPIRAL: O LEGADO DE JOGOS MORTAIS
Pré-estreia - Terror / Suspense - Classificação 14 anos - 93 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (10) a Quarta (16): 18h30
.......................................................................................................
SPIRIT: O INDOMÁVEL
Lançamento - Animação / Aventura - Classificação livre - 87 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Quarta (16): 14h40 / 17h10
Polo Shopping
Quinta (10) a Quarta (16): 15h30
.......................................................................................................
INVOCAÇÃO DO MAL 3: A ORDEM DO DEMÔNIO
2ª semana - Terror - Classificação 14 anos - 112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Quarta (16): 18h15 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Quarta (16): 16h40 / 19h25 / 20h45 [TC]
Polo Shopping
Quinta (10) a Quarta (16): 16h40 / 19h05 [VIP] / 20h15 / 20h50
.......................................................................................................
CRUELLA
3ª semana - Comédia Dramática - Classificação 12 anos - 134 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Quarta (16): 20h05
Polo Shopping
Quinta (10) a Quarta (16): 16h05 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Quarta (16): 15h15 [TC]
Polo Shopping
Quinta (10) a Quarta (16): 14h50 / 17h50 / 19h40
.......................................................................................................
MORTAL KOMBAT
4ª semana - Ação / Fantasia - Classificação 16 anos - 110 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (12) e Domingo (13): 14h30
.......................................................................................................
EM GUERRA COM O VOVÔ
4ª semana - Comédia - Classificação 10 anos - 98 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (12) e Domingo (13): 14h20
* PROMOÇÃO “SESSÃO ALEGRIA”
Para este filme - Ingresso único R$ 6,00 por espectador
.......................................................................................................
GODZILLA Vs. KONG
6ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 113 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (10) a Quarta (16): 17h20
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Airton e Carla, da 4 Cats, receberam essa semana 
um carinho do Mais Expressão, um delicioso Bolo 
da Madre!

Cliente e paciente muito querida da Terapeuta Capi-
lar Angelica Mariano, Eliane Souza, que está muito 
satisfeita com o tratamento e os resultados que já 
são visíveis. Agende sua avaliação agora mesmo e 
comece a ter resultados, assim como a Eliane. Não 
deixa para depois, agende agora: (19) 9.9272-8937

Tem cliente voltando ao Mais Expressão, a Faus-
tino Barber, onde você vai encontrar tradição, 
sofisticação e produtos de qualidade. Agora com 
uma incrível novidade: A Faustino está atendendo 
podologia. Agende seu horário. Sejam muito bem 
vindos, Cristian e Cristiane Faustino!

Damos as boas vindas à Indaiá Aquecedores, dos 
proprietários Bárbara e Helmut. Dê uma passadi-
nha na loja que fica na Av. Itororó, 381 e conheça 
seu excelente trabalho no mercado energético, 
econômico e sustentável

Luciane, da RBC Transportes, comemorou na 
última terça-feira, dia 8, mais um ano de vida. 
Parabéns, muitos anos de vida!

A Angelo Vertti está com 
lindos looks para você 
presentear seu amor 
neste dia tão especial! 
Escaneie o QR Code 
e garanta seu presente 
com preços incríveis.

PROMOÇÃO DIA 
DOS NAMORADOS

Luis, da Maria Ca-
rolina Marmoraria, 
Silvio S. Retros e 
Silvio CSM Metro-
logia, almoçando 
no Tuia Restau-
rante e Armazém, 
que fica na Rod. 
João Ceccon, 370 
Bela Vista (saída 
para Cardeal)
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Clínica Bicho Amigo

Mr. Roof

Duas Rodas

By Faby Modas

Adelaide Decorações

Precisando de cortinas, persianas, papel de parede, 
colchas sob medida, almofadas, tapetes e carpetes, lembre-
se sempre da Adelaide Decorações. Ligue já e agende seu 
horário (19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. Você vai adorar!

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, galpão comercial. 
A Mr. Roof, estruturas para telhados em aço galvanizado, 
trabalha com orientação na execução da montagem ou 
entrega seu telhado pronto. Telhados embutido para uso de 
telhas galvanizadas, fibrocimento e também telhados com 
telhas cerâmicas. Mr Roof - inovação em telhados. Faça 
seu orçamento sem compromisso por e-mail ou WhatsApp: 
comercial@mrroof. com.br F. (19) 98355- 8383.

Para presentear no Dia dos Namorados nada melhor 
que a Duas Rodas. Surpreenda quem você ama.Corra 
e confira! Av. Presidente Kennedy, 624 - Cidade Nova 
I - F. (19) 99731-0269

O espaço Thiago Costa Hair Stylist agora está em novo 
endereço na Rua: Paul Harris,494 – sala: 3 - Cidade 
Nova-fone (19) 2516-6869. Na foto o cabelereiro Thiago, 
com a cabelereira Carla e Rosana e Jheycy manicures. 
Parabéns pelo novo espaço e sucesso!

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

A paciente Clarice Savoy e sua neta Melissa, com seus 
dentistas Dr. Thiago Passos e Dr. Garbes Crespan da 
Clínica Sorriprime.

A By Faby Modas está arrasando com sua nova 
Coleção Outono/Inverno. Modelos diferenciados com 
as cores dessa nova estação. Você precisa dar um 
pulinho na loja para conferir de perto. Vale a pena! Av. 
Ário Barnabé, 1389 – Fone: (19) 3394-2109.

Quem comemorou mais um ano, ontem dia 10, foi minha 
querida amiga Vânia, proprietária da A Nova Loja. Que 
Deus a abençoe sempre e que você seja muito feliz e 
alegre como sempre. Te adoro, beijos no coração!

A tão conhecida Janete Rodrigues acaba de mudar 
sua Óptica Roma para a Rua: 9 de Julho, 446. Vá 
conhecer o novo local e conferir as últimas tendências 
da Nova Coleção.
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AP05135 - APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO CENTRO IN-
DAIATUBA/SP - AU. 122,50 m² -  03 suítes, sala ampla, lavabo, 
hidro na sacada, varanda aberta, cozinha e lavanderia. 02 vagas 
de garagem cobertas. ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO: Pisci-
na com Deck de madeira; vestiários; Salão de Jogos; Salão de 
festas e Academia. Consulte um de nossos corretores!

CA09476 - PORTAL DE ITAICI - AT. 300 m² AC. 250 m² -  sobra-
do em condomínio com 3 dormitórios (sendo 1 suíte máster com 
closet e hidro), wc social, sala ampla para 2 ambientes, sala de 
TV, lavabo, escritório planejado, cozinha planejada com despensa, 
lavanderia planejada com acesso de serviço externo, garagem 
para 4 autos sendo 2 cobertas e acesso aos fundos da casa, área 
de churrasqueira com banheiro completo. Imóvel com boiler para 
aquecimento da água nos chuveiros e pias superiores e cozinha. 
Janelas com telas mosquiteiras, instalação elétrica 127v e quarto 
de despejo nos fundos. Condomínio com área verde, portaria 24h, 
quadra poliesportiva. R$ 6.000,00 + Cond + IPTU.

CA09500 - AT. 300 m² AC. 190 m² - RESIDÊNCIA ALTO 
PADRÃO MOBILIADA- JARDINS DI ROMA - 04 dormitórios 
com closet sendo 01 suíte, sala estar com pé direito alto, sala 
jantar, lavabo, cozinha com despensa e área de serviço, área 
gourmet com churrasqueira, piscina, 03 vagas cobertas. Todos 
os móveis inclusos. Condomínio com área de lazer completa: 
piscina, salão de jogos, salão de Festas, academia, churras-
queira, portaria 24 horas. R$ 1.280.000,00.

AP05137 - Apartamento residencial   Villa Helvétia - Indaiatuba/
SP - AU.69,00 m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, 02 salas, cozinha 
com planejados, wc social, 02 vagas. Condomínio com área de 
lazer completa, Salão de Jogos, Salão de Festas, Churrasqueiras, 
Brinquedoteca, Playgroud, Academia, Quadra poliesportiva, Spa 
com Piscina Aquecida, Piscina adulto e infantil, Redário, Sala de 
Massagem. Localização Privilegiada. A menos de 15 minutos do 
Aeroporto Internacional de Viracopos. R$ 380.000,00

CH01818- AT. 1000 m² AC. 312,86 m² - CHÁCARA EM CON-
DOMÍNIO - TERRAS DE ITAICI - 03 suítes sendo um master, 
sala estar com pé direito alto, home office, sala jantar, lavabo, 
cozinha com despensa , área de serviço, atelier, amplo jardim, 
02 vagas cobertas.  Terraço das suítes com vista panorâmica 
para o lago principal e a cidade. Condomínio com segurança 
e portaria 24h, lago com pista de cooper, playground, salão de 
jogos. R$ 1.480.000,00.

CA09505 - VILA GEORGINA ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - AT 250m2  
AC 160m2 - 02 dormitórios, WC social, sala , cozinha, lavande-
ria, garagem para 02 carros sendo 01 coberta. LOCAÇÃO R$ 
2.000,00 + IPTU .

Em fase final de construção. Condomínio com área 
de lazer, ótima localização. FOTOS INTERNAS 
ILUSTRATIVAS - PRÓXIMAS DA REALIDADE 
-R$ 787.000,00.
CA09456 - AT. 200m² - AC. 133m² - EXCELENTE 
CASA TÉRREA COM ACABAMENTO DIFEREN-
CIADO - BRESCIA - casa térrea sendo 3 quartos 
sendo 1 suíte com closet, cozinha americana com 
integração para área gourmet com churrasqueira, 
sala ampla com living, 02 wc social, área gourmet 
com churrasqueira, 02 vagas sendo 01 coberta. 
Preparação para ar condicionado, aquecimento 
solar com boiler, banheiro com nichos e gabinete, 
paisagismo interno, lavanderia, quartos com per-
sianas automáticas. R$ 880.000,00

LOCAÇÃO:

GL00451 - AMÉRICAN PARK EMPRESARIAL 
- AT 2.081,00m² AC 2.640,00m² ÁREA FABRIL 
2.000,00m² PÉ DIREITO 12 metros - GALPÃO 
INDUSTRIAL com Recepção e WC adaptado; 04 
Docas; Piso para 06 Toneladas; Entrada de força 
de 300 KVA/Trifásico 220; Vestiários Masculino 
e Feminino; Refeitório e Estacionamento Interno. 
MEZANINO com Salas administrativas, Copa e 
WCs. LOCAÇÃO R$ 53.000,00  + IPTU.
SL01013 - AU 43 m² - SKY TOWERS - EXCELEN-
TE SALA COMERCIAL COM VISÃO ENVIDRAÇA-
DA DA MATA EM LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA 
NA ENTRADA DA CIDADE - sala comercial com 
WC. R$ 1.800,00 + COND + IPTU.
AP05083 - VILLA HELVÉTIA - AU. 52 m² - APAR-
TAMENTO NOVO com 2 dormitórios, sala com 

varanda, wc social, cozinha planejada, lavan-
deria e garagem para 2 autos. Condomínio 
possui área de lazer completa e portaria 24h, 
Piscinas, Quadra poliesportiva, Playground, 
Churrasqueira , Praça fitness, Salão de festas 
infantil e adulto, Academia, Lounge adulto. R$ 
1.400,00 + COND. + IPTU.
AP05104 RESERVA VISTA VERDE - AU. 65 
m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, la-
vanderia, WC social e garagem para 2 autos 
cobertas. Condomínio com piscina, quadra 
poliesportiva, salão de festas, brinquedoteca, 
bicicletas elétricas para uso dos condôminos, 
spa, sauna e academia. Locação R$1.500,00 
+ COND + IPTU.
AP05102 - APARTAMENTO ( KITINET`CEN-
TRO AU. 35m² - suíte,  cozinha, sala, não tem 
vaga de garagem. R$ 800,00 + IPTU.
AP05117 - VARANDAS DO BOSQUE – 
AU.78,76m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala com varanda, cozinha, área 
serviço. Planejados na cozinha e banheiros. 
Garagem para 01 auto descoberta. R$ 1.800,00 
+ CONDOMÍNIO + IPTU
CA09300 - AMSTALDEN RESIDENCE - SO-
BRADO - AT 475,06m²,  AC 154,10m², Piso 
Superior: 02 Suítes, Térreo: 01 Suíte, Lavabo,  
Lavanderia, Varanda Gourmet c/ Deck, Sala 
Jantar, Sala de Estar, Porão: pode ser um ateliê, 
oficina, escritório. Belíssimo Jardim e Garagem 
p/ 04 Carros (02 coberto). Condomínio C/ Salão 
de Festas, Churrasqueira, Quadra de Tênis, 
Campo de Futebol, Playground e um belíssimo 
lago. R$ 3.500,00 + Condomínio + IPTU.

VENDAS: 

TE06326 - JARDIM VILLA ROMANA – AT. 343 
m²  - EXCELENTE TERRENO DE ESQUINA - 
VENDA R$ 550.000,00 - Estuda proposta.
TE06305- QUINTAS DE TERRA COTA - 
AT.2.000m²- Excelente terr. em cond. R$ 550.000
CA09479 -Casa térrea - AT 125 m² - AC 108 
m² - Ótima localização - recém reformada - 2 
dormitórios - wc com box e gabinete - cozinha 
planejada - com entrada para cooktop - forno - 
lavanderia coberta - portão automático - pisos e 
calhas novas - pintura externa e interna novas 
- garagem. R$ 372.000,00
CA09483 - VISTA VERDE - CASA TÉRREA - 
AT 189 m², AC 114 m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte,  sala de estar  e de TV, sala de jantar, 
cozinha, 02 WC Social,  01 garagem coberta  e 
02 descobertas, área gourmet - R$ 615.000,00
CA09475 - JARDIM EUROPA II - AT 250 m²  AC 
270 m² - SOBRADO PARTE SUPERIOR 03 suítes 
planejadas, sendo 01 com closet. Todos os dormi-
torios com ar condicionado - PARTE INFERIOR: 
Sala de Jantar e Estar,  Escritório, Lavabo, Cozinha 
planejada, Lavanderia. 01 Dormitório Externo. Ga-
ragem Coberta para 03 carros. AREA EXTERNA 
Ampla área gourmet. VENDA R$ 720.000,00.
CA09431 - Casa Térrea - Venda -  Condomínio 
Bréscia - AT 200m² - AC 140m² - 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte master com closet. Cozinha pla-
nejada com bancada e espaço gourmet -chur-
rasqueira, integrada com sala de estar, pé direito 
alto. WC social, lavanderia com armários plane-
jados. Planejados na suíte, cozinha e lavanderia. 
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CASAS

CA00466-VILA BRIZOLLA-2 dorms c/ suíte+dep+2vagas................. 
................................................................................. R$ 320.000,00
CA00459-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ................ 
................................................................................. R$ 390.000,00
CA00467-VILA LOPES- 2 dorms+ dep+ 2 vags ......... R$ 350.000,00
CA00457-VILA TELLER- -3 dorms c/ salão comercial R$ 450.000,00
CA00458-CARDEAL-casa para demolição c/ 443m de terreno ........ 
................................................................................. R$ 350.000,00
CA00469-JD. DO VALE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ................R$ 
420.000,00
CA00471-FLORENÇA-2 dorms +dep+2 vagas. ......... R$ 369.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00468-BRESCIA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ................................. 
........................................................................................ R$ 830.000,00
CA00463-VILLA ROMANA- 3dorms(suíte)+dep e c/piscina ................... 
..................................................................................... R$ 1.400.000,00
CA00432-MARIA DULCE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ........................ 
..................................................................................... R$ 1.200.000,00
CA00465-DONA LUCILA- 3 suítes+dep+4vagas e piscina ....................... 
..................................................................................... R$ 1.560.000,00
CA00472-JARDIM MARINGA-3 suítes+dep+2 vagas. .. R$ 1.150.000,00

APARTAMENTO

AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga ..................... R$ 230.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga ..................... R$ 125.000,00
AP00170-EDIFÍCIO WINDS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas .................... 
........................................................................................ R$ 610.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dormsc/ suíte+dep+3vagas........................... 
........................................................................................ R$ 950.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas .............................. 
........................................................................................ R$ 325.000,00
AP00190-EDIFÍCIO MATHILDE-3 dorms c/ suíte + dep+2vagas .............. 
........................................................................................ R$ 456.000,00
AP00178-EDIFÍCIO IMAGINE-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas .................. 
........................................................................................ R$ 550.000,00

CHÁCARAS

CH00065-VALE DO SOL- 2 dorms + dep + piscina e campo .................... 
........................................................................................ R$ 640.000,00
CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dormitórios +dep +piscina  .................... 
..................................................................................... R$ 1.350.000,00
CH00069-COLINAS- 3 dorms + dep + casa de caseiro .... R$ 530.000,00
CH00063-TERRAS DE ITAICI- 1000m (terreno) ............... R$ 410.000,00
CH00072-OLHO D´ÁGUA- 1000m c/ casa . ..................... R$ 480.000,00
CH0007-FOGUETEIRO-1000m com piscina e área de lazer .................... 
........................................................................................ R$ 350.000,00

TERRENOS

TE00322-JD. MORUBIM - 250MTS ................................. R$ 180.000,00
TE00318-QUINTAS DE TERRACOTA - 2000MTS .............. R$ 550.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M ................................. R$ 212.000,00
TE00300-EUROPARK-1000M .......................................... R$ 480.000,00
TE00301-RECREIO CAMPESTRE JOIA - 915MTS ............. R$ 350.000,00
TE00303-JD. DOS SABIÁS - 150MTS ............................... R$ 150.000,00
TE00321-BELA VISTA - 250MTS. ..................................... R$ 212.000,00

SÍTIOS

ST00015-MONTE MOR- 40.000 MTS .......................R$ 2.500.000,00
ST00017-VIDEIRA-20.000 MTS .................................R$ 1.700.000,00
 

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

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

LOCAÇÕES
CASA

CCA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial) .................  
...............................................................................  R$ 4.400,00+iptu
CA00347-PAU PRETO- 02 Dorms +dep+ 2 vagas(comercial) ..............  
................................................................................ R$ 3.450,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA- 4 suítes + dep +4vagas ................................  
.................................................................. R$ 10.500,00+cond e iptu
CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 4 suítes+dep+4vagas. ...........................  
.....................................................................R$   7.500,00+cond+iptu
CA004-JD. AMSTALDEN-4 suítes+dep+4 vagas e piscina....................  
.......................................................................... R$ 18.000,00 incluso

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 1 dorm s+dep 1 vaga. ..............................  
...................................................................... R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-2 dorms +dep 2 vagas ..............................  
....................................................................... R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00191-PQ SÃO LOURENÇO- 2 dorms +dep+1 vaga .......................  
....................................................................... R$ 2.000,00 cond+iptu
AP00177-VERTENTES ITAICI-3dorms c/ suíte+dep+2vagas ................  
...................................................................... R$ 1.700,00+cond+iptu
AP00131-ED. GIOVANA- 3 dorms c/ suíte +dep+2 vagas. ..................  
.......................................................................... R$ 3.900,00 (incluso)
 

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

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

SALÃO E SALAS

SA00014-OFFICE PREMIUM-77M ...................................R$ 1.500,00
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS ....................... R$ 1.200,00+iptu
SA00022-AV DOS INDAIÁS-90MTS. ........................... R$ 650,00+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
GL00040-AMERICAN PARK-A/T1150m A/C1022m ............................  
.............................................................................. R$ 15.000,00+iptu

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL -  Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs e gar.. OBS: 
No terreno possui 3 salas c/erciais c/ total de 64 m².
CA214 -  JD. GRANDESP -  ITANHAEM -  R$ 370 MIL -  2 dorm., sala, coz. ampla, 3 wcs, 
varanda ampla c/ churr. e gar..
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dorm., sala, coz., wc, edícula, churr. e portão 
eletrônico.
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado c/ 2 dorm. sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 
wcs, coz. planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, gar. para 2 carros 
e edícula. Possui quintal, churr. e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 
varanda, 1 wc e gar. para 1 carro.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL -  2 dorm., sala, coz. e wc. Possui 1 dorm. nos fundos, sala, 
copa, coz. e wc. 
CA209 – JD. HUBERT – R$310 MIL – 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar.. 

CASAS C/ 3/4 DORMITORIOS

CA347 -  VALE VERDE -  R$500 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte c/ closed, wc, sala de estar, 
sala de jantar, coz. planejada, lav. e gar. coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, área 
gourmet c/ churr. e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341-  JD. PRIMAVERA -  R$ 450 MIL -  Sobrado c/ 3 dorm. sendo 1 suíte, 2 wcs, sala, coz. 
planejada c/ ilha, lav. c/ armários, gar. coberta para 2 carros e área gourmet. Possui armário 
embutido debaixo da escada. Aceita permuta c/ chácara.   
CA405 -  JD. PRIMAVERA -  R$ 650 MIL -  Sobrado c/ 4 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, 
sala de jantar, coz. planejada, lav., wc, gar. coberta para 3 carros e área gourmet. Aceita 
Permuta c/ Chácara ou Sítio.   
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dorm., sala, coz., wc e gar. para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar 
e jantar, coz., lav., wc, churr., portão eletrônico e gar. coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs, churr. e gar. para 4 carros. 
Aceita permuta c/ chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. planejada, wc, lav., churr. 
e gar. coberta para 2 carros. Aceita permuta c/ casa em condomínio ou apto. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado c/ 3 dorm., sendo 1 suíte c/ ar con-
dicionado, sala de TV, lavado, varanda, coz. planejada, lav., 1 wc, gar. para 2 carros e 
edícula. Possui churr., quintal, pomar c/ frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de 
segurança. Aceita Permuta c/ terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apto até 200 mil.                                                                                                                      
 CA306 – CIDADE NOVA – R$600 MIL -  3 dorm., 2 wcs, sala de estar dois ambientes, sala 
de jantar c/ área de luz, copa c/ armário, coz. planejada, lav., dispensa c/ prateleiras, gar. para 
3 carros sendo 2 cobertas, edícula c/ 1 dorm., coz., wc e oficina. Possui área gourmet c/ churr. 
e quintal c/ pé de jabuticaba.  
CA320 – JD. VALENÇA – R$498 MIL -  Sobrado 3 dorm. c/ armários, sendo 1 suíte c/ closed, 
sala de estar dois ambientes, lavabo, wc, coz. planejada, dispensa e gar. coberta para 3 
carros. Possui área gourmet c/ churr. e ar condicionado nos dorm.. Aceita permuta c/ terreno 
em condomínio ou apto.

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 c/ projeto 
diferenciado. Padrão construtivo e acabamento, c/ materiais e execução de primeira 
qualidade em todos os aspectos da obra, 7 dorm. sendo 2 suítes no segundo pavimento 
(1 master) c/ sacada em “L” e porta balcão mais 3 dorm. e 1 suíte no térreo. Ainda no 
pavimento superior, sala de cinema c/ janelão e sacada. Pavimento inferior: Lavabo, 
sala de estar c/ pé direito duplo e mezanino, sala de TV, coz. c/ ilha e armários, área 
gourmet integrada a sala e coz., deposito e lav. na área de serviço, terraço, piscina 
c/ revestimento em pastilhas, c/ 2 wcs, 4 vagas de gar. sendo 2 cobertas. Área de 
lazer do condomínio c/ campo de futebol, jardim, churr., piscina, playground, quadra 
poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas c/ hidro e closet), sala de 
estar c/ pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lav., dorm e wc de empregada, dispensa, 
área gourmet, piscina aquecida, quintal, gar. coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar c/ pé direito alto integrada c/ coz, 
lavabo, lav., área gourmet, piscina, churr., aquec. solar, boiler 400l, gar. coberta para 2 carros 
e descob. p/ 2 carros.

CS308 – MONTREAL – R$580 MIL – 3 dorm., sendo1 suíte, sala de estar c/ pé direito duplo e 
sanca, coz., copa, wc, armário em todos os cômodos, gar. para 2 carros e churr..
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dorm. c/ varanda, 1 suíte c/ closed, wc, 
sala, lavabo, coz. c/ varanda gourmet e gar. para 2 carros. Possui ar condicionado e aquecedor solar.   
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 -  4 suítes sendo 3 closets e uma c/ 
armário, escritório, sala de estar e sala de jantar c/ pé direito alto, coz. americana c/ ilha e armários 
embutidos, lavabo c/ lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lav., 
paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, gar. e entrada de serviço. Possui espaço 
gourmet c/ sistema de som Bluetooth, churr. e armário embutido. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$1.950.000,00 -  4 suítes sendo 3 closets e uma c/ 
armário, escritório, sala de estar e sala de jantar c/ pé direito alto, coz. americana c/ ilha e armários 
embutidos, lavabo c/ lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lav., 
paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, gar. e entrada de serviço. Possui espaço 
gourmet c/ sistema de som Bluetooth, churr. e armário embutido.
 CA310 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$550 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte, 
sala de estar, sala de jantar, coz., wc, lav., gar. para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.   
CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$530 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte, sala de 
estar, sala de jantar, coz., wc, lav., gar. para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL -  3 dorm. sendo 3 suítes e 1 c/ closet, sala de 
estar, sala de jantar, coz., lav., wc, lavabo, gar. para 2 carros sendo 1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 -  Mansão c/ 5 dorm. sendo 5 suítes, salas 
amplas c/ três ambientes, sala de jantar e sala c/ lareira, copa planejada, coz. planejada, lav., 
dispensa, sacada, dorm. de empregada, casa de caseiro e gar. para 13 carros sendo 4 cobertas. 
Possui piscina, churr., jacuzzi c/ hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.290.000,00 - 3 dorm. sendo 3 suítes e 1 c/ closed, 
sala de estar, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lav. e gar. para 4 carros sendo 2 cobertas. 
Possui piscina c/ cascata e churr. c/ área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.300.000,00 -  Sobrado c/ 3 dorm. 
sendo 1 suíte c/ closed, wc, sala de estar 2 ambientes, sala de TV c/ armários, sala de jantar, 
lavabo, varanda, coz., escritório, dispensa, gar. para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dorm. de 
empregada c/ wc c/partilhado. Possui piscina e churr.. Aceita permuta c/ terreno, apto ou casa 
térrea em condomínio.

APARTAMENTOS

AP533 -  JD. MORUMBI -  R$150 MIL -  2 dorm., sala, coz., wc, lav. e gar. para 1 carro.                                                                                                                          
AP531-  PARQUE INDAIÁ-  R$ 185 MIL -  2 dorm., sala, coz., wc, lav. e 1 vaga de gar..                                                                                             
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL -  3 dorm., sala de estar, coz., 2 
wcs, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas. 
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, coz. planejada tipo americana, lav., wc e gar. coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar. coberta para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA -  PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dorm., sala, coz., wc, piso frio,1 
vaga de gar. c/unitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dorm., sendo 1 suíte, coz. pla-
nejada, sala de TV c/ home Theater, varanda, 1 wc e gar. coberta para 2 carros. Edifício possui 
elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$220 MIL – 2 dorm. c/ armários, 1 wc, sala, coz., lav. e gar. para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dorm., 1 wc, sala de TV, sala de 
jantar, varanda, coz. planejada, lav. e gar.. Área de lazer c/ churr. e salão de jogos. Possui portão ele-
trônico e elevador. Obs: Apto todo mobiliado. Aceita permuta c/ terreno, casa ou apto em Indaiatuba. 
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dorm., wc social c/ box, coz. planejada, sala 2 ambientes 
e gar. coberta para 1 carro.
AP519 – CENTRO – R$370 MIL -  3 dorm., sala de estar, coz. c/ armários, 2 wcs social, lav., wc 
de empregada e gar. coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL -  3 dorm. c/ armários e 1 suíte, sala de estar planejada, 
sala de TV, sala de jantar, coz. planejada, lav., 2 wcs, varanda c/ churr. e gar. coberta para 2 
carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, coz. americana, lav., sacada integrada c/ janela de vidro, cervejaria, adega de vinho, 
eletros de coz. e gar. para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. Área de 
lazer c/pleta e elevador. 
AP546-  CIDAE NOVA – R$405 MIL -  2 dorm. sendo 1 suíte c/ closed, sacada, wc, sala de estar, 
sala de jantar, coz. planejada, lav. e gar. para 2 carros.

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E C/ERCIAIS 
APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²

CHACARAS E SITIOS

CH723 – VALE DO SOL – R$465 MIL – 2 dorm., 2 wcs, sala, coz., e gar. a vontade. 
Possui área gourmet c/ churr.. 
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes c/ closet, sala de estar e jantar, 
varanda, coz planejada, lav., wc de empregada, sacada, piscina, churr., fogão a lenha, forno, 
chalé c/ 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino c/ porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL -  2dorms (1st), sala de estar conjugada c/ coz, 
lav., varanda, piscina, churr., forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 -  40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² -  64.534m² -  1 casa de 5 c/odos,2 casas de 4 
cômodos, galpão de 150 m², tanque de água, nascente c/ córrego, piscina 3x5m, plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH754 COLINAS I -  R$600 MIL -  2 dorm., sala, coz., wc, varanda, pomar, cercado c/ 
alambrado, gar. coberta para 2 carros.
CH706 COLINAS I – 795 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte, wc, sala de estar 3 ambientes, 
coz. americana, varanda, lav., dispensa e edícula c/ wc. Possui área gourmet, piscina 
e quintal c/ cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 -  2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz., 
varanda, wc, casa de caseiro, piscina pequena e gar..
CH716 – ITAICI -  R$850 MIL -  2 dorm., 2 wcs, sala, varanda, coz., copa, lav., dispensa 
e edícula. Possui churr. c/ área gourmet, quintal, pomar e poço.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 42.508 m² 

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.

JD. MORADA DO SOL – R$1.650,00 -  Sobrado 4 dorm., sala, coz., wc, lav. fechada e gar.. 
CENTRO -  CASA C/ERCIAL – R$4.000,00 – Salão principal, 1 recepção, 3 salas, 2 
wcs,1 coz. e 2 vagas de gar.. 
JD. AMERICA – R$3.000,00 – 3 dorm. c/ armários sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, coz. planejada, wc e gar. para 3 carros. Possui edícula c/ dorm. e wc. 
JD. CARLOS ALDROVANDI – R$850,00 – 2 dorm., sala, coz., wc e entrada para carro. 

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL -  R$700,00 – Kitnet 
PQ. SOLAR DOS PÁSSAROS – SALTO – R$1.300,00 – 2 dorm., sala, coz., wc e 1 
vaga de gar.. 
BOSQUE DOS INDAIAS – R$1.200,00 – 2 dorm., sala, coz., wc, lav. e 1 vaga de gar..  

SALÕES

CENTRO -  R$6.000,00 -  300 m², pé direito 4 metros, 2 wcs, escritório, 3 vagas para 
carro, torre na frente c/ 15 metros e preparado para ar condicionado.
CENTRO – R$2.000,00 – 42 m², wc c/ barra e exaustor, copa, ligação para ar condicio-
nado, porta eletrônica e 1 vaga de gar.. 
JD. PARAISO – R$2.500,00 – Área 240 m², sobre loja c/ escritório, 2 wcs e pia de coz.. 

SALAS

VILA MARIA HELENA -  R$1.700,00 -  Área 45 m² e wc 
VILA MARIA HELENA -  R$1.200,00 -  Área 35 m², wc 
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e coz..
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², wc c/ barra e exaustor, copa, 1 vaga de gar. e 
elevador.
VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc 
JD. POMPÉIA – R$900,00 – Área 40 m², c/ divisória tipo parede drywall, wc e 1 vaga de gar.. 

TERRENOS

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

VENDA
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref 30719 - Apartamento Jardim Bela Vista - 3 dorm, 1 suíte, 
sala, coz, 2 vagas, área de lazer - R$ 2.000,00 + Cond +IPTU 

ref 9533 - Casa Jardim do Sol - 1  dorm, sala, coz, banheiro , 
área de serviço e garagem R$ 1.300,00 + IPTU

Ref 27863 - Casa Parque das Nações -  3 dorm, sala, coz, 
banheiro , área de serviço e garagem R$ 350.000,00

ref site 26264 - Casa Vila Verde- 04 dorm, sendo 1 suíte, sala, 
coz,  banheiro e garagem para 3 carros R$ 530.000,00

ref 30813 - Apartamento Vila Brizzola -  2 dorm, sala, coz, 
banheiro , área de serviço  1 vaga R$ 1.600,00 + Cond + IPTU

ref 30767 -Apartamento Jardim Juliana -  3 dorm, sala, coz, 
banheiro 1 vaga R$ 1.600,00 + Cond + IPTU

ref site 30761 - Casa Jardim Monte Carlo - 1 dorm , sala , coz 
, banheiro e área de serviço  - R$ 1.100,00 

ref site 16086- Terreno Jardim Morumbi - Lote de 260 m² - R$ 
160.000,00

ref 30792 - Apartamento Jardim Alice-  2 dorm, coz , ba-
nheiro, área de serviço e 1 vaga de garagem coberta - R$ 
240.000,00 + IPTU

ref 26414 - Kitnet Jardim Belo Horizonte - 1 dorm, coz, sala, 
banheiro, lavanderia e  1 vaga de garagem - R$ 143.000,00 
+ IPTU

ref site 30650 - Terreno Jardim Nova Indaía- Lote de 155 m² 
comercial e residencial - R$ 250.000,00

ref site 30798 - Casa no Parque Residencial Sábias -  3 dorm 
, sala, coz, banheiro, área de serviço e garagem com 2 vagas 
R$ 2.300,00 + IPTU
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

REF 02-  Casa em 
Condomínio – Vila 
Res. Green Park  - 
R$1.200.000,00, so-
b rado  AT -  300m² , 
AC 264m², 3 vagas 
de garagem, 3 suítes, 
mezanino, sala jan-
tar e estar, cozinha, 5 
banheiros, spa, área 
gourmet, lavanderia, 
home office, quadra 
poliesportiva, e play 
ground. Aceita permuta 
com imóvel de menor 
valor. Fone – (19) 9 
7109-6186

suíte, sala, cozinha, 
WC social, lavanderia 
coberta, churrasqueira, 
quintal e garagem para 
dois carros e está no 
valor de 310 mil. Con-
tato (19)99762-7708.

 
PORTAL DOS IPÊS 
Casa alto padrão 04 
suítes c/ ar-condicio-
nado, Sala 3 ambien-
tes, cozinha planeja-
da, Área de serviço, 
área gourmet e área 
de lazer completa. 19 
99384-7400

 
A P A R T A M E N T O S 
EM SANTOS: 2 dorm, 
vendo ou troco por 
imóvel de maior valor 
em Indaiatuba, 1 apto 
na Praia de Gonzaga, 
andar alto, varanda 
com vista lateral do 
Mar, melhor bairro. 
Tratar 19 99268-4672
REF 07- Edif. Athe-
n a s  –  L i n d o  a p t o 
R$1.200.000,00 - Área 
útil 184m², amplas sala 
e cozinhas, 04 dormi-
tórios, 02 suítes, 03 
vagas de garagem, 
salão de festas, pis-
cina. Fone – (19 ) 9 
7109-6186
REF 13 – Apto Due 
Novo Alto Padrão - R$ 
1.100.000,00 -Com - 
128m2, Acabamentos 
diferenciados, 3 suítes 
sala ampliada, lavabo, 
varanda gourmet fe-
chada com vidro, área 
de serviço, banheiro de 
empregada, 03 Vagas 
de garagem cobertas 
e depósito privativo. 
Academia, sauna, ci-
nema, sala de jogos, 
salão para recepção, 
piscina, área gourmet, 
Espaço Kids. Fone – 
(19) 9 7109-6186
APARTAMENTO PLA-
ZA BELA VISTA: 2 
dormitórios c/ suíte 2 
vagas de garagem 19 
99384-740
Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios 
e vaga de garagem, 
acabamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
e n t r a d a  +  p a r c e -
las  de R$1.210,00 
F . :  9 9 7 6 2 - 7 9 9 7  / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitórios 
e demais dependen-

CASA NOVA CONDO-
MÍNIO BRÉSCIA 3 dor-
mitórios c/ suíte 1 vaga 
coberta R$ 715.000,00   
12 997743282 WHATS
Vendo casa Portal 
do Sol:  2 dormitórios, 
sala, cozinha, banhei-
ro, edicola com chur-
rasqueira e garagem 
coberta para 2 carros 
R$290.000,00 Ellen 19 
97410-2013
 Vila Furlan: Lindo 
Sobrado á venda em 
Indaiatuba. 3 dormi-
tórios, sala ampla co-
zinha, área e serviço, 
garagem, armár ios 
embutidos cozinha, 
dormitórios..  Venda 
R$ 750.000,00  (19) 
98346-2299
Vende-se duas ca-
sas  no mesmo ter-
reno inteiro com 250 
metros quadrados na 
Morada do Sol, bom 
para  inves t imento , 
casa da frente com 
sala, cozinha, banhei-
ro e 2 dormitórios e a 
casa do fundo possui 
2 dormitórios, sala, 
cozinha com móveis 
planejados, banheiro, 
ambas possuem lavan-
deria, quintal, garagem 
para 5 carros e por-
tão eletrônico.Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se casa nova 
no Jardim Colibris 
- Casa com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
WC social, lavanderia, 
quintal, garagem para 
2 carros, portão ele-
trônico, aceita financia-
mento e está no valor 
de 290 mil. Contato 
(19)99762-7708.
Casa no Condomí-
nio Maria José -  190 
m2 de área constru-
ída., terreno de 300 
m2. Três suítes, uma 
master com closet e 
banhei ra  de h idro-
massagem. Quartos 
com área de luz pri-
vativa. Aquecimento 
solar, água quente nos 
banheiros, cozinha e 
espaço gourmet. Pre-
paração para ar con-
dicionado nos quartos 
e sala. Piscina com 
cascata e iluminação.
Garagem para 4 car-
ros, duas vagas cober-
tas. Forros rebaixados, 
com iluminação em led 
completa. Armários na 
cozinha, banheiros, 
área gourmet e clo-
set. Acabamento de 
alto padrão. Preço: R$ 
1.280.000,00, aceito 
imóvel de menor valor. 
F. (19) 992170168.
Vende-se casa no Ve-
neza em Indaiatuba 
-  Casa nova com 3 
dormitórios sendo uma 

REF 14 - Jardim Re-
gina -  Casa térrea 
- AT  250 M², AC – 
130m², 3 dormitórios, 
1 suíte, banheiro social 
e externo, lavande-
ria, garagem. Valor 
R$550.000,0 - Fone – 
(19) 9 7109-6186
R E F  0 8  -   P Q . 
Boa  Esperança  – 
R$320.000,00 - AT- 
135 m² 01 casa, com 
02 dorm, sala, cozi-
nha e banheiro, com 
edícula inacabada no 
fundo. Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 11 -  JD. Jequi-
tibá – R$ 551.000,00 
- AT- 250 m² 01 AC-
-139,48m² CASA, com 

03 dorm,01 suíte, sala, 
sala jantar- cozinha 
e banheiro, com edí-
cula nos fundos, área 
gourmet fechada en-
vidraçada, garagem 2 
vagas cobertas, aceita 
imóvel de menor valor. 
Fone – (19) 9 7109-
6186
REF 12 – Cond. Terra 
Magna: R$1.400.00,00 
Sobrado – AT- 360m² 
ac – 250m², com 4 
dormitórios, 1 suíte, 
salas de jantar, estar e 
tv, bar/adega, cozinha, 
armários embutidos, 
4 banheiros, espaço 
gourmet com churras-
queira, piscina com 
hidro, 4 vagas de gara-
gem, ar condicionado, 
aquecimento solar e 
câmeras segurança. 
Aceita permuta. Fone 
– (19) 9 7109-6186
M o r a d a  d o  s o l  - 
Rua:81 02 dormitórios 
(01 suíte) sala/cozi-
nha americana, abrigo 
nos fundos e gara-
gem p/ 02 autos. De 
270.000,00 POR APE-
NAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 
/ 3935-3294
SOBRADO JARDIM 
EUROPA: 3 dormitó-
rios + 1 uma suíte 2 
cobertas 2 descober-
tas 19 99384 -7400
VILA AREAL ( PRÓXI-
MA DO CARREFOUR) 
3 dormitórios c/ suíte 
2 vagas cobertas R$ 
430.000,00 12 99774-
3282 WHATs
 CASA NOVA CON-
DOMÍNIO VEIENA 3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas de garagem  
R$ 740.000,00 Tel 12 
99774-3282 WHATS

cias todas com móveis 
planejados, portaria 24 
horas, área de festas, 
vaga de garagem, pis-
cina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mi tó r ios  em ó t imo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R $ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0  F . : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!
Vendo Apartamento:  
Villa Helvetia, ultimo 
andar 51m²  2 quartos, 
sala, cozinha e varan-
da 2 vagas de garagem 
coberta R$270.000,00 
Aceito proposta Ellen 
-19 97410-2013

 
Vendo/Troco - Loca-
do: R$3.800,00 - Prédio 
residencial próximo ao 
Haoc - Rua dos Indaiás, 
256. Terreno 250m², 
contruído 230m². Ótimo 
local.Valor R$ 830 mil. 
Tratar (19) 98817-5312 
WhatsApp
Apartamento mobi-
liado Vila Furlan -  2 
dorm. sala, wc, cozi-
nha, uma vaga de ga-
ragem.   R$ 1.400,00 + 
Cond. F.: (19) 98346-
2299

 
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diver-
sas árvores frutíferas, 
play groud, a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294

Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
SÍTIO MONTE MOR 
1,5KM do centro de 
Monte Mor, Via asfal-
tada, ótima casa e mais 
duas edículas, Piscina, 
lago e área verde pre-
servada. 19 4105-7479
CHÁCARA COLINAS 
Com 2 dormitórios Ba-
nheiros feminino e mas-
culino R$ 750.000,00  
19 4105-7479
Chácara Elias Faus-
to: Bairro bem fica de 
1000m² valor 130mil 
contato:  19 99637-
60263
Chácara Elias Faus-
to: Bairro bem fica de 
530m² valor 70mil con-
tato: 19 99637-60263
Venda de Sítio de qua-
se dois alqueires, plano, 
bastante água, cerca 
nova, três casas, um 
grande galpão, valor de 
500 mil e aceita propos-
ta e parcelamento. Con-
tato (19)99762-7708.

 
REF 09 – Terreno em 
Condomínio – Jardim 
Quintas da Terracota 
– Esquina - 1663m² 
R$430.000,00. Fone – 
(19) 9 7109-6186
R E F  1 6  –  T e r r e -
n o  e m  C o n d o m í -
n i o  –  J D .  M i l a n o 
-  R$257.000,00 AT 
- 303 metros. Fone – 
(19) 9 7109-6186
R E F  1 5  -   C o n d . 
T e r r a  M a g n a  – 
R$380.000,00 – Ter-
reno com 656m² - Ex-
celente! Fone – (19) 9 
7109-6186
TERRENO JARDIM 
COLONIAL 150 me-
tros R$ 185.000,00 19 
99384-7400

T E R R E N O  E L I A S 
FAUSTO 175 metros 
R$ 57.000,0019 99384-
7400
TROCA-SE TERRE-
NO: Loteamento casa 
Blanca 150m² na me-
lhor localização com 
escritura. Troco por 
casa ou chacara no 
valor de até 350mil, vol-
to a diferença à vista. 
Valor do Lote 145mil. 
Tratar com João (19) 
98236-7742

 
Sala comercial:venda 
e Locação Office Pre-
mium, escritório e wc.   
Locação R$ 1.200,00 + 
Cond.. + IPTU     Venda 
R$ 310..000,00

 
Quer ser  uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel: 11-99197-2576 - 
Edimara

 
Ofereço-me: Para tra-
balhar como pedreiro, 
encanador, e jardineiro 
contato 19 99776-6841 
whats
Ofereço-me como ma-
nicura, cabeleireira e 
depiladora atendimen-
to a domicilio 19 99369-
5615/ 19 3935-0499
Quer ser uma reven-
dedora Lowell? Me 
pergunte como!  Tel 11-
99197-2576 - Edimara

 
VENDE -SE: Civic 2008 
1.8 câmbio manual cor 
prata, R$ 33mil Conta-
to: 19 99124-1964
Rodas do Fox: vendo 
4 rodas com calotas 
novas na caixa origi-
nais. Valor de 300,00 
reais todas, falar c/ 
Milton F. (15) 99646-
7494
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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

A C A B A D O R  D E 
MÁRMORE – Experi-
ência em acabamen-
tos diversos em már-
mores e granitos (45 
graus, reto, boleado, 
meia cana, rebaixado. 
Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

ASSISTENTE DE 
FATURAMENTO – 
Experiência na área 
Fiscal, emissão de No-
tas Fiscais e cobran-
ça. Desejável superior 
completo ou cursando. 
Pacote Office.

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS – Ex-
periência em limpe-
za, corte de grama, 
limpeza de piscina e 
manutenção predial. 
Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade de 
horário.

AUXILIAR DE LIM-
PEZA – Experiência 

na função. Residir em 
Indaiatuba. Disponibili-
dade de horários.

AUXILIAR DE LOGÍS-
TICA – Ensino médio 
completo. Informática 
básica. CNH B. Irá diri-
gir os carros da empre-
sa. Experiência em Al-
moxarifado, separação 
de pedidos e expedição 
de materiais.

AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO – Residir em Elias 
Fausto, Monte Mor ou 
Cardeal. Para trabalhar 
em serviços manuais, 
movimentando merca-
dorias. Disponibilida-
de para trabalhar em 
Turnos.

CONTROLADOR DE 
ACESSO – Experiên-
cia na função. Ensino 
médio completo. Dispo-
nibilidade de horários.

JARDINEIRO – Experi-

ência na função compro-
vada em carteira. CNH 
categoria B. Experiência 
em máquinas de cortar 
grama, soprador e dirigir 
tratores.

MOTORISTA – CNH 
categoria D. Experiência 
na função comprovada 
em carteira. Para traba-
lhar em Loja de material 
de construção.

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino médio 
completo. Conhecimen-
tos em Metrologia e 
Leitura e Interpretação 
de desenho mecânico. 
Experiência em operar 
máquinas convencio-
nais.

OPERADOR DE TOR-
NO CNC– Experiência 
em operar Torno CNC 
e Centro de usinagem 
(Comandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimentos 
em Metrologia. Ensino 
médio. Desejável possuir 
Curso de Leitura e Inter-
pretação de Desenho.

PROGRAMADOR DE 
TORNO CNC – Expe-
riência em programa-
ção de máquinas CNC 
(Centro de usinagem e 
torno CNC). Desejável 
Técnico em Mecânica. 
Residir em Indaiatuba 
ou região.

SOLDADOR – Expe-
riência em Solda MIG 
e TIG. Ensino médio. 
Residir em Indaiatuba.

TORNEIRO MECÂNI-
CO – Experiência na 
função comprovada 
em carteira. Residir em 
Indaiatuba ou região.

VENDEDOR (A) – Ex-
periência na função. 
Ensino médio comple-
to. Disponibilidade para 
trabalhar aos sábados. 
Desejável já ter traba-
lho em Lojas de mate-
rial de construção. 

 

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. RAIMUNDO RUFINO DE JESUS com 73 anos, 
Casado com BENEDITA MARCELINA CRUZ 
DE JESUS sendo filho de OTACILIO RUFINO e 
AGRIPINA MARIA DE JESUS. Deixou as filhas: 
ERLI e IRACI (Maiores). Falecido em: 30/04/2021, 
e Sepultado (a) no Cemitério Municipal de Parana-
vaí-PR aos 01/05/2021.
2. ELIAS FERNANDES DA SILVA com 89 anos, 
Viúvo (a) de ALZIRA FERREIRA DOS SANTOS 
SILVA sendo filho de JOÃO FERNANDES DA SIL-
VA e MARIA FRANCISCA DOS SANTOS.. Deixa 
os filhos: OSVALDO, ELIETE, ELIZABETE, MARIA 
SILVA (Maiores), SABRINA (Menor), ELIZETE e 
MARIA CONCEIÇÃO (Falecidas). Falecido (a) em: 
15/05/2021, e Sepultado (a) no Cemitério São Miguel 
Arcanjo- Bom Jesus da Lapa-BA aos 16/05/2021.
3. MASSILON PINTO DO NASCIMENTO com 90 
anos , Era Viúvo(a) de MARIA APARECIDA DE 
LIMA PINTO sendo filho(a) de JOÃO PINTO TEI-
XEIRA e MARIA PINTO DO NASCIMENTO. deixa 
filho(s): SONIA, SILVIA, MARCELO, GILBERTO, 
MARCOS, LUIS (MAIORES), ISABEL (FAL), Fale-
cido em: 01/06/2021, e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 02/06/2021. 
4. JOSE JOAQUIM DA SILVA CORDEIRO com 68 
anos , Era Viúvo(a) de OLGA MERCIA PEREIRA 
CORDEIRO sendo filho(a) de JOAQUIM COELHO 
CORDEIRO e JULIA VIEIRA DA SILVA. deixa fi-
lho(s): CARLA 43, CASSIANA 40, FELIPE 16., Fale-
cido em: 01/06/2021, e sepultado(a) no HORTO DA 
PAZ TAPECIRICA DA SERRA SP aos 02/06/2021. 
5. CELSO CARIONI com 65 anos , União estável 
com MARIA CELIA CORREIA DE OLIVEIRA sen-
do filho(a) de PEDRO CARIONI e THEREZA DE 
JESUS CARIONI. deixa filho(s): RENATA, LEAN-
DRO (MAIORES),MARIA DANIELLI  13, Falecido 
em: 01/06/2021, e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 02/06/2021. 
6. IVETE SILVA MOREIRA com 93 anos , Era 
Viúvo(a) de CLAUDIO MOREIRA LIMA sendo fi-
lho(a) de FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA 
e LEONILIA QUEIROZ DA SILVA. deixa filho(s): 
CLAUDIA , CLAUDETE (MAIORES), Falecido em: 
01/06/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 02/06/2021. 
7. ELIO FERRAZ com 71 anos , Casado (a) com 
MARIA APARECIDA FERRAZ sendo filho(a) de OS-
CAR FERRAZ e MARIA RAMOS FERRAZ. deixa 
filho(s): SUELI 49, Falecido em: 01/06/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 02/06/2021. 

8. GRAFYR OLIVIO DERCOLI com 66 anos , União 
estável com AUDREY DA COSTA PEREIRA sendo 
filho(a) de OLIVIO NICOLA DERCOLI e JOSEPHI-
NA FERRARI DERCOLI. deixa filho(s): THIAGO 43, 
CINDY 45, FELIPE 26, BEATRIZ 09, RAFAELA 09, 
Falecido em: 01/06/2021, e sepultado(a) no CAN-
DELARIA aos 02/06/2021. 
9. LUIZ GUILHERME LACERDA com 68 anos , 
União estável com REGINA DE FATIMA LACERDA 
sendo filho(a) de SEBASTIÃO TEIXEIRA LACER-
DA e AUGUSTA GUILHERME DA COSTA. deixa 
filho(s): REGIANE 45, VANDERLEIA 42, LUIZ 
CARLOS 39, RENAN 17, Falecido em: 01/06/2021, 
e sepultado(a) no CANDELARIA aos 02/06/2021. 
10. ROSIVALDO PINTO RAMOS com 48 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de ORIEL RODRIGUES 
RAMOS e ANA MARIA PINTO RAMOS. NÃO DEI-
XA FILHOS., Falecido em: 01/06/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 02/06/2021. 
11. MARIA DA GLORIA RESENDE NARDON 
com 84 anos , Casado (a) com RENATO MAGRO 
NARDON sendo filho(a) de ANTONIO DE LARA 
RESENDE e MARIA JULIETA DE OLIVEIRA RE-
SENDE. deixa filho(s): LUIS RENATO , ALEXAN-
DRE , CASSIO , FABIO (MAIORES), Falecido em: 
02/06/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 02/06/2021. 
12. NATIMORTO MARIA ANTONIA PIMENTEL 
BRITEZ, Falecido em: 02/06/2021, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 02/06/2021. 
13. ANTONIO MATIAS com 82 anos , Casado (a) 
com MARINA ALVES CARDOSO MATIAS sendo fi-
lho(a) de ELOY FRAGA MATIAS e MARIA DA CON-
CEIÇÃO. deixa filho(s): JURACI, VALDECI (MAIO-
RES), Falecido em: 02/06/2021, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 03/06/2021. 
14. JOÃO MORAIS COSTA com 98 anos , Casado 
(a) com LUSIA CARLOS COSTA sendo filho(a) de MA-
NOEL DIAS COSTA e ANA MORAIS COSTA. deixa 
filho(s): EUDO, ÉDULA, RITA, HERCULES, HELIO, 
ROGERIO ( MAIORES ), Falecido em: 02/06/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 03/06/2021. 
15. TEREZINHA GONÇALVES DE SOUZA com 
68 anos , Era Viúvo(a) de MIGUEL SOBRINHO 
DE SOUZA sendo filho(a) de SEBASTIÃO PEDRO 
GONÇALVES e ESPEDITA DE PAULA. deixa fi-
lho(s): JOSÉ, MOISES, MARIA LUCIENE, MARIA 
ANTONIA, FABIO (MAIORES) MARIA APARECIDA 
(F), Falecido em: 02/06/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 03/06/2021. 

16. JUAREZ PINTO SANTANA com 65 anos , Casa-
do (a) com ELISETE DOMINGUES SANTANA sendo 
filho(a) de JOÃO PINTO SANTANA e MARIA FRAN-
CISCA DE SOUSA. NÃO DEIXA FILHOS., Falecido 
em: 02/06/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 03/06/2021.
17. LAIRDE BARBARA FERREIRA RANDI com 81 
anos , Casado (a) com LAZARO RANDI sendo filho(a) 
de JOSE ANTONIO FERREIRA e MARIA FERREIRA 
DE JESUS. deixa filho(s): MARIA , MARTA , MARCOS 
, VANDERLEI (TODOS MAIORES), Falecido em: 
02/06/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 03/06/2021. 
18. JOSÉ LUIZ OSSUNA com 73 anos , Casado (a) 
com IZAURA DE JESÚS OSSUNA sendo filho(a) de 
ANDRÉ OSSUNA e MARIA BUENO. deixa filho(s): 
MARCOS 49, MARCIA 41., Falecido em: 03/06/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 03/06/2021. 
19. CECILIA CORAINE NICOLUCCI com 97 anos , 
Era Viúvo(a) de HERMINIO NICOLUCCI sendo filho(a) 
de HILDEBRANDO CORAINE e IGNÊZ REGACCI. 
deixa filho(s): DIVAIR(66)., Falecido em: 03/06/2021, e 
sepultado(a) no CANDELARIA aos 03/06/2021. 
20. EDUARDO ANTONIO DE MORAIS com 80 anos 
, União estável com DIOMAR SOUSA DE OLIVEIRA 
sendo filho(a) de ADELINO ANTONIO DE MORAIS 
e FRANCISCA LACERDA DE MORAIS. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 03/06/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 03/06/2021. 
21. ROSANA DE JESUS GAION com 34 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de DERLI DE JESUS GAION 
e MARIA BENICE GAION. deixa filho(s): JUAN(14), 
LETICIA(7), ISADORA(3), Falecido em: 03/06/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
03/06/2021. 

22. DINO GILMAR DA SILVA com 61 anos , Ca-
sado (a) com TERESA ALVES DA SILVA sendo fi-
lho(a) de PEDRO BERNARDO DA SILVA e ANNA 
VARGETTI DA SILVA. deixa filho(s): ANDRE(41), 
LUCIANA (38)., Falecido em: 03/06/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
04/06/2021. 
23. TEREZA BERGAMINI MORI com 81 anos , 
Era Viúvo(a) de GERALDO MORI sendo filho(a) 
de RICARDO BERGAMINI e OLIVIA RUBIN. deixa 
filho(s): EVANDRO(54), Falecido em: 03/06/2021, 
e sepultado(a) no CANDELARIA aos 04/06/2021. 
24. MOIZES FERNADES DOS SANTOS com 82 
anos , Casado (a) com MARIA INEZ DE GODOY 
SANTOS sendo filho(a) de JOSE FERNADES 
DOS SANTOS e POCIDONIA MARIA DE JESUS. 
NÃO DEIXA FILHOS., Falecido em: 03/06/2021, 
e sepultado(a) no CANDELARIA aos 04/06/2021. 

Escaneie este QR Code para acessar.

VEJA A LISTA 
COMPLETA!
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