
Indaiatuba ultrapassa as 100 mil doses 
aplicadas da vacina contra Covid-19
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A pandemia trouxe grande impacto na doação de sangue. Hemocentros de todo Brasil re-
gistraram queda na coleta de bolsas. Por conta disso, nesse ano o Junho Vermelho ganha 
relevância especial e vem com um pedido de alerta para a situação crítica dos estoques dos 
bancos de sangue.

Junho Vermelho busca aumentar 
número de doadores de sangue

Fonoaudiologia auxilia no tratamento 
em crianças com lesões neurológicas

Anunciado 
novo plano 
de retomada 
das aulas 
presenciais

Acidentes 
domésticos 
com idosos 
crescem na 
pandemia

Indaiatuba 
vai na 
contramão 
em casos de 
feminicídio
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BENEFÍCIO

Elias Fausto lança “Vale Gás” para auxílio emergencial de famílias de baixa renda

P. A8P. A7

CAMPANHA EDUCAÇÃO SAÚDE POLÍCIA

SAÚDE

Ao todo, 71.285 pessoas já receberam a primeira dose e 28.715 a segunda

Com o intuito de 
auxiliar as famílias ca-
rentes do município de 
Elias Fausto, o prefeito 
Maurício Baroni criou 
o projeto “Vale Gás”. 
Tal projeto tem como 
foco auxiliar de forma 
emergencial às famílias 
de baixa renda e bene-
ficiadas pelo programa 
Bolsa Família. Ao todo 
serão 955 beneficiados 
contemplados pelo pro-
jeto “Vale Gás” e que 
receberão a recarga do 
botijão em sua resi-
dência.

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(16), com o Secretário Educa-
ção, Rossieli Soares, o novo 
plano de ampliação da reto-
mada das aulas presenciais 
da Educação Básica para o 
segundo semestre de 2021.

Enfraquecimento muscu-
lar, diminuição da velocidade 
de reação e equilíbrio e redu-
ção da clareza de visão estão 
entre os principais fatores 
que colocam a população 
idosa no grupo de risco para 
acidentes domésticos.

Indaiatuba vive uma 
situação diferenciada em 
relação ao resto do Brasil 
no que se refere ao número 
de feminicídios, que são 
crimes cometidos pelo 
fato de a vítima ser uma 
mulher.



Artigo

Previsão do Tempo

Muitas pessoas pensam que a perda auditiva esta diretamente ligada a idade avançada, mas esta defi-
ciência pode estar presente em todas as idade e afetar áreas diferentes do nosso ouvido.  É impor-
tante saber que, o ouvido é dividido, anatomicamente, em 3 partes: Ouvido externo, médio e interno. 
Qualquer alteração em alguma dessas partes causa a deficiência auditiva.

A Perda Auditiva Condutiva, acontece quando o ouvido externo ou médio não consegue conduzir o 
som de maneira adequada. Pode ser causada por obstrução de cera, ou secreção, e também, quando ocor-
re a calcificação dos ossículos que ficam no ouvido médio, e reduzem o envio da onda sonora. Em caso 
de secreção ou cera, o tratamento pode ser a remoção ou inclusão de algum medicamento. Em caso de 
calcificação, o tratamento pode ser cirúrgico ou a realizado através da adaptação de aparelhos auditivos.

 Quando a Perda Auditiva é Neurossensorial ela ocorre em um órgão chamado cóclea, dentro dela 
existem centenas de células que recebem o nome de Células Ciliadas, e essas podem estar danificadas 
ou até mesmo ausentes. Essa perda pode acontecer por causa genética ou pode ser o resultado de um 
acidente, traumatismo craniano, ou uma exposição a ruído alto, medicações, e sua ocorrência, também é 
muito comum no processo de envelhecimento. Normalmente o tratamento é o uso de aparelhos auditivos, 
podendo ser combinado ao uso de medicações.

 A Perda Auditiva Mista é consequência de problemas tanto no ouvido interno quanto no ouvido 
externo ou médio.

 A Perda Auditiva Retrococlear acontece quando o nervo auditivo está 
danificado ou ausente, Aparelhos auditivos e implantes cocleares, infelizmen-
te, não podem ajudar, pois, o nervo não é capaz de levar as informações sono-
ras ao cérebro. Em muitos casos um implante auditivo de tronco cerebral (ABI) 
pode ser uma opção.

Apesar de existirem 4 tipos de perdas auditivas, para todos há tratamento. 
O importante é ter o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento o mais rápido 
possível, para garantir uma melhor reabilitação.

Editorial
Doe Vida!

A pandemia trouxe grande impacto na doação de san-
gue. Hemocentros de todo Brasil registraram queda na co-
leta de bolsas. Por conta disso, nesse ano o Junho Vermelho 
ganha relevância especial e vem com um pedido de alerta 
para a situação crítica dos estoques dos bancos de sangue.

Todos os dias, em todo o mundo, acontecem cirurgias, 
acidentes e queimaduras graves que tornam a transfusão 
de sangue necessária. Para atender essas demandas e ainda 
possibilitar tratamento a portadores de hemofilia, leucemia 
e anemias, a doação espontânea e periódica é fundamental.

No Brasil, há uma grande carência de sangue nos he-
mocentros devido à falta de doação ainda maia agora com 
a pandemia da Covid-19.  

Atualmente, o percentual anual de doadores, no país, 
varia de 1,76% a 1,78 da população, quando o necessário 
seria de 3% a 5%. Se cada pessoa saudável doasse sangue 
espontaneamente, pelo menos duas vezes ao ano, haveria 
sangue suficiente para atender toda a população.

Doar sangue é uma atitude de solidariedade e ci-
dadania, e é um ato simples e seguro que não provoca 
nenhum prejuízo à saúde do doador. Além disso, a ação 
também traz benefícios para o doador que vão além da 
sensação de ajudar ao próximo: segundo estudo divulga-
do pela Mental Health Foundation, esse importante gesto 
contribui para o bem-estar e a saúde mental, ajudando a 
reduzir o stress e melhorando o bem-estar emocional e a 
autoestima.

O sangue doado não fará falta a quem doa, mas pode 
significar garantia de vida para quem vai recebê-lo

Perda auditiva, tem diferença?
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Saúde recebe do Butantan 1 
milhão de doses de vacina

Anvisa autoriza importação 
excepcional da vacina Sputnik V

O Instituto Butantan entregou nesta quarta-feira (16) 
ao Ministério da Saúde um lote de um milhão de doses da 
vacina CoronaVac contra covid-19. Essa remessa é parte 
das 5 milhões de doses previstas para serem liberadas 
ao longo do mês de junho para o Programa 
Nacional de Imunizações (PNI). As 
doses entregues hoje já contemplam 
o segundo contrato firmado com o 
Ministério da Saúde, de 54 mil-
hões de vacinas. 

A Anvisa concedeu autorização, por meio do Circu-
ito Deliberativo nº 539/2021, para a importação excep-

cional da vacina Sputnik V pelos estados do Rio Grande 
do Norte, de Mato Grosso, Rondônia, do Pará, Amapá, 

da Paraíba e de Goiás.   Assim como deliberado 
no dia 4 de junho, na 9ª Reunião Extraor-
dinária Pública da Diretoria Colegiada, a 

importação aprovada nessa terça-feira 
(15) também deverá ser realizada 

sob condições controladas. 

Rendimentos efetivos 
dos trabalhadores 
têm queda de 2,2%

Nova York suspende 
últimas restrições da 

Covid-19
Os rendimentos efetivos dos 

trabalhadores registraram queda de 
2,2% no primeiro trimestre de 2021, 
na comparação com igual período do 
ano passado, devido ao impacto do “recru-
descimento” da pandemia de covid-19. A avaliação 
é de estudo divulgado, hoje (16), pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) com uma análise 
sobre o efeito da pandemia no mercado de trabalho. 

O estado norte-americano de Nova York 
está suspendendo todas as restrições relacio-

nadas  à pandemia de covid-19, depois que 70% 
de seus adultos já receberam ao menos uma dose de 

vacina contra a doença. As restrições a situações comer-
ciais e sociais serão suspensas de imediato. Nova York seguiu o 
caminho da Califórnia, onde restrições como o distanciamento 

físico, a exigência de máscaras e os limites de público em restau-
rantes, lojas e outros comércios terminaram ontem.
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Gostou dessas informações? Venha para a Rede de Clínicas AUDIOCAMP, agende seu horário, pela nossa Central de 
Atendimento: 0800 591 2124 ou pelo WhatsApp: (19)9-8326-6237. E visite nosso site: www.audiocamp.com.br

Ingredientes 

Bolo
• 6 ovos 
• 1 xícara(s) de chá mais 
• 1/2 de açúcar 
• 1 xícara(s) de chá mais 1/2 de 
farinha de trigo 
• 1 xícara(s) de chá de chocolate 
em pó 
• 1 colher(es) de sopa de fermen-
to em pó 
• 1/2 xícara(s) de chá de óleo 
• 1 xícara(s) de chá de leite mor-
no

Recheio
• 1 lata de leite condensado 
• 100 grama(s) de chocolate 
branco 
• 2 caixinhas de creme de leite 
• 1/3 xícara(s) de chá de leite em pó

Ganache
• 100 grama(s) de creme de leite 
• 150 grama(s) de chocolate der-
retido

Modo de reparo 

Bolo
Na batedeira, adicione 6 ovos e 
bata até espumar. Acrescente aos 
poucos o açúcar e bata até ficar 
numa textura cremosa. Em uma 

vasilha, peneira a farinha, o cho-
colate e o fermento. Misture bem 
e reserve. Junte à mistura de ovos 
o óleo e o leite. Misture delicada-
mente. Vá juntando os ingredien-
tes secos com cuidado para não 
perder as bolhas de ar. Despeje a 
mistura em uma forma retangular 
untada. Asse em forno preaque-
cido a 180 graus por 45 minutos.

Recheio
Misture tudo em fogo baixo até 
começar a ferver. Desligue o fogo 
e espere esfriar. Tire a massa da 
forma, corte ao meio e molhe, a 
gosto, as duas partes com o lei-
te. Acrescente o recheio de leite 
ninho na banda de baixo e cubra 
com a outra metade do bolo.
Ganache
Derreta o chocolate em banho-
-maria e misture ao creme de 
leite. Cubra o bolo espalhando a 
cobertura igualmente por todas 
as partes.

Bolo Choconinho

Receitas do  Lopes



Marca animou os gestores e o serviço de saúde para este que é o momento mais crítico da pandemia

Indaiatuba ultrapassa as 100 mil doses 
aplicadas da vacina contra Covid-19

LEONARDO CRUZ RIC/PMI

Indaiatuba chegou à marca 
histórica de 105.222 doses 
de vacinas aplicadas con-

tra a Covid-19, na manhã desta 
quinta-feira (17), consideradas 
a primeira e a segunda doses. 

O prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) comemorou a marca, 
mas fez um alerta para que a 
população não abandone os 
métodos de proteção e pediu 
que as pessoas evitem aglo-
merações.

O volume de doses chama 
a atenção por representar perto 
da metade da população, hoje 
de 251.627 habitantes, mas é 
preciso diferenciar doses de 
imunizações completas.

De acordo com os fabri-
cantes de vacinas, a imuniza-
ção efetiva só ocorre após a 
segunda dose, o que aconteceu 
em Indaiatuba com 28.750 
pessoas ou 11,4% da popu-
lação.

Outras 76.472 pessoas 
receberam só a primeira dose 
até o momento, equivalente a 
30,3% da população, o que, se 
não é a imunização completa, 
é a metade dela.

Desde a enfermeira Va-

nessa Aparecida Cunha, de 
42 anos, a primeira a ser vaci-
nada, já foram mais de 50 mil 
doses da Coronavac, quase 
50 mil da AstraZeneca e o 
restante da Pfizer.

Crítico
O alerta do prefeito, que 

também é reforçado pela se-
cretária de Saúde do municí-
pio, Graziela Drigo Bossolan 

Garcia, se deve ao momento 
enfrentado agora no combate 
à doença.

A começar pela lotação 
dos leitos de enfermaria e UTI. 
Hoje os 82 leitos de enferma-
ria, 38 de UTI e sete externos 
de UTI contratados estão 
lotados. Todos com Covid.

O volume médio de conta-
minação cresceu de 1.136 por 
mês em 2020 para 2.021 por 

Ao todo, 71.285 pessoas já receberam a primeira dose e 28.715 a segunda

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br

mês em 2021, tendo um pico 
de 2.717 em maio último, o 
que gerou um total de 23.499 
infectados já.

O número de mortes tam-
bém cresceu proporcional-
mente. Eram 29 por mês em 
média em 2020 e agora são 
53 por mês, com pico de 74 
falecimentos em abril último. 

A boa notícia é que dos 
23.499 contaminados desde 

o início da pandemia, houve 
615 mortes. Os demais 22.993 
se curaram. A média de cura 
também subiu de 1.104 para 
1.991 por mês.

Recursos
A Prefeitura recebeu R$ 

33 milhões do governo fede-
ral, R$ 2 milhões do estadual 
e outros R$ 2 milhões de 
autarquias (Câmara e Pró-Me-

mória) para investir na saúde 
em 2020.

Neste ano, os recursos 
até 31 de maio foram R$ 17 
milhões ao todo, sendo R$ 3 
milhões do governo federal, 
R$ 105 mil do governo esta-
dual e o restante de proventos 
municipais.

Com esses recursos e o 
empenho de pelo menos 950 
servidores, considerando to-
dos os cargos de todas as 
unidades, que estão na linha 
de frente, várias ações estão 
em curso.

Esforços
Entre elas destacam-se 

restrições de aglomerações em 
espaços púbicos, orientação 
massiva para o isolamento e 
a prevenção e desinfecção de 
espaços públicos.

Há também aquisição de 
testes PCR e sorologia, criação 
de leitos de enfermaria e UTI, 
abertura da parte nova do 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo e compra de EPIs.

Houve ainda a entrega 
domiciliar de medicamentos 
de alto custo para idosos, 
consultório móvel nos bairros 
e atendimento por teleconsulta 
e whatsapp, entre outros.

| CIDADE | A3

Trabalhadores que 
tocam a obra de am-
pliação do Fórum de 
Indaiatuba encontra-
ram, esta semana, as 
bases de uma antiga 
maternidade da cida-
de no local que está 
sendo escavado.

A Maternidade Al-
ber t ina  Sampaio  de 
P a u l a  L e i t e  s u r g i u 

DESCOBERTA
Obras de ampliação do Fórum revelam base de antiga maternidade de Indaiatuba

antes da década de 70 
como uma alternativa 
ao Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo, 
que dificultava os par-
tos cesárea.

A cons t rução  fo i 
tocada pelo farmacêu-
tico Luiz Carlos San-
nazzaro e sua esposa, 
a  professora  Sylv ia 
Teixeira de Camargo, 

por meio de festivais 
musicais  beneficen-
tes.

Já a reforma do Fó-
rum,  in ic iada  nes te 
mês de junho, deverá 
aumentar  a  área em 
mais 500 m2 e deverá 
durar um ano. O custo 
de  R$ 750 mil  será 
bancado por emendas 
parlamentares.

DIVULGAÇÃO

A Maternidade Albertina Sampaio de Paula Leite surgiu antes da década de 70
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Junho Vermelho busca aumentar
número de doadores de sangue
Fiec realiza no dia 26 a Campanha mensal de doação de sangue em parceria com o Hemocentro 

A pandemia trouxe 
grande impacto na 
doação de sangue. 

Hemocentros de todo Brasil 
registraram queda na coleta 
de bolsas. Por conta disso, 
nesse ano o Junho Verme-
lho ganha relevância espe-
cial e vem com um pedido de 
alerta para a situação crítica 
dos estoques dos bancos de 
sangue.

Com um forte compro-
misso de conscientizar a po-
pulação sobre a importância 
da causa, mais uma vez, o 
Centro de Hematologia e 
Hemoterapia do Hospital 
de Clínicas da Unicamp 
(Hemocentro) lança a Cam-
panha “Junho Vermelho”

De acordo com o Hemo-
centro o estoque de sangue 
está em situação crítica. 
Entre os oito grupos san-
guíneos, apenas o tipo AB+ 
tem um estoque regular. As 

causas da queda das doações 
de sangue além das baixas 
temperaturas dessa época do 
ano, também são as campa-
nhas de vacinação contra o 
coronavírus e contra a gripe 
(influenza).

A situação é tão grave 
que já foram suspensos, 
apenas no HC da Unicamp, 
três transplantes de fígado 
no mês de maio. Caso ocorra 
uma demanda em função de 

algum grande acidente ou 
catástrofe com múltiplas ví-
timas, o estoque atual atende 
somente dois dias de consu-
mo de derivados de sangue. 
O ideal é um estoque para 
cinco dias de consumo.

E para incentivar a doa-
ção de sangue, a direção do 
Hemocentro da Unicamp 
preparou a Primeira Corrida 
e Caminhada Virtual – Mo-
vimente-se: Sangue Salva 

que tem como padrinho, o 
medalhista olímpico Van-
derlei Cordeiro. Cerca de 400 
inscritos irão participar e que 
devem realizar um percurso 
sem aglomeração e respei-
tando as restrições sanitárias.

Queda de doações
De acordo com dados 

do Hemocentro, o número 
de bolsas de sangue cole-
tadas no primeiro trimestre 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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Fiec realiza campanha de doação de sangue no dia 26 de junho

deste ano, em Indaiatuba, 
comparado com o mesmo 
período em 2019, caiu 
6,37%. No comparativo 
com 2020, quando a pan-
demia já havia começado, 
a baixa foi de 1,4%.

Assim, nas campanhas 
realizadas em Indaiatuba 
no primeiro trimestre, fo-
ram 439 bolsas de sangue 
em 2019, 417 em 2020 e 
411 bolsas este ano.

A diferença também é 
observada quando o com-
parativo é feito a partir do 
número de doadores. A 
queda entre o primeiro 
trimestre deste ano, com 
a mesma época em 2019, 
chega a quase 10%. Na 
comparação com 2020, a 
baixa foi de apenas 0.39%.

Nos primeiros meses 
do ano compareceram 
para doar sangue, nas 
campanhas em Indaiatuba, 
554 candidatos em 2019, 
506 no ano passado e 504 
este ano. 

Parceria
A Fundação Indaiatuba-

na de Educação e Cultura 
(Fiec) em parceria com o 
Hemocentro realiza a Cam-
panha mensal de doação de 
sangue no último sábado 
de todo mês. Em junho, as 
doações ocorrem no dia 26.

Como medida de segu-
rança e de proteção aos do-
adores contra o coronavírus 
(Covid-19), a Fiec adotou 
o sistema de distribuição de 
senhas eletrônicas. O cadas-
tro no sistema e a retirada de 
senha online para a próxima 
campanha estará disponível 
a partir das 9h do dia 24 de 
junho de 2021, em link dispo-
nibilizado no site www.fiec.
com.br/site/doacao.

A doação é um ato volun-
tário, uma bolsa de sangue 
pode ser utilizada por até 4 
pacientes que necessitam de 
transfusão. As doações acon-
tecem na Fiec localizada a 
Av. Eng. Fábio Roberto Bar-
nabé, 3405 - Jardim Regina. 
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Ao todo serão 955 beneficiados contemplados pelo projeto e que receberão a recarga do botijão em sua residência 

Com o in tu i to 
de auxiliar as 
famílias caren-

tes do município de 
Elias Fausto, o prefeito 
Maurício Baroni criou o 
projeto “Vale Gás”. Tal 
projeto tem como foco 
auxiliar de forma emer-
gencial às famílias de 
baixa renda e beneficia-
das pelo programa Bol-
sa Família.  “Enviamos 
o projeto de lei n° 3825 
em 29 de Abril para a 
Câmara Municipal e 
tivemos a aprovação de 
todos os vereadores. E 
hoje, dia 16 de junho, 

Elias Fausto lança “Vale Gás” para auxílio 
emergencial de famílias de baixa renda

concluímos o processo 
de licitação e vamos 
dar andamento a esse 
projeto tão importante 
e inédito”, afirma o 
prefeito. 

Ao todo serão 955 
beneficiados contempla-
dos pelo projeto “Vale 
Gás” e que receberão a 
recarga do botijão em 
sua residência. “Fare-
mos a entrega do Vale 
Gás e também da re-
carga do botijão porta 
a porta. Serão duas eta-
pas. Caso o beneficiado 
esteja com o botijão 
completo poderá fazer a 
recarga na empresa lici-
tada assim que finalizar 
o gás de sua residência”, 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

explica Baroni. 
O gás de cozinha 

atinge o maior preço 
em 2021 de acordo com 
Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis 
(ANP) e, com um novo 
aumento de 5,9% do 
Gás Liquefeito de Pe-
tróleo (GLP). 

De acordo com o 
prefeito, a pandemia 
trouxe diversos agra-
vantes tanto no setor 
da saúde como no se-
tor social. “No setor 
da saúde diariamente 
temos notícias de su-
perlotação do sistema 
SUS em diversas cida-
des do estado de São 

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE ELIAS FAUSTO

Paulo. E com relação à 
área social, a situação 
de vulnerabilidade das 
famílias aumentou por 
conta da desvalorização 
da nossa moeda e, por 
consequência, a alta dos 
alimentos nas gôndolas 
do mercado, e também 
do botijão de gás”. 

Segundo o IBGE 
(Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) 
o preço dos alimentos 
aumentou 15% no acu-
mulado desde o início 
da pandemia e o real 
perdeu cerca de 22% 
do seu valor em relação 
ao dólar na pandemia. 
“Com a nossa moeda 
enfraquecida, temos 

que criar programas 
sociais e auxiliar a nos-
sa população. Desde 
o início da pandemia, 
quadriplicou a quanti-
dade de cestas básicas 
que a Secretaria de De-
senvolvimento Social 
fornece à população. 
Esse é o reflexo. E por 
isso pensamos na al-
ternativa no Vale Gás, 
pois sabemos que essa é 
a necessidade imediata 
da população”, afirma 
Baroni. 

O prefeito reforça 
que toda a comunicação 
será realizada pelas 
redes sociais da Pre-
feitura de Elias Faus-
to, pelo site oficial da 

Prefeitura e também 
pelo CRAS e Secretaria 
de Desenvolvimento 
Social. “Faremos a en-
trega porta a porta. Essa 
também será uma forma 
de verificar quais são 
as principais necessi-
dades da família que é 
contemplada pelo pro-
grama Bolsa Família”. 

O “Vale-Gás” e a 
recarga serão entregues 
para os beneficiados 
do programa “Bolsa 
Família” na segunda 
quinzena de Junho de 
2021.  “Essa é mais 
uma ação importante 
do nosso governo na 
área social”, conclui 
Maurício Baroni. 

O projeto tem como foco auxiliar de forma emergencial às famílias de baixa renda e beneficiadas pelo programa Bolsa Família que residem no município de Elias Fausto



Os vereadores de Indaiatuba aprovaram uma LDO com 12 votos favoráveis

CÂMARA INDAIATUBA

Vereadores aprovam LDO com previsão 
mais otimista da Prefeitura para 2022
Depois do crescimento da arrecadação, Prefeitura aumentou sua expectativa

Com 12 votos fa-
voráveis, os ve-
readores de In-

daiatuba aprovaram uma 
LDO mais otimista para 
este ano, na sessão de se-
gunda-feira (14). O texto 
prevê um orçamento de 
1.369.484.000,00 para o 
exercício de 2022.

No ano passado, a 
previsão orçamentária 
projetada para 2021 foi 
de R$ 1,2 bilhão, R$ 
118.484 milhões a menos 
do que agora e a justi-
ficativa era a crise pro-
vocada pela pandemia, 
com possível queda de 
arrecadação.

De acordo com a Se-
cretaria da Fazenda da 
Prefeitura, a mudança 
agora, com uma previsão 
puxada para cima, ocorre 
em virtude de a arrecada-
ção não ter caído mesmo 

com os problemas cria-
dos e ter até subido.

A LDO ou Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
é a segunda das leis de 
planejamento da admi-
nistração. A primeira é 
o Plano Plurianual, que 
projeta os quatro anos 
de governo. A LDO dá 
base para a elaboração 

do orçamento anual.
No próprio texto da 

LDO, a Prefeitura infor-
ma que economistas e 
organismos financeiros 
internacionais apontam 
que o Brasil chegará a 
dezembro de 2021 com 
crescimento de 3,4% e 
em dezembro de 2022 
com 2,3%.

Endividamento
O projeto da LDO e a 

audiência que a discutiu 
revelaram também que 
Indaiatuba tem uma dí-
vida pública consolida-
da de R$ 37,14 milhões, 
o que corresponde a 
3,5% do orçamento anu-
al e significa uma situa-
ção confortável.

Para efeito compa-
rativo, a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, 
que regula os gastos 
e endividamentos dos 
municípios, prevê que 
as cidades possam com-
prometer até 120% da 
sua receita prevista para 
cada 12 meses.

O texto da LDO, pro-
duzido pela Secretaria 
da Fazenda, ressalta 
que, apesar da situação 
confortável tanto quanto 
à arrecadação quanto 
ao endividamento, é 
necessário um acom-
panhamento diário da 
situação.

Para os técnicos da 
secretaria, o cenário 
macroeconômico, con-
siderado de guerra, com 
a interrupção de ca-
deias produtivas, falta 
de insumos e colapsos 
no sistema de saúde, 
podem comprometer a 
saúde econômica local.

74 propostas
Além da LDO, os 

vereadores votaram e 
aprovaram na sessão de 
segunda-feira 74 pro-
postas, entre projetos, 
indicações e moções e 
a maioria deles versou 
sobre sugestões para pro-
mover melhorias viárias.

Entre os projetos 
aprovados, Alexandre 
Peres (Cidadania) pro-
pôs que as escolas das 
redes de ensino privada e 
pública sejam obrigadas 
a ministrarem aos pro-
fessores, funcionários e 
alunos noções sobre a 
evacuação de prédios.

O objetivo é criar 
simulações para que não 
haja perdas de vidas hu-
manas em ocorrências 
de incêndios e de outros 
sinistros. As escolas que 
não cumprirem serão 
multadas em 10 Ufesps 
(R$ 290,9) por dia até a 
regularização.
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O Governador João 
Doria anunciou nes-
ta quarta-feira (16), 

com o Secretário de Educa-
ção, Rossieli Soares, o novo 
plano de ampliação da reto-
mada das aulas presenciais 
da Educação Básica para o 
segundo semestre de 2021.

De acordo com Rossieli a 
retomada prevista para agosto 
será mais tranquila devido os 
profissionais da educação já 
estarem imunizados contra a 
Covid-19 e também porque 
boa parte da população adulta 
já estará vacinada com a pri-
meira dose da vacina.

Além disso, o secretário 
salienta a importância da re-
tomada das aulas presenciais. 
“Quanto mais tempo demo-
rarmos a voltar, maior será o 
déficit de aprendizagem dos 
nossos estudantes. É urgente 
voltarmos com nossas crian-
ças, jovens e adultos às aulas 
presenciais”, destacou.

Nesta nova etapa, para 

Governo Estadual anuncia novo plano 
de retomada das aulas presenciais 
O retorno a sala de aula está previsto para agosto; Cada escola deverá elaborar seu plano de retomada

REPRODUÇÃO

calcular a porcentagem de 
alunos permitidos será levada 
em consideração a capacida-
de total de acolhimento das 
escolas e não mais o total de 
matrículas. O distanciamento 
mínimo entre as pessoas pas-
sa a ser de 1 metro e não mais 
de 1,5 metro. Cada escola irá 
elaborar o seu plano de retor-
no levando em consideração 
a realidade da comunidade 
escolar, e neste momento 
à volta às aulas presenciais 
não será obrigatória para os 
estudantes.

“Neste novo plano, a par-
tir de agosto, cada escola 
deverá determinar a capa-
cidade de acolhimento total 
de alunos de acordo com 
a sua realidade, desde que 
sejam respeitados todos os 
protocolos de prevenção”, 
afirmou Doria.

Retorno adiado
Em Indaiatuba as aulas 

presenciais seriam retoma-
das neste mês, porém foi 
adiada para agosto. O moti-
vo, segundo o secretário de 

Educação, Heleno da Silva 
Luiz Junior, é devido a situ-
ação pandêmica na cidade.

Ele ainda disse que a 
retomada das aulas presen-
ciais, em agosto, seguirá 
as mesmas orientações, 
sendo que a presença do 
aluno em sala de aula não 
será obrigatória ficando 
a critério dos pais a es-
colha do ensino híbrido 
(remoto e presencial) ou 
100% online. Mas, mesmo 

aqueles pais que optarem 
por mandar seus filhos à 
escola serão orientados 
pelas unidades de ensino 
quais serão os dias que o 
aluno irá presencialmente 
à sala de aula, isso porque 
a retomada se iniciará em 
formato de rodízio entre os 
estudantes. A medida se faz 
necessária para evitar aglo-
merações e assim evitar a 
disseminação do vírus da 
Covid-19.

Impacto
O Governo de São Paulo 

já havia decretado a educa-
ção como um serviço essen-
cial e com o novo plano de 
ampliação da retomada das 
aulas em agosto, a Secreta-
ria da Educação (Seduc-SP) 
quer minimizar os efeitos 
causados pela pandemia.

Sem o ensino presencial, 
os impactos na aprendiza-
gem também são grandes. 
Avaliação feita pela Seduc-

Estudo detectou uma estimativa de 11 anos para os alunos da rede estadual 
recuperarem a aprendizagem em Matemática

-SP e Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF) 
detectou uma estimativa de 
11 anos para os alunos da 
rede estadual recuperarem 
a aprendizagem em Mate-
mática.

Além disso, os impactos 
na saúde emocional dos 
estudantes podem ser poten-
cializados. Um estudo feito 
pela Seduc-SP em parce-
ria com o Instituto Ayrton 
Senna antes da pandemia já 
mostrava baixos índices na 
auto percepção dos alunos 
em aspectos emocionais 
que podem piorar depois de 
tanto tempo longe das salas 
de aula.

A Seduc-SP também 
dispõe de uma Comissão 
Médica que dá apoio téc-
nico para o monitoramen-
to, tomada de decisão e 
implementação de ações; 
monitora casos suspeitos e 
confirmados e faz o rastrea-
mento de contatos por meio 
do Sistema de Informação 
e Monitoramento da Edu-
cação (SIMED).

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Punhos, quadril e ombro são os membros mais afetados nas quedas

Acidentes domésticos com 
idosos crescem na pandemia

Enfraquecimen-
t o  m u s c u l a r , 
diminuição da 

velocidade de reação e 
equilíbrio e redução da 
clareza de visão estão 
entre os principais fa-
tores que colocam a po-
pulação idosa no grupo 
de risco para acidentes 
domésticos.

De acordo com a 
Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Geron-
tologia, um terço da 
população acima dos 65 
anos sofre, pelo menos, 
uma queda por ano, 
proporção que cresce 
com o envelhecimento 
e, principalmente, com 
a chegada do inverno. 

E se antes da pan-
demia os acidentes já 
eram comuns, o iso-
lamento social trouxe 
um aumento de 30%, 
segundo a Universidade 
de São Paulo (USP).

Para o coordenador 
de ortopedia do Vera 
Cruz Hospi ta l ,  José 
Luis Amim Zabeu, a 
diminuição da visão, da 
audição, do reflexo do 
corpo, da flexibilidade 
e da firmeza são fatores 
que podem agravar os 
acidentes. 

“Neste período do 
ano, os riscos de queda 
de pessoas na terceira 
idade aumentam devi-
do às noites serem mais 
longas e ao uso de aga-
salhos, o que faz com 
que os idosos urinem 
mais, ou seja, aumen-
ta a possibilidade de 
acordarem sozinhos e 

irem ao banheiro, local 
de maior ocorrência 
de acidentes graves, 
por conta da umidade 
que torna o ambiente 
escorregadio”, explica. 

O coordenador ain-
da alerta que é preciso 
estar atento se a queda 
está relacionada a al-
guma patologia, como 
labir int i te ,  osteopo-
rose, artrose, doenças 
cardíacas, pulmonares 
e neurológicas, entre 
outros. “Por isso, res-
salto a importância dos 
cuidados médicos mes-
mo na pandemia, prin-
cipalmente para doen-
ças crônicas”, pontua.

Ainda  de  aco rdo 
com o  espec ia l i s ta , 
punhos, quadril e om-
bros são os membros 
mais afetados nessas 
quedas. Em seguida, 
vem a coluna verte-
bral. “Nas fraturas do 
punho, quadril e om-

bro,  frequentemente 
é necessária a cirur-
gia”, explica Zabeu, 
que alerta ainda para os 
índices de mortalidade 
após acidentes. “Ocor-
re que, estatisticamen-
te, 25% dos idosos que 
sofrem uma fratura no 
quadr i l  fa lecem em 
até um ano, por vários 
motivos: complicações 
da cirurgia, novas que-
das ou piora de outras 
doenças preexistentes”, 
destaca o médico.

Ambiente seguro
Por isso, segundo o 

ortopedista, é funda-
mental, principalmen-
te neste momento de 
isolamento social, que 
o ambiente doméstico 
seja totalmente seguro, 
livre de riscos que po-
dem estar escondidos 
em pequenos detalhes, 
como um tapete solto, 
por exemplo. “Adap-

tar a casa para essas 
limitações ou mesmo 
evitar o uso de objetos 
que possam representar 
riscos ajuda a reduzir 
as chances de acidentes 
domésticos envolvendo 
idosos. Podemos citar 
exemplos importantes, 
como não deixar mó-
veis fora do lugar habi-
tual, além de garantir a 
área de passagem livre 
de obstáculos”, afirma. 

O especialista afir-
ma também a importân-
cia do movimento para 
esses idosos, mesmo 
durante o isolamento 
social. “Programe um 
horário para fazer ca-
minhadas leves. Faça 
tudo com segurança, 
uso de máscara, mas 
mexa-se. O corpo não 
foi feito para ficar pa-
rado. Um idoso pode 
perder até 3% de força 
e  massa  muscular  a 
cada semana”, afirma.

Um terço da população acima dos 65 anos sofre, pelo menos, uma queda por ano
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ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027 - 
Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600

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

INSTAGRAM: @simetriarestaurante
FACEBOOK: simetria restaurante

ANDRÉ CHACHÁ

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:

site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/

ESCANEIE O QR 
CODE AO LADO E 

ACESSE O SITE

O mês de junho mar-
ca uma das melhores 
tradições brasileiras: as 
festas juninas!

Porém, com a pande-
mia, as festas foram adia-
das e a nossa saudade dos 
pratos típicos só aumen-
tou. Por isso, preparei 
para o menu do Festival 
de Inverno do Simetria 
Restaurante um delicioso 
Curau Brulée, para saciar 
a fome dos amantes dos 
doces juninos.

Confira a receita:

Ingredientes
• 3 xícaras de chá de 

milho debulhados – apro-
ximadamente 4 espigas;

• 2 xícaras de chá de 
leite de coco;

• ¾ de xícara de chá 
de açúcar;

• Açúcar demorara 
para queimar;

Modo de preparo
Descasque o milho, 

tire o cabelo e lave bem as 

COLUNA DO CHEF 
SIMETRIA RESTAURANTE

espigas em água corrente;
Em uma tábua, corte 

os grãos de milho, bata 
os no liquidificador com o 
leite até triturar tudo. Na 
panela, adicione a mistu-
ra com uma peneira, pres-
sionando com as costas 
de uma colher, para ex-
trair todo o líquido. O ba-
gaço pode ser descartado;

Misture o açúcar, leve 
ao fogo médio por mais 
5 minutos, até formar 
um creme grosso. Fique 
atento: o cural engrossa 
de repente, se começar a 
empelotar, ou grudar no 
fundo da panela, retire do 
fogo e mexa vigorosamen-
te com o batedor;

Coloque a mistura nos 
recipientes desejados e 
leve a geladeira para es-
friar. Na hora de servir, 
coloque um pouco de 
açúcar demerara e quei-
me com um maçarico ca-
seiro, ou com o fundo de 
uma colher.

E está pronto!
Bon Appetit!

Curau Brulée

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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O fonoaudiólogo é o terapeuta especializado no tratamento de problemas de linguagem e distúrbios de fala

Fonoaudióloga explica tratamento com crianças 
autistas ou que tiveram lesões neurológicas

Maíra de Bar-
ros Hasemi 
Magalhães 

tem 39 anos e é fono-
audióloga formada há 
16. Atualmente tra-
balha com a habilita-
ção e reabilitação de 
crianças com altera-
ções neuro-funcionais, 
que são aqueles atrasos 
no desenvolvimento 
causados por lesões ou 
doenças neurológicas. 
Também atende crian-
ças do espectro autista, 
o chamado TEA.

Segundo a especia-
lista, a Fonoaudiologia 
é a Ciência que estuda e 
cuida “de todos os pro-
cessos envolvendo a 
comunicação humana, 
desde a sucção do leite 
materno nos bebês, até 
a deglutição de pessoas 
na terceira idade”, por 
exemplo. 

Pensando nos pa-
cientes do espectro 
autista, a principal ca-
racterística são exa-
tamente as alterações 
na comunicação, tanto 
oral como escrita, e 
também nas interações 
não verbais. Por isso, 
o tratamento com fo-
noaudiologia se mostra 
tão importante nesses 
casos. “O fonoaudi-

ólogo é o terapeuta 
especializado no tra-
tamento de problemas 
de linguagem e distúr-
bios de fala, por isso 
desempenha um papel 
muito importante no 
tratamento da criança 
autista”, explica Maíra.

Logo após a ava-
liação do paciente por 
meio da abordagem 
ABA – sigla em inglês 
para Análise do Com-

portamento Aplicada 
– é montado um plano 
terapêutico personali-
zado para cada criança, 
que inclui, dentre outras 
terapias, a fonoaudio-
logia. “O objetivo é 
ajudar a criança a ter 
uma fala com inten-
ção comunicativa, e 
não apenas nomeações 
descontextualizadas, e 
muitas vezes, usamos 
como recurso a comuni-

cação alternativa”, que 
é uma forma de ampliar 
as possibilidades de co-
municação. Os sistemas 
alternativos, incluem, 
na maioria das vezes, 
trocas de imagens. 

Ao ser perguntada 
sobre casos de crianças 
que tiveram sucesso a 
terapia, Maíra lembra 
de duas crianças: o 
primeiro é o Matheus, 
hoje com seis anos, 

que está dentro do es-
pectro autista, e não 
falava. Com a intera-
ção fonoaudiológica, 
ele teve o ganho dessa 
habilidade. “Hoje ele 
tem uma fala bastante 
funcional e com uso 
social, o que deixou, a 
família e os terapeutas, 
muito felizes, além de 
representar uma grande 
conquista na vida dele” 
lembra ela. 

Outra experiência 
de sucesso foi com o 
Enzo, que teve uma 
lesão neurológica, com 
diagnóstico de paralisia 
cerebral, hoje com 5 
anos. “Ele tinha uma 
fala pouco inteligível, 
com distúrbios articula-
tórios e incoordenação 
da respiração com os 
músculos da face. Com 
o trabalho fonoaudioló-
gico, hoje ele teve uma 
melhora muito signifi-
cativa na fala: produz 
uma voz com boa in-
tensidade e é possível 
entender tudo o que 
ele fala”, conta ela, que 
considera um presente a 
boa evolução desses pa-
cientes. “Tenho várias 
experiências de terapias 
de sucesso que poderia 
contar com brilho nos 
olhos”. 

A fonoaudióloga 
Maíra também auxilia 
crianças com dificul-
dade na deglutição, que 
correm o risco de ter a 
comida aspirada pelos 
pulmões. “Através da 
fonoaudiologia a gente 
também consegue trei-
nar o paciente para que 
ele consiga se alimen-
tar com segurança”, 
mostrando mais um 
trabalho de extrema 
importância dessa es-
pecialidade da área da 
Saúde. 

Fonoaudiologia é a Ciência que cuida desde a sucção do leite materno nos bebês, até a deglutição de pessoas na terceira idade

CLÍNICA MATHEUS ALVAREZ

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br



Ao contrário do que acontece no resto do Brasil, a cidade não vê registros nessa área

Indaiatuba vai na contramão em casos de 
feminicídio, que cresceram na pandemia

Indaiatuba vive uma 
situação diferenciada 
em relação ao resto 

do Brasil no que se refere 
ao número de femini-
cídios, que são crimes 
cometidos pelo fato de a 
vítima ser uma mulher.

Enquanto pesquisa 
do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, di-
vulgada no último dia 7, 
aponta que oito mulheres 
são agredidas por minuto 
no país, Indaiatuba está 
longe disso.

O delegado titular 
do município, Luiz Fer-
nando Dias de Oliveira, 
afirma que mesmo os 
casos de homicídios que 
envolvem a passiona-
lidade são em número 
reduzidíssimo.

Em 2021, por exem-
plo, o número de casos 
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desse tipo foi 1,19% na 
comparação a cada 100 
mil habitantes, o que dá 
três casos apenas. Em 
2019, foram 3,66% e em 
2018 menos: 2,91%. 

Em se tratando espe-
cificamente de femini-
cídio, a cidade não teve 

nenhum caso nos últimos 
três anos. Em 2019 e 2020 
houve duas tentativas em 
cada e neste ano três.

Estrutura
Luiz Fernando atribui 

o pequeno número de 
ocorrências de homi-

cídios contra mulheres 
à política de segurança 
empregada e ao perfil da 
cidade, que tem padrão 
de vida mais elevado.

Ele destaca o monito-
ramento em todo o mu-
nicípio; a investigação, 
que esclarece 100% dos 

Pesquisa aponta que oito mulheres são agredidas por minuto no país

FLAGRANTE
Guarda Civil apreende drogas e prende três pessoas em flagrante

A Guarda Civil de 
Indaiatuba prendeu três 
pessoas e aprendeu 475 
porções de drogas em seis 
ocorrências registradas no 
final de semana. Na sex-
ta-feira (11), a equipe do 
canil 105 com o apoio do 
canil 047, através do traba-
lho de faro do cão Duque, 
localizou uma sacola com 
31 porções de maconha e 
106 microtubos com coca-
ína, dentro de uma sacola 

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

casos desde 2013; e a 
atuação da Polícia Militar 
que tem feito o crime cair 
desde 2012.

Para ele, o fato de 
a cidade ter moradores 
predominantemente das 
classes A e B (61,4%) 
e nível econômico mais 
elevado afasta disputas 
de gangues e pontos de 
tráfico e os feminicídios.

Mesmo assim, o de-
legado afirma que está 
atento à mudança de com-
portamento da sociedade 
em razão da pandemia e 
diz que constantemente 
monitora os índices.

Desemprego
A pesquisa do Fórum 

Brasileiro de Segurança 
Pública encontrou uma 
razão maior que a convi-
vência com o agressor e a 
dificuldade de procurar aju-
da por causa da pandemia.

De acordo com os 
dados apurados no le-

vantamento, as mulheres 
vítimas de violência en-
frentam hoje a dificuldade 
financeira como principal 
razão para o aumento de 
casos.

Sem ter  como se 
sustentar por conta do 
desemprego provocado 
pela pandemia, muitas 
delas acabam mantendo 
relacionamentos abusi-
vos para poderem atra-
vessar o período.

O levantamento reve-
la que 25,1% das 1.089 
mulheres com mais de 16 
anos ouvidas indicaram 
a razão econômica. Em 
seguida vem a convi-
vência maior (21,8%) e 
isolamento (9,2%).

Pelos dados, uma em 
cada quatro brasileiras 
sofreu algum tipo de vio-
lência no último ano, seja 
ela física, psicológica ou 
sexual. Há oito casos a 
cada minuto nas agres-
sões físicas.

na mata do Bairro Veredas 
da Conquista.

No sábado (12), a equi-
pe da Romi flagrou um 
indivíduo realizando o 
tráfico de drogas na Rua 
Argemiro Coraine Junior. 
A equipe encontrou duas 
pedras de crack e um ci-
garro de maconha com 
ele e duas pedras de crack 
com o homem que estava 
comprando a droga. Pró-
ximo dos indivíduos os 

aguardas localizaram mais 
20 porções de maconha, 
escondidas na via pública. 
Horas depois, a equipe do 
canil com o auxílio do cão 
de faro Bolt localizou 59 
porções de maconha, 80 
microtubos com cocaína 
e 50 pedras de crack em 
um terreno baldio na Rua 
Joaquim Pedroso de Al-
varenga, no Bairro Itaici.

No domingo (13), fo-
ram registradas mais três 

ocorrências envolvendo 
drogas ilícitas. Na Rua 
Júlio Pereira de Blum, no 
Jardim Morada do Sol, a 
equipe do canil 105, com 
auxílio do cão Duque loca-
lizou 22 porções e maco-
nha e 43 pinos de cocaína 
escondidos na via pública. 
A equipe da Romi prendeu 
uma mulher flagrada ven-
dendo drogas a um homem 
na Rua Antônio Bueno de 
Campos Penteado. Com 

ela os guardas encontra-
ram 12 microtubos de 
cocaína e próximo a ela 
três porções de maconha.

A última ocorrência 
do final de semana foi 
registrada na noite de 
domingo, no Parque Eco-
lógico. A equipe do Canil 
047 notou quando um 
indivíduo saiu andan-
do rapidamente ao ver a 
viatura se aproximando. 
Ele jogou uma pochete 

no lixo, onde os agentes 
encontram 17 porções de 
maconha e 27 microtu-
bos com cocaína. Após 
a localização da droga o 
indivíduo foi abordado 
pela equipe. Todos os 
abordados foram condu-
zidos até a Delegacia de 
Polícia onde o Delegado 
de plantão determinou a 
prisão em flagrante de to-
dos os acusados da venda 
de drogas.
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De olho na Série A2 em 2022, clube planeja disputar a Copa Paulista ainda este ano

Após vice, Esporte Clube Primavera 
faz planos para o segundo semestre 

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

O título da Série 
A3 do Campe-
onato Paulista 

não veio, mas, com o 
acesso garantido à A2 do 
Paulista 2022, o Esporte 
Clube Primavera já faz 
planos para o segundo se-
mestre deste ano. Disputa 
de campeonato, renova-
ção de contratos e até 
a ampliação do estádio 
estão na pauta de “dis-
cussão” entre diretoria 
do clube e seu principal 
investidor. 

Em entrevista ao Jor-
nal Mais Expressão, o 
presidente do Tricolor 
de Indaiatuba, Eliseu 
Marques, confirmou que 
o clube estuda a possibi-
lidade de disputar, ainda 
este ano, a Copa Paulista. 
“Estamos conversando 
sobre a possibilidade, 

mas somente nos próxi-
mos teremos a resposta”, 
salienta Marques. 

Ainda na decisão em 
participar ou não a Copa 
Paulista, o clube precisa 
definir se irá renovar 
alguns contratos, tanto 
de jogadores quanto do 
técnico Ademir Fesan, 
que se encerraram com o 
término da competição. 

Por fim, nos próxi-
mos meses, o Primavera 
aguarda uma orientação 
da Federação Paulista de 
Futebol (FPF) para saber 
se precisará aumentar 
a capacidade de seu es-
tádio.  

“Hoje o nosso está-
dio tem capacidade para 
6.914 espectadores e a 
exigência da Federação 
são 8 mil lugares”, ex-
plica Marques. “Estamos 
negociando com a Fede-
ração, tentando propor 
algo diferente, pois é 

do Paulista. Com gol 
de Henrique, a equipe 
de Lins venceu a par-
tida e, com o empate 
no primeiro duelo, em 
Indaiatuba, garantiu o 
caneco da competição. 

“Foi muito gratifi-
cante ver diretoria, jo-
gadores, colaboradores 

melhor termos menos 
torcedores e atendê-los 
com mais qualidade.”

Vice 
N o  ú l t i m o  s á b a -

do (12), Primavera e 
Linense entraram em 
campo para decidirem 
o título da Série A3 

JOSÉ LUIS SILVA/FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL

e comissão técnica em-
penhados em alcançar 
esse acesso, que era um 
sonho antigo do torce-
dor. Saímos dessa final 
de cabeça erguida, fo-
mos uma equipe muito 
competitiva. Tomamos 
o gol na final, buscamos 
o empate, mas têm dias 

que não dá certo.” 
Além do vice e do 

acesso, o Fantasma teve 
ainda dois nomes indi-
cados para os melhores 
da Série A3. Daniel Bo-
nassa foi eleito o melhor 
volante e o técnico Ade-
mir Fesan foi destaque 
no banco de reservas. 

Primavera garantiu o vice-campeonato, o acesso, e teve dois nomes indicados entre os melhores da competição 
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Quando existe o vínculo empregatício?
O vínculo é estabelecido quando há um acordo feito entre o empregador e o empregado

É comum ouvir de 
empresários e até 
mesmo de alguns 

gestores de Recursos 
Humanos acerca do vín-
culo empregatício que, 
desde que o trabalhador 
não compareça à empre-
sa mais que duas vezes 
na semana, ele não pos-
sui nenhum vínculo.

O art. 3º da CLT traz 
em sua redação a defi-
nição do que é conside-
rado empregado, e no 
texto pode-se observar 
o seguinte: “conside-
ra-se empregado toda 
pessoa física que prestar 
serviços de natureza não 
eventual a empregador, 
sob dependência deste e 
mediante salário”.

E se a análise for 
feita sobre a definição 
de empregador e não 
de empregado, teremos 
então que “considera-se 
empregador a empresa, 
individual ou coletiva, 
que, assumindo os riscos 

da atividade econômica, 
admite, assalaria e dirige 
a prestação pessoal de 
serviços”, conforme re-
dação do art. 2º da CLT.

É de se observar, por-
tanto, que em nenhuma 
das definições, seja de 
empregado, seja de em-
pregador, há qualquer 
menção quanto a quanti-
dade de dias na semana a 
que o trabalhador possa 

prestar seus serviços à 
empresa, sem que seja 
considerado empregado.

E quais são os riscos 
que essas empresas cor-
rem por desconhecimen-
to jurídico? Os riscos 
são muitos e imensos. 
Vão desde o risco de 
uma ação trabalhista 
para reconhecimento do 
vínculo de emprego e, 
com isso, incidir sobre 

o contrato de trabalho 
verbas como férias, 13º 
salário, dentre outras, 
além de encargos como 
FGTS, mas podem exis-
tir outros riscos difíceis 
de calcular, como por 
exemplo se esse traba-
lhador vier a falecer, 
durante o trabalho ou 
não, e deixar sua família 
desamparada quanto ao 
auxílio previdenciário de 

Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador

pensão por morte.
O que poderia ter le-

vado alguns empresários 
a pensar que trabalhando 
até dois dias na semana 
o trabalhador não possui 
vínculo empregatício? 
Uma das possibilidades é 
a confusão que se faz so-
bre o empregado defini-
do pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) 
e o empregado domésti-
co, que teve sua situação 
regulamentada apenas 
bem recentemente, no 
ano 2015, por meio da 
Lei Complementar 150.

É que no artigo 1º 
da LC 150/2015, tem 
a previsão de que será 
considerado empregado 
doméstico aquele que 
presta serviços de forma 
contínua, subordinada, 
onerosa e pessoal e de 
finalidade não lucrati-
va à pessoa ou família, 
no âmbito residencial 
destas, por mais de 2 
(dois) dias na semana.

Com essa disposi-
ção, válida exclusi-
vamente para o em-
pregado domést ico, 
a lguns  empresár ios 
certamente imaginam 
ser aplicável também 
à empresa a regra de 
existir vínculo empre-
gatício tão somente o 
trabalhador que prestar 
serviços por mais de 
dois dias na semana, 
todavia, como já visto 
anteriormente, não é o 
que prevê a CLT.

Autor
Percival Nogueira 

de Matos, Contador e 
Advogado, especialista 
em Direito Tributário, 
Holding e Planejamen-
to Societário, Direito 
do Trabalho e Proces-
sual do Trabalho, sócio 
do escritório PNM Ad-
vocacia e do escritó-
rio contábil Harmonia 
Contabilidade

EDUARDO 
PACHECO 

 09/06

JONAS M. 
COELHO NETO - 

18/06

SERGIO 
ANGARTEN 

06/06

ANDERSON 
CORDEIRO 

 29/06

IZABEL DE 
SOUZA 
22/06

DOUGLAS 
MIRANDA 

BAPTISTA - 08/06

WILLIANS 
PINHEIRO ALVES  

20/06

MARIO DO 
CARMO DE 

JESUS - 12/06

COSMO PAULO 
DA SILVA 

12/06

GILBERTO 
MALAQUIAS DE 
MENEZES - 06/06

MARCIO ALVES 
DA CRUZ 

24/06

ANIVERSARIANTES ATENTO
MÊS DE JUNHO

O Governo Federal e a 
Caixa Econômica Federal 
anunciaram a antecipação do 
calendário da terceira parcela 
do Auxílio Emergencial 2021. 
O novo calendário tem início 
hoje (18), com crédito para os 
nascidos em janeiro. Sendo 
assim, o terceiro ciclo agora 
finaliza no dia 19 de julho.

BENEFÍCIO
Caixa antecipa calendário da terceira parcela do Auxílio Emergencial 

“Mais uma vez, a Caixa 
vai antecipar o pagamento 
do Auxílio Emergencial com 
toda a segurança e respeitan-
do os protocolos de enfrenta-
mento da Covid-19”, garante 
o presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães.

Essa não é a primeira vez 
que o Governo Federal e a 

Caixa antecipam as datas do 
Auxílio Emergencial 2021. 
O calendário de saques da 
primeira parcela e o calen-
dário completo da segunda 
também foram antecipados.

Bolsa Família
Para os beneficiários do 

Bolsa Família, nada muda. 

Eles continuam a receber o 
Auxílio Emergencial 2021 da 
mesma forma e nas mesmas 
datas do benefício regular.

Para quem recebe por 
meio da Conta Digital, os re-
cursos podem ser movimen-
tados pelo aplicativo Caixa 
Tem e na Rede Lotérica de 
todo o Brasil, ou sacados 

por meio do Cartão Bolsa 
Família ou Cartão Cidadão.

Atendimento 
A central telefônica 111 

da CAIXA funciona de se-
gunda a domingo, das 7h às 
22h, gratuitamente, e está 
pronta para atender os bene-
ficiários do Auxílio Emer-

gencial. Além disso, o banco 
disponibiliza, ainda, o site 
auxilio.caixa.gov.br.

Outras informações so-
bre o Auxílio Emergencial 
2021 estão nas nossas redes 
sociais: Twitter.com/caixa; 
facebook.com/caixa; insta-
gram.com/caixa; youtube.
com/user/canalcaixa



Livro foi escrito em 2020 e publicado pela Editora Lyra das Artes

Historiador lança livro para 
desmistificar a arte africana

Rafael Gonzaga de 
Macedo é histo-
riador, com gra-

duação, Mestrado e mais 
atualmente, o Doutorado 
em História Social pela 
PUC de São Paulo. Ele 
conta que seu interesse pela 
cultura africana se deu no 
âmbito acadêmico, logo na 
iniciação científica que fez 
durante a faculdade.

“Eu não sou negro, mas 
me redescobri em vários 
aspectos. Acho que todo 
brasileiro tem alguma an-
cestralidade africana”. 

Foi sua orientadora da 
iniciação científica que lhe 
mostrou um livro escrito 
pelo sobrinho do grande 
físico Albert Einstein, Karl 
Einstein, chamado “Plás-
tica Negra”. Nesta obra, 
o autor considerava que a 
arte negra – compreendida 
como tudo o que não era 
europeu, incluindo tam-
bém a arte indígena e dos 
povos originários da amé-
rica – tinha mais elementos 
expressivos do que a eu-
ropeia, que estava sempre 
muito presa ao realismo, 
tanto nas pinturas como em 
esculturas. Desse modo, a 
arte negra mostrava algo 
mais profundo, que estava 
além da superfície. 

Foi durante uma via-
gem com a atual compa-
nheira, que ao visitar um 
museu com algumas obras 
de Pablo Picasso, que ele se 
lembrou de uma emblemá-
tica frase do pintor: “Levei 
anos para aprender a pin-
tar, mas a vida toda para 
pintar como uma criança”. 
Com isso em mente, Rafael 

teve a ideia de criar uma 
história com dois prota-
gonistas, ambas crianças: 
um é Pablo, inspirado em 
Picasso, e outro um menino 
negro, esperto e travesso, 
inspirado na figura de Exu. 

“Os europeus catalo-
garam Exu como uma fi-
gura diabólica, mas não é 
nada disso. Exu é muito 
importante nas religiões 
de matriz africana, ele é o 
mensageiro, ele quem leva 
os pedidos das pessoas para 
o Deus maior, Olodumaré, 
também chamado de Olo-
rum”, explica o historiador, 
que ainda deixa claro que, 
ao contrário do que muitos 
pensam, a religião do povo 
iorubá, que deu origem a 
outras, não é politeísta, mas 
sim, monoteísta.

O enredo acontece 
quando o jovem Pablo 

vai passar férias na casa 
do tio avô, senhor Picot, 
de origem francesa. Ele 
monta um circo-museu 
na cidade, com diversas 
obras de arte africanas que 
havia capturado. Ao tirar 
uma soneca, a câmera fo-
tográfica do tio-avô cai no 
chão, e Pablo percebe que 
as obras estavam aprisio-
nadas no rolo de filme. É 
aí que aparece o menino 
Exu e pede ajuda de Pablo 
para libertar essas obras, 
e lhe conta a verdadeira 
origem delas. Os dois só 
conseguem a libertação de-
pois de colocá-las em uma 
bandeja de Ifá – parecida 
com búzios – e oferecer à 
orixá Orunmilá. 

“Tomo cuidado para 
não dar destaque excessivo 
ao Pablo. Os dois constro-
em a jornada juntos, pois 

BÁRBARA GARCIA  
rmc@maisexpressao.com.br

RAFAEL GONZAGA

o que eu proponho é uma 
amizade entre a tradição 
europeia e a cultura afri-
cana”.

Atualmente Rafael está 
trabalhando para transfor-
mar o livro em desenho 
animado, e também em 
jogo de tabuleiro, para 
serem usados como ins-
trumentos educativos nas 
escolas e assim ensinar a 
cultura africana para crian-
ças e adolescentes. 

Se quiser adquirir o 
livro é só acessar o site 
da Editora Lyra das Artes 
(www.lyradasartes.com.
br) e procurar por “A jor-
nada de Pablo”, de Rafael 
Gonzaga. As ilustrações 
são da artista visual Poliana 
Fernandes. edição teve o 
apoio do PROAC (Progra-
ma de Ação Cultural) do 
estado de São Paulo.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

O livro é a primeira obra infantojuvenil de Rafael Gonzaga, com 
ilustrações da artista visual Poliana Fernandes, em aquarela

EM UM BAIRRO DE NOVA YORK
Lançamento - Drama Musical - Classificação 12 anos - 
143 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (17) a Quarta (23): 19h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (17) a Quarta (23): 17h10
..........................................................................................................................
ESPIRAL: O LEGADO DE JOGOS MORTAIS
Lançamento - Terror / Suspense - Classificação 16 anos - 
93 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping
Quinta (17) a Quarta (23): 18h25
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (17) a Quarta (23): 16h05 [VIP] / 20h50
...........................................................................................................................
SPIRIT: O INDOMÁVEL
2ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 
87 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (17) a Quarta (23): 15h15
.........................................................................................................................
INVOCAÇÃO DO MAL 3: A ORDEM DO DEMÔNIO
3ª semana - Terror - Classificação 14 anos - 112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá - atenção para os dias de exibição desta versão
Sexta (18) e Domingo (20): 18h15 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (17), Sábado (19), Segunda (21), Terça (22) e Quarta (23): 16h20 
/ 18h15 [TC] / 20h45 [TC]
Sexta (18) e Domingo (20): 16h40 / 20h45 [TC]
Polo Shopping Quinta (17) a Quarta (23): 16h40 / 19h05 [VIP] / 19h30 
/ 20h30
...........................................................................................................................
CRUELLA
4ª semana - Comédia Dramática - Classificação 12 anos - 134 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (17) a Quarta (23): 20h05
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (17) a Quarta (23): 15h20 [TC]
Polo Shopping
Quinta (17) a Quarta (23): 14h50 / 17h30 / 20h00
..........................................................................................................................
MORTAL KOMBAT
5ª semana - Ação / Fantasia - Classificação 16 anos - 110 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (19) e Domingo (20): 14h30
..........................................................................................................................
EM GUERRA COM O VOVÔ
5ª semana - Comédia - Classificação 10 anos - 98 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (19) e Domingo (20): 14h45
* PROMOÇÃO “SESSÃO 
ALEGRIA”
Para este filme - Ingresso único R$ 6,00 por espectador
.......................................................................................................................
GODZILLA VS. KONG
7ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 113 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (19) e Domingo (20): 17h05
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Rafael e Mariane da Ecoterra Terraplanagem, mais 
um cliente chegando aqui no Mais Expressão, es-
tamos muito felizes, sejam bem vindos!!

A Diretoria da Sociedade Italiana de Indaiatuba se reuniu com prefeito Nil-
son Gaspar, o objetivo do encontro foi apresentar os planos da nova gestão, 
empossada recentemente. Na foto Ari Tomaseto, Prefeito Nilson Gaspar e o 
Presidente Vitório Soster!

Nesta semana foi comemorado o Dia da Manicure, e através da nossa Cliente Lu Evangelo Nail Loun-
ge, parabenizamos a todas as profissionais que cuidam das unhas e realizam esse lindo trabalho que 
reflete na alma! Parabéns!

Equipe Skala Empregos em treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados com Joice Teixeira 
da Factor Humano!

Vocês conhecem a Helô Aluguel de Bolos 
Cenográficos, eles têm cada bolo um mais lindo 
que o outro, acesse @heloalugueldebolos e se 
surpreenda, na foto os proprietários Marcelo e 
Angélica!!

José Roberto proprietário da São Presentes,recebendo um delicioso Bolo da 
Madre,carinho do Jornal Mais Expressão.
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Clínica Bicho Amigo Mr. Roof

Fênix Pensionato

Adelaide Decorações

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

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

O Pensionato Fênix possui 3 unidades: Campinas, 
Indaiatuba e Jundiaí. É um Hotel para idosos. Sua 
missão é prestar serviços de qualidade em cuidados 
com os idosos e satisfação dos familiares. Transparência 
do trabalho, com responsabilidade, sustentabilidade 
e respeito. Informe-se: www.fenixpensionato.com.br – 
Fone: (19) 99257-7941

Sandro com os seus lindos cachorrinhos Barão e 
Belinha para vacinas na Clínica Bicho Amigo. Rua: 
Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715.

Marcelo Amado da Amadotec recebendo do Jornal Mais 
Expressão um bolo pela passagem de seu aniversário. 
Parabéns, felicidades sempre!

Lilian e João Carlos da Amescla Farmácia de Manipulação 
que está completando 1 ano esse mês. Vá conhecer 
na Rua: Nove de Julho, 590 - Sala 02 - Vila Georgina. 
Parabéns e sucesso sempre!

Mara proprietária da Sonhare, recebendo o Bolo Madre, 
mimo do Jornal Mais Expressão.

Raul e sua filha Ana Flavia, proprietários da Argibase, 
que está no mercado desde 1999. É a loja mais antiga 
da cidade, trabalhando com excelência no segmento de 
áreas gourmet. Vale a pena conferir as últimas novidades! 
(19) 3894-6062

Xavier da Predial Imóveis, recebendo um delicioso Bolo da 
Madre, carinho do Jornal Mais Expressão.
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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.. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia, 
banheiro, varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas.

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 condicionado, 
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. 
CA303 – JD. EUROPA – R$740 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, hidro 
e varanda, 2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de 
jantar, lavabo, copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com 
banheiro, dispensa e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico 
e churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.

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.
CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem 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. planejada, 
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 
eletrônico 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 – 20.000 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$2.000,00 – 42 m², wc c/ barra e exaustor, copa, ligação para ar condicionado, 
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

6 ref 30816 - Apartamento Vila Brizzola - 2 dorm, sala,banheiro, 
coz e garagem com 1 vaga - R$ 1.100,00 + Cond +IPTU 

3 ref 9195 - Casa Jardim Paulista - 2  dorm, sala, coz, banheiro , área de 
serviço e garagem R$ 1.200,00 + IPTU

7 Ref 30832 - Casa Jardim Monte Carlo -  3 dorm, sendo 1 suite, 
sala, coz, banheiro ,  área gourmet e garagem R$ 500.000,00

8 ref site 30177 - Casa Jardim Hubert - 3 dorm, sendo 1 suíte, sala, 
coz,  banheiro, lavanderia e garagem para 2 carros R$ 341.000,00

4 ref 1477 - Apartamento Vila Pires da Cunha -  2 dorm, sala, coz, 
banheiro e garagem com 1 vaga R$ 880,00 + Cond + IPTU

5 ref 9283 -Apartamento Centro -  3 dorm, sala, coz, banheiro, 
lavanderia e garagem com 2 vagas R$ 1.500,00 + Cond + IPTU

2 ref site 9715 - Casa Jardim Morada do Sol - 2 dorm , sala , coz , 
banheiro e garagem com 1 vaga - R$ 2.000,00 + IPTU

10 ref site 30752- Terreno Jardim Residencial Dona Maria José - 
Lote de 300 m² - R$ 480.000,00

11  ref 30628 - Apartamento Parque Boa Esperança-  3 dorm, 
sendo 1 suite, coz , banheiro, lavanderia e garagem com 2 vagas 
- R$ 430.000,00 + Cond + IPTU

12 ref 30400 - Apartamento Residencial Monte Verde -  3 dorm, 
sendo 1 suite, coz, sala, banheiro, e garagem com 1 vaga - R$ 
320.000,00 + IPTU

9 ref site 30579 - Terreno Jardim Portal do Sol- Lote de 150 m² 
comercial e residencial - R$ 175.000,00

1 ref site 8536 - Casa no Núcleo Residencial Professor Carlos 
Androvandi-  3 dorm , sala, coz, banheiro, área de serviço e ga-
ragem com 1 vaga R$ 1.250,00 + IPTU 
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Apartamento com 2 dormitórios à venda, 53 m² por R$ 
250.000,00 - Bela Vista - Salto/SP

Apartamento de 3 quartos, sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, cozi-
nha, lavanderia, 1 banheiro social, 02 vagas de garagem - Indaia-
tuba/SP Aluguel R$ 2.200,00 + Condominio e IPTU

Casa com 3 dormitórios à venda 137 m² por R$ 730.000 - 
Jardim Bréscia - Indaiatuba/SP

Sobrado com 5 dormitórios à venda, 280 m² por R$ 1.700.000 
- Jardim Residencial Dona Lucilla - Indaiatuba/SP

Chácara com 5 dormitórios à venda, 1880 m² por R$ 
1.970.000,00 - Terras de Itaici - Indaiatuba/SP

Apartamento com 4 quartos, 346 m², à venda por R$ 
1.300.000 ou aluguel por R$ 6.000/mês

Vinicius Camargo Procópio
Tel.: (19) 99721-8827 - Creci: 214078-F

Adriano Gerardi
Tel.: (19) 99973-7529 - Creci: 220381-F

Paloma Gregório Janones Procópio 
Tel.: (19) 99982-5146 - Creci: 210730-F

B4 | IMÓVEIS| 



 | IMÓVEIS | B5 

1) REF 31 – CONDOMÍNIO TERRA MAGNA 
– JD RESERVA BOM VIVER – CASA TÉRREA 
1.070.000,00 – AT-420m² - AC – 190m² - 3 suítes, 
sendo uma com closet, ampla cozinha/ copa, sala 
de estar, espaço gourmet, lavanderia, 5 wc´s, pis-
cina 3m por 6m preparada para aquecimento.

2) REF 27 – EDIFÍCIO RESIDENCIAL VICTÓ-
RIA- Próximo Parque Mall - Jardim Pompéia –
R$360.000,00 Apartamento – 88,79m² área útil 
– 3 dormitórios, 1 suíte, sala estar/jantar – cozi-
nha, 02 vagas de garagem. Condomínio com chur-
rasqueira, salão de festas, playground e piscina. 

3) REF 13 – APTO DUE NOVO ALTO PADRÃO - 
CENTRO- R$ 1.100.000,00 - Com - 128m2, Aca-
bamentos diferenciados, 3 suítes, sala ampliada, 
lavabo, varanda gourmet fechada com vidro, área 
de serviço, banheiro de empregada, 03 Vagas de 
garagem cobertas e depósito privativo. Acade-
mia, sauna, cinema, sala de jogos, salão para re-
cepção, piscina, área gourmet, Espaço Kids. 

4) REF 09 – TERRENO EM CONDOMÍNIO – JAR-
DIM QUINTAS DA TERRACOTA – Esquina - 
1663m² R$540.000,00.

5) REF 22 - APTO SOLAR DOS ANDRADAS – RUA 
DOS ANDRADAS 699, BAIRRO CIDADE NOVA, 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO –R$430.000,00 AT- 
109,42 ÁREA ÚTIL 87,78m²: 3dorm, 1 suíte, 3 
banheiros, 1 vaga de garagem. Aceita imóvel de 
menor valor. Fone – (19) 9 7109-6186

6) REF 26 - CONDOMÍNIO JARDIM DOS LAGOS 
– R$1800.000,00 – AT - 563,69m²- AC- 272,15m² 
– SOBRADO LINDÍSSIMO! Com 03 suítes, sala 
de estar, jantar, cozinha aberta, espaço gourmet 
com churrasqueira e forno, banheiro, lavabo, 
despensa, piscina. Condomínio com quadra de 
tênis, campo de futebol gramado, quadra, salão 
de festas, quiosque com churrasqueira, 2 lagos, 
playground e espaço pets. 

7) REF  33 – APTO CLASS – R$500.000,00 -Lin-
do apartamento mobiliado com 62m² com dois 
dormitórios, sendo uma suíte, ar condicionado 
em dois ambientes, dois banheiros, móveis pla-
nejados, 2 vagas de garagem completas. Área 
de lazer completa: academia, piscina, salão de 
festas adulto e infantil, espaço gourmet, quadra 
poliesportiva, espaço teen, praça fitness e play 
ground.

8) REF 11 -  JD JEQUITIBÁ – R$551.000,00 - AT- 
250 m² 01 AC-139,48m² CASA, com 03 dorm,01 
suíte, sala, sala jantar- cozinha e banheiro, com 
edícula nos fundos, área gourmet fechada envi-
draçada, garagem 2 vagas cobertas, aceita imó-
vel de menor valor.

9) REF 29 - CASA EM CONDOMÍNIO – RE-
SIDENCIAL MARIA JOSÉ – CASA TÉRREA – 
R$1400.000,00- AT 300m², AC 190m², 3 suítes 
com closet, cozinha, salas estar/ jantar, espaço 
gourmet, lavanderia, despensa, piscina, prepa-
rada para ar condicionado e aquecimento solar, 
armários planejados estão incluídos. Entrega do 
imóvel em agosto/21. Aceita financiamento.

10) 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 churrasqueira, 
piscina com hidro, 4 vagas de garagem, ar condi-
cionado, aquecimento solar e câmeras seguran-
ça. Aceita permuta.

11) REF 08 -  PQ BOA ESPERANÇA – R$320.000,00 
- AT- 135 m² 01 CASA, com 02 dorm, sala, coz e 
banheiro, com edícula inacabada no fundo.

12) REF 14 – JARDIM REGINA - CASA TÉRREA - 
AT  250 M², AC – 130m², 3 dormitórios, 1 suíte, 
banheiro social e externo, lavanderia, garagem. 
Valor R$550.000,00.
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Classificados

REF 02- Casa em Condo-
mínio – Vila Res. Green 
Park - R$1.200.000,00, 
sobrado AT- 300m², AC 
264m², 3 vagas de gara-
gem, 3 suítes, mezanino, 
sala jantar e estar, cozinha, 
5 banheiros, spa, área 
gourmet, lavanderia, home 
office, quadra poliesporti-
va, e play ground. Aceita 
permuta com imóvel de 
menor valor. Fone – (19) 
9 7109-6186
REF 14 - Jardim Regina 

ambientes, cozinha plane-
jada, Área de serviço, área 
gourmet e área de lazer 
completa. 19 99384-7400

 
APARTAMENTOS EM 
SANTOS: 2 dorm, vendo 
ou troco por imóvel de 
maior valor em Indaiatuba, 
1 apto na Praia de Gon-
zaga, andar alto, varanda 
com vista lateral do Mar, 
melhor bairro. Tratar 19 
99268-4672
REF 07- Edif. Athe-
nas  –  L i ndo  ap to 
R$1.200.000,00 - Área 
útil 184m², amplas sala e 
cozinhas, 04 dormitórios, 
02 suítes, 03 vagas de 
garagem, salão de fes-
tas, piscina. Fone – (19 
) 9 7109-6186
REF 13 – Apto Due 
Novo Alto Padrão - R$ 
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. Aca-
demia, sauna, cinema, 
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 
entrada + parcelas de 
R$1.210,00 F.: 99762-
7997 / 9-8271-6141Cor-
ra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitórios 
e demais dependen-
cias todas com móveis 
planejados, portaria 24 
horas, área de festas, 
vaga de garagem, pis-
cina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mi tór ios  em ót imo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 

cola com churrasqueira e 
garagem coberta para 2 
carros R$290.000,00 Ellen 
19 97410-2013
Lindo Sobrado á venda 
Vila Furlan em Indaia-
tuba - 3 dormitórios, sala 
ampla cozinha, área e 
serviço, garagem, armá-
rios embutidos cozinha, 
dormitórios..  Venda R$ 
750.000,00
Vende-se duas casas no 
mesmo terreno inteiro com 
250 metros quadrados 
na Morada do Sol, bom 
para investimento, casa da 
frente com sala, cozinha, 
banheiro e 2 dormitórios e 
a casa do fundo possui 2 
dormitórios, sala, cozinha 
com móveis planejados, 
banheiro, ambas possuem 
lavanderia, quintal, ga-
ragem para 5 carros e 
portão eletrônico.Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se casa nova 
no Jardim Colibris - 
Casa com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, WC so-
cial, lavanderia, quintal, 
garagem para 2 carros, 
portão eletrônico, aceita 
financiamento e está no 
valor de 290 mil. Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se casa no Vene-
za em Indaiatuba - Casa 
nova com 3 dormitórios 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, WC social, la-
vanderia coberta, churras-
queira, quintal e garagem 
para dois carros e está no 
valor de 310 mil. Contato 
(19)99762-7708.
Casa no Condomínio 
Maria José -  190 m2 de 
área construída., terreno 
de 300 m2. Três suítes, 
uma master com closet e 
banheira de hidromassa-
gem. Quartos com área 
de luz privativa. Aqueci-
mento solar, água quente 
nos banheiros, cozinha e 
espaço gourmet. Prepara-
ção para ar condicionado 
nos quartos e sala. Piscina 
com cascata e iluminação.
Garagem para 4 carros, 
duas vagas cobertas. 
Forros rebaixados, com 
iluminação em led comple-
ta. Armários na cozinha, 
banheiros, área gourmet 
e closet. Acabamento de 
alto padrão. Preço: R$ 
1.280.000,00, aceito imó-
vel de menor valor. F. (19) 
992170168.

 
PORTAL DOS IPÊS Casa 
alto padrão 04 suítes c/ 
ar-condicionado, Sala 3 

- Casa térrea - AT  250 M², 
AC – 130m², 3 dormitórios, 
1 suíte, banheiro social e 
externo, lavanderia, gara-
gem. Valor R$550.000,0 
- Fone – (19) 9 7109-6186
REF 08 -  PQ. Boa Es-
perança – R$320.000,00 
- AT- 135 m² 01 casa, com 
02 dorm, sala, cozinha 
e banheiro, com edícula 
inacabada no fundo. Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 11 -  JD. Jequitibá 
– R$ 551.000,00 - AT- 
250 m² 01 AC-139,48m² 
CASA, com 03 dorm,01 
suíte, sala, sala jantar- 
cozinha e banheiro, com 
edícula nos fundos, área 

gourmet fechada envidra-
çada, 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, cozi-
nha, armários embutidos, 
4 banheiros, espaço gour-
met com churrasqueira, 
piscina com hidro, 4 vagas 
de garagem, ar condicio-
nado, aquecimento solar 
e câmeras segurança. 
Aceita permuta. Fone – 
(19) 9 7109-6186
Morada do sol - Rua:81 
02 dormitórios (01 suíte) 
sala/cozinha americana, 
abrigo nos fundos e ga-
ragem p/ 02 autos. De 
270.000,00 POR APE-
NAS R$220.000,00 Aceita 
Financiamento. Corra! F.: 
99762-7997 / 3935-3294
SOBRADO JARDIM EU-
ROPA: 3 dormitórios + 
1 uma suíte 2 cobertas 
2 descobertas 19 99384 
-7400
VILA AREAL ( PRÓXIMA 
DO CARREFOUR) 3 dor-
mitórios c/ suíte 2 vagas 
cobertas R$ 430.000,00 
12 99774-3282 WHATs
 CASA NOVA CONDOMÍ-
NIO VEIENA 3 dormitórios 
c/ suíte 2 vagas de gara-
gem  R$ 740.000,00 Tel 
12 99774-3282 WHATS
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, banheiro, edi-

24 horas por apenas 
R $ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0  F . : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!
Apartamento novo 
Villa Heveltia - 2 dorm., 
vaga de garagem, lazer 
completo. Ao lado da 
Santos Dumont, 5 minu-
tos do centro, 01 minuto 
do aeroporto interna-
cional e Viracopos. R$ 
252.542,02. Financia-
mento pelo casa amare-
la e Caixa poupança. F.: 
(19)  98346-2299
Vendo Apartamento:  
Villa Helvetia, ultimo 
andar 51m²  2 quartos, 
sala, cozinha e varanda 
2 vagas de garagem 
coberta R$270.000,00 
Aceito proposta Ellen 
-19 97410-2013

 
Vendo/Troco - Locado: 
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

 
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques com 
peixes abastecido com 
água por gravidade,  di-
versas 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, bar-
racão, lago com peixes, 
telefone fixo, torre de 
internet a 500 metros da 

rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
SÍTIO MONTE MOR 
1,5KM do centro de Mon-
te Mor, Via asfaltada, 
ótima casa e mais duas 
edículas, Piscina, lago e 
área verde preservada. 
19 4105-7479
CHÁCARA COLINAS 
Com 2 dormitórios Ba-
nheiros feminino e mas-
culino R$ 750.000,00  19 
4105-7479
Chácara Elias Faus-
to: Bairro bem fica de 
1000m² valor 130mil 
contato: 19 99637-60263
Chácara Elias Fausto: 
Bairro bem fica de 530m² 
valor 70mil contato: 19 
99637-60263
Venda de Sítio de quase 
dois alqueires, plano, 
bastante água, cerca 
nova, três casas, um 
grande galpão, valor de 
500 mil e aceita proposta 
e parcelamento. Contato 
(19)99762-7708.

 
REF 09 – Terreno em 
Condomínio – Jardim 
Quintas da Terraco-
ta – Esquina - 1663m² 
R$430.000,00. Fone – 
(19) 9 7109-6186
REF 16 – Terreno em 
Condomínio – JD. Mi-
lano -  R$257.000,00 
AT - 303 metros. Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 15 -  Cond. Terra 
Magna – R$380.000,00 
– Terreno com 656m² - 
Excelente! Fone – (19) 9 
7109-6186
TERRENO JARDIM CO-
LONIAL 150 metros R$ 
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 TERRENO: 
Loteamento casa Blanca 
150m² na melhor loca-

lização com escritura. 
Troco por casa ou cha-
cara no valor de até 
350mil, volto a diferença 
à vista. Valor do Lote 
145mil. Tratar com João 
(19) 98236-7742

 
Sala comercial à ven-
da e Locação Office 
Premium - 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
Vendo Título Clube 
9 de Julho - Titulo fa-
miliar, R$2.000,00 + tx 
de transferência  Tratar 
com Amauri. F. : (19) 
98134-4482

 
Ofereço-me: Para tra-
balhar como pedreiro, 
encanador, e jardineiro 
contato 19 99776-6841 
whats
Ofereço-me como ma-
nicura, cabeleireira e 
depiladora atendimento 
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 no-
vas na caixa originais. 
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

ACABADOR DE MÁR-
MORE – Experiência 
em acabamentos di-
versos em mármores 
e granitos (45 graus, 
reto, boleado, meia 
cana, rebaixado. Re-
sidir em Indaiatuba 
ou Salto.

ASSISTENTE DE FA-
TURAMENTO – Ex-
periência na área 
Fiscal, emissão de 
Notas Fiscais e co-
brança. 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 – Residir em Va-
linhos. Ensino médio 
completo. Informática 
básica. CNH B. Irá dirigir 
os carros da empresa. 
Experiência em Almo-
xarifado, 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. Disponibilidade 
para trabalhar em Tur-
nos.

CONTROLADOR DE 
ACESSO – Experiência 
na função. Ensino mé-
dio completo. Disponi-
bilidade de horários.

JARDINEIRO – Expe-
riência na função com-
provada em carteira. 
CNH categoria B. Ex-
periência em máqui-
nas de cortar grama, 
soprador e dirigir tra-
tores.

MOTORISTA – CNH ca-
tegoria D. Experiência 
na função comprovada 
em carteira. Para tra-
balhar em Loja de ma-
terial de construção.

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino médio 
completo. Conheci-
mentos em Metrologia 
e Leitura e Interpreta-
ção de desenho me-

cânico. Experiência 
em operar máquinas 
convencionais.

OPERADOR DE TOR-
NO CNC– Experiência 
em operar Torno CNC 
e Centro de usinagem 
(Comandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimen-
tos em Metrologia. 
Ensino médio. Dese-
jável possuir Curso de 
Leitura e Interpreta-
ção de Desenho.

PROGRAMADOR DE 
TORNO CNC – Expe-
riência em progra-
mação de máquinas 
CNC (Centro de usi-
nagem e torno CNC). 
Desejável Técnico em 
Mecânica. Residir em 
Indaiatuba ou região.

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

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

 

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1 - LUIZ ANTONIO ABA 
com 64 anos , Era Di-
vorciado(a) de MARIA 
EUSTELA LONGO sendo 
filho(a) de DANIEL ABA 
e MEIRE BORGES ABA. 
deixa filho(s): JULIA 23., 
Falecido em: 08/06/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
09/06/2021.

2 - RAPHAEL CALEFO 
com 38 anos , Era Di-
vorciado(a) de REGIANE 
FREITAS DE ABREU 
sendo filho(a) de VAN-
DERLEI JOSÉ CALEFO e 
ELIZABETE DE FREITAS 
CALEFO. deixa filho(s): 
GABRIEL (MENOR), Fa-
lecido em: 08/06/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
09/06/2021.

3 - VALDEMIR CA-
MELLO DE FREITAS 
com 59 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de MANOEL CAMELLO 
DE FREITAS e VERA 

FERREIRA.NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
08/06/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 09/06/2021.

4 - GABRIEL VIZOTTO 
com 82 anos , Casado 
(a) com LEONOR GON-
ÇALES VIZOTTO sendo 
filho(a) de IZIDORO VI-
ZOTTO e AURORA VIZOT-
TO. deixa filho(s): JAIR , 
MARCIA, LEIDE , DIEGO 
(MAIORES), Falecido em: 
09/06/2021, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
09/06/2021.

5 - JOSE APARECIDO DE 
CAMPOS com 67 anos , 
Casado (a) com LUCIENE 
RODRIGUES DE CAM-
POS sendo filho(a) de 
FRANCISCO CAMPOS 
DE OLIVEIRA e MARIA LE-
VINA DE OLIVEIRA. deixa 
filho(s): RICHARDSON 42, 
GISELE 31, Falecido em: 
09/06/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 09/06/2021.

6 - IGNEZ CIBINELLI RO-
DRIGUES com 77 anos , 
Casado (a) com MOACIR 
MANOEL RODRIGUES 
sendo filho(a) de JOSUE 
CIBINELLI e LUIZA CI-
BINELLI. deixa filho(s): 
MARCIO, MARGARETTE 
(MAIORES), Falecido em: 
09/06/2021, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
10/06/2021.

7 - MARGARIDA DA SIL-
VA SANTOS com 59 anos 
, Era Viúvo(a) de ANTONIO 
APARECIDO DOS SAN-
TOS sendo filho(a) de MA-
NOEL BALBINO DA SILVA 
e MARIA AZEVEDO DA 
SILVA. deixa filho(s): LUIZ 
E DAIANE (MAIORES) 
ANGELA (FAL), Falecido 
em: 09/06/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 10/06/2021.

8 - ROCICLE APARECI-
DA ALVES PISTONI com 
54 anos , Casado (a) com 
LEONEL PISTONI sen-
do filho(a) de ANTONIO 

ALVES e MARIA DAS 
GRAÇAS ALVES. deixa fi-
lho(s): LUIS, GEOVANNA, 
JENNIFER, JONATHAN 
(MAIORES), Falecido em: 
09/06/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 10/06/2021.

9 - JOSE DE ALMEIDA 
com 83 anos , Era Viúvo(a) 
de ARACI DOS SANTOS 
ALMEIDA sendo filho(a) de 
DONATILIO RODRIGUES 
DE ALMEIDA e BENEDI-
TA MARIA APARECIDA. 
deixa filho(s): MARIA DOS 
SANTOS , MARIA BENE-
DITA , MARIA APARECIDA 
, MARIA ISABEL , JOSE 
APARECIDO (MAIORES), 
Falecido em: 09/06/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
10/06/2021.

10 - OSMAR GUILHERME 
com 56 anos , Era Divor-
ciado(a) de MAZENETE 
BATISTA GUILHERME 
sendo filho(a) de JERONI-
MO GUILHERME e ROSA 

Escaneie este QR 
Code para acessar.
VEJA A LISTA 
COMPLETA!
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MARTINI. deixa filho(s): 
JENI (MAIOR), Falecido 
em: 09/06/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 10/06/2021.

11 - MANOEL VIEIRA JA-
LES com 80 anos , Era 
Divorciado(a) de TEREZA 
DUARTE sendo filho(a) 
de MOISES VIEIRA JA-
LES e MARIA MOREIRA 
LIMA. deixa filho(s): SUE-
LI (MAIOR), Falecido em: 
10/06/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 11/06/2021.

12 - AKIRA OKUDA com 
87 anos , Era Viúvo(a) de 
KIMIKO OKUDA sendo fi-
lho(a) de IOHITI OKUDA 
e ASSA OKUDA. deixa fi-
lho(s): CELI , MARCIA , ED-
SON (MAIORES), Falecido 
em: 10/06/2021, e cremado 
(a) no CREMAT.MUNICI-
PAL DE CAMPINAS aos 
11/06/2021.

13 - MARILENA MARTINS 
DA SILVA com 69 anos 

, Casado (a) com JOÃO 
CLARO DA SILVA sendo 
filho(a) de JOÃO MAR-
TINS e DOMINGAS GALTI 
MARTINS. deixa filho(s): 
EDUARDO 42, ELIANA 44, 
Falecido em: 10/06/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
11/06/2021.

14 - ADRIANO BARROS 
DIAS com 42 anos , Casa-
do (a) com EULA PAULA 
PEREIRA DA SILVA sendo 
filho(a) de JOSE BARROS 
DIAS e ALEXANDRINA 
ESTEVO DIAS. deixa fi-
lho(s): GUILHERME 18, 
CAUÃ 14, CAUE 14, Fa-
lecido em: 10/06/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
11/06/2021.

15 - TOMIKO YAMAYA 
com 72 anos , Era Divor-
ciado(a) de YOSINOLI 
IMADA sendo filho(a) de 
TOKUSHIQUE YAMAYA 
e MIYOKO YAMAYA. dei-
xa filho(s): ELEN, MARY 

(MAIORES), Falecido em: 
10/06/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 11/06/2021.

16 - JOSE CARLOS DE 
MELO com 64 anos , Ca-
sado (a) com CLAUDETE 
TEREZA DE MELO sendo 
filho(a) de NELSON DE 
OLIVEIRA MELO e CICE-
RA VIRGINIA DA CONCEI-
ÇÃO. deixa filho(s): ROGE-
RIO, CARLOS, ROBSON, 
PATRICIA, RAQUEL, Fale-
cido em: 10/06/2021, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 11/06/2021.

17 - ROSA MARIA DA SIL-
VA com 57 anos , Casado 
(a) com FELIPE EMIDIO 
ALVES  sendo filho(a) de 
SERAFIM RIBEIRO DA 
SILVA e MARIANA RI-
BEIRO DA SILVA. deixa 
filho(s): RONALDO 40, 
LEILA 39, FERNANDO 35, 
KEYLLA (FAL), Falecido 
em: 10/06/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 11/06/2021.

18 - ORLANDO DA SIL-
VA com 66 anos , Ca-
sado (a) com CLARICE 
PAIVA DA SILVA sendo 
filho(a) de ORESTES 
LUCIANO DA SILVA e 
TEREZINHA EVANGE-
LISTA DA SILVA. deixa 
filho(s): ADEMIR 46, 
ADRIANO 38, FRAN-
CIELE 32, ALEXSAN-
DRO (F)., Falecido em: 
10/06/2021, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
11/06/2021.
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