
Um grupo de 15 aves 
composto por dez corujas, 
cinco do mato e cinco bu-
raqueiras, quatro urubus 
de cabeça preta e um fal-
cão-quiriquiri, foram rein-
tegrados aos seus habitats 
naturais pela Associação 
Mata Ciliar, na tarde do 
último dia 17. 

O prefeito Nilson 
Gaspar e a secretária de 
saúde, Graziela Garcia, 
alertam para o momento 
crítico que a cidade está 
vivendo devido a pan-
demia da Covid-19. O 
alerta foi feito durante 
uma live realizada nesta 
segunda-feira (21). De 
acordo com Graziela o 
município está viven-
do um momento de alta 
transmissão do vírus. E 
devido a alta demanda de 
atendimento no Haoc, a 
prefeitura de Indaiatuba 
por meio da Secretaria 
de Saúde transformou a 
UPA em hospital de cam-
panha para atendimento 
exclusivo a pacientes 
com problemas respira-
tórios. 

As inscrições para o projeto Empreenda Indaiatuba estão abertas e é indicado 
para pessoas que querem abrir o próprio negócio, precisam de orientação ou para 
quem tem seu estabelecimento.  

ARQUIVO PMI

Governo de São Paulo investe R$ 26 mi 
em reparos, obras e ações pós-covid
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Atento Sistemas de Segurança e Serviços - Tatiane Medina Paolini e Adriano 
do Carmo Paolini – receberá o Troféu Frutos de Indaiá

Troféu Frutos de Indaiá 
premia as melhores 
empresas de Indaiatuba

Associação 
Mata Ciliar 
faz soltura 
de 15 aves 
resgatadas 

Vacinação contra meningite está 
disponível para adolescentes

Abertas as inscrições para o 
projeto Empreenda Indaiatuba

Prazo pode 
ser prorrogado 
para receber 
atrasados de 
2020 e 2021

Educação 
reforça a 
importância 
das atividades 
pedagógicas
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PANDEMIA

Prefeitura alerta sobre o aumento de casos de Covid-19 em Indaiatuba

Em razão do agrava-
mento da pandemia a 
Câmara colocará em 
votação a   possível 
prorrogação do prazo 
para receber os impos-
tos atrasados de 2020 
e 2021. P. A4
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FRUTOS DE INDAIÁPOLÍCIASAÚDE

CURSOS

CÂMARA AULAS ONLINE

Recursos serão aplicados em Indaiatuba e região; cidade ganha distrito policial e terá Vila de Solteiros

A Secretaria de Saúde está realizando a campanha de vacinação contra a me-
ningite para adolescentes de 11 e 12 anos. Para garantir a vacinação é necessário 
que os responsáveis levem o adolescente até uma UBS.

Devido a suspensão das 
aulas presenciais os alunos 
da rede municipal de ensino 
estão realizando as atividades 
pedagógicas em casa. E para 
isso a Secretaria de Educação 
reforça a importância de man-
ter as lições em dia.



Artigo

Previsão do Tempo

A audição é um dos sentidos mais importantes do ser humano e essencial em nosso cotidiano. É através dela que as 
pessoas desenvolvem a fala e linguagem para se comunicar com demais indivíduos. Assim, é muito importante cuidar da 
saúde auditiva e fazer exames auditivos com frequência. 

A audiometria é o exame essencial para prevenção e tratamento de problemas auditivos, ela é realizada pelo fonoaudi-
ólogo para medir a capacidade de uma pessoa para ouvir diferentes sons, tons ou frequências. O exame é simples e rápido 
e fornece informações como o tipo e o grau de perda auditiva, que são fundamentais para determinar o tipo de tratamento 
mais indicado.

Na maioria dos casos, o exame é solicitado quando o paciente se queixa de dificuldade de ouvir os sons com nitidez. 
No entanto, a audiometria também é indicada para pessoas que não apresentam sinais de problemas auditivos, como forma 
de prevenção. 

Existem três tipos principais de audiometria: a audiometria vocal, o fonoaudiólogo fala algumas palavras e fonemas e 
pede ao paciente para repetir exatamente da maneira que entendeu; a audiometria tonal, avalia a capacidade do paciente de 
ouvir estímulos sonoros,  utilizando fones de ouvido, o paciente, tem que responder a estímulos sonoros comandados pelo 
fonoaudiólogo; e por fim, a audiometria infantil, na qual o exame é adaptado para as crianças, o especialista utiliza técnicas 
lúdicas para conduzir o exame e avaliar a capacidade de audição dos pequenos. 

A audiometria em crianças é importante para verificar o desenvolvi-
mento da audição, fala e linguagem, ou para detectar deficiência auditi-
va, mesmo que de grau leve.

Quanto mais cedo a perda auditiva for identificada, melhores serão 
os resultados e menores os danos para a audição. Por isso, é importante 
realizar um check-up auditivo com frequência.  

Geralmente, quando a audiometria aponta algum tipo de perda audi-
tiva, o tratamento mais indicado é o uso de aparelho auditivo. A prótese 
auditiva não restaura a audição do paciente, mas proporciona ao usuário 
uma excelente qualidade sonora, mesmo em ambientes barulhentos, nos 
quais a audição é mais difícil.

Nós da Rede de Clínicas AUDIOCAMP, realizamos o exame 
de audiometria, agende seu horário, pela nossa Central de Atendi-
mento: 0800 591 2124 ou pelo WhatsApp: (19)9-8326-6237. 

E visite nosso site: www.audiocamp.com.br.

Editorial
E a pandemia que não tem fim...
O Brasil chegou ao número de mais de 500 mil mortos 

pela Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. O número 
ultrapassou meio milhão apenas 50 dias depois de chegar à 
marca de 400 mil e cerca de 15 meses após a confirmação da 
primeira morte pela doença.

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior 
número de mortos pela pandemia. Perde apenas para os Esta-
dos Unidos (que registra mais de 600 mil óbitos); e fica à fren-
te da Índia, que tem cerca de 400 mil mortos e que atualmente 
tem a maior taxa de letalidade pela doença.

O Brasil também figura entre os dez países mais letais do 
planeta em óbitos causados pela Covid-19 na proporção de 
mortos por 1 milhão de habitantes desde o início da pande-
mia. Esse parâmetro elimina a distorção causada pelo tama-
nho da população e permite uma comparação mais "justa" 
entre as nações.

Desde o início da pandemia foi claramente colocada a 
necessidade de medidas para o controle da propagação do 
vírus como o distanciamento social, o isolamento e o uso de 
máscaras, mas o que vemos é que uma minoria simplesmente 
ignoram e seguem a vida como se nada tivesse acontecendo.

O Estado de São Paulo está passando pelo pior momen-
to da pandemia. Os números não param de crescer e conse-
quentemente os hospitais estão lotados e os profissionais da 
saúde sobrecarregados e exaustos.

Está na hora de uma parcela da população acordar e en-
tender que estamos passando por uma grave crise sanitária e 
que nossa única arma são os protocolos de higiene. Respeito e 
empatia ao próximo é o mínimo que podemos fazer!

VOCÊ CONHECE O EXAME AUDITIVO: AUDIOMETRIA

Projeto S vai esclarecer tempo de 
duração de anticorpos

Brasil recebe lote de vacinas da 
Pfizer 

O Projeto S, estudo clínico realizado pelo Insti-
tuto Butantan na cidade de Serrana, já comprovou a 
efetividade no mundo real da CoronaVac, mas ainda 
pretende trazer respostas importantes para entender 
o controle da pandemia no Brasil. Por pelo 
menos mais um ano, a pesquisa con-
tinuará fazendo a avaliação coletiva 
da eficácia do imunizante na 
população de Serrana – tanto em 
relação aos vacinados quanto 

Uma remessa com 842,4 mil doses da vacina 
contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech desem-

barcou no Aeroporto de Viracopos, em Campi-
nas (SP), neste domingo (20), pelo consórcio 

Covax Facility.  Esse é o primeiro lote 
da farmacêutica que desembarca 
no país correspondente à aliança 
liderada pela Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) e outros 
parceiros. 

Toque de recolher 
mais rigoroso em 
Campinas

CNC aponta 
melhorias no 

mercado de trabalho 
A ampliação do toque de 

recolher, medida definida pela 
Prefeitura de Campinas (SP) 
para tentar conter o novo avanço da 
pandemia da Covid-19, começou a valer 
nesta segunda-feira (21). Com isso, serviços, 
comércios e atividades econômicas devem encer-
rar o funcionamento presencial às 19h e poderão 
retomar a partir de 5h. O decreto tem validade 
até 30 de junho.

O indicador Intenção de Con-
sumo das Famílias (ICF), divulgado 

nesta segunda-feira (21) pela Confed-
eração Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC), ficou em 67,5 
pontos, revelando alta de 2,1% em junho, consid-

erando o ajuste sazonal. De acordo com a CNC, 
apesar do aumento, esse foi o menor nível desde 

agosto de 2020 (66,2 pontos) e o pior junho da série 
histórica iniciada em 2010.
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Ingredientes 

• 2 xícara(s) de chá de flo-
cão (flocos de milho) 
• 1 xícara(s) de chá de 
água 
• 1 colher(es) de chá de sal 
• Muçarela a gosto

Modo de preparo 

Em um recipiente, mistu-
re a farinha de flocos de 

milho e umedeça com a 
água. Junte também o sal e 
deixe descansar por 30 mi-
nutos na geladeira.
Coloque metade da mis-
tura em uma cuscuzeira, 
cubra por uma camada de 
queijo e cubra com o res-
tante do flocão. 
Cozinhe o cuscuz no va-
por de 10 a 15 minutos. 
Ele deve perfumar a casa 
quando estiver pronto

Cuscuz recheado de queijo

Receitas do  Lopes
25/06 - Sexta-feira 27/06 - Domingo2606- Sábado 28/06 - Segunda

Mínima: 17°
Máxima: 30°

Mínima: 18°
Máxima: 31°

Mínima: 17°
Máxima: 31°

Mínima: 14°
Máxima: 19°



Secretaria de Saúde alerta que o município enfrenta o pior momento da pandemia

Prefeitura alerta sobre o aumento 
de casos de Covid-19 em Indaiatuba

REPRODUÇÃO-FACEBOOK

O prefeito Nilson 
Gaspar e a se-
cretária de saúde, 

Graziela Garcia, alertam 
para o momento crítico 
que a cidade está vivendo 
devido a pandemia da Co-
vid-19. O alerta foi feito 
durante uma live realizada 
nesta segunda-feira (21).

De acordo com Gra-
ziela o município está 
vivendo um momento de 
alta transmissão do vírus. 
“Hoje é registrado em mé-
dia cerca de 20 novas in-
ternações nos hospitais da 
cidade. Um número alto e 
que não é possível manter 
em termos de estrutura 
hospitalar”, afirma.

E devido a alta de-
manda de atendimento 
no Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc), 
a prefeitura de Indaiatuba 
por meio da Secretaria 
de Saúde transformou a 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) em hos-
pital de campanha para 
atendimento exclusivo a 
pacientes com problemas 
respiratórios. 

Segundo Graziela, no 
segundo andar há leitos 
com pessoas que aguar-
dam vagas na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). 
“Nos últimos 7 dias foram 
realizados 1.228 atendi-
mento respiratórios sus-
peitos. Entre os dias 1º e 
21 de junho foram atendi-
das quase 4 mil pessoas”, 
informa. “Há 14 pacien-
tes internados em leitos 

transitórios aguardando 
vaga em leitos de UTI”, 
enfatiza. 

E para dar suporte aos 
atendimentos de pacientes 
na UPA, a Secretaria de 
Saúde precisou mais uma 
vez suspender as cirurgias 
eletivas. Isso porque os 
profissionais do Hospital 
Dia – médicos, enfermei-
ros e técnicos de enfer-
magem – precisaram ser 
deslocados para a UPA. 
“Infelizmente foi uma 
medida necessária neste 
momento. Portanto pelo 
período de duas semanas 
as cirurgias eletivas estão 
suspensas, pois está ha-
vendo uma alta demanda 
de atendimento na UPA”, 
disse a secretária.

Graziela ainda disse 
que a evolução do vírus 
está assustadora. E os 
números confirmam. De 
acordo com dados divul-
gados pela Secretaria de 
Saúde, na mesma semana 
epidemiológica de 2020, 

entre os dias 14 e 20 de 
junho, foram registrados 
372 novos casos. Já em 
2021, de 13 a 19 de junho, 
foram 1.085 novos po-
sitivados na cidade. Isso 
significa um aumento de 
191% de novos casos. 

Quanto aos óbitos 
houve um aumento de 
237%. Levando em consi-
deração a mesma semana 
epidemiológica, 8 pessoas 
perderam a vida em 2020. 
Em 2021, 27 morreram 
pela doença. “Somente 
de domingo para segunda 
10 pessoas foram a óbito. 
Esse número é alto e nos 
preocupa, pois os núme-
ros não param de crescer”, 
disse Graziela.

Leitos
Os hospitais de Indaia-

tuba – Haoc, Santa Ignês, 
UPA e leitos externos 
- registram 100% de ocu-
pação tanto em leitos de 
enfermaria quanto em lei-
tos de UTI. E com o alto 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

número de internações, a 
cidade assim como outros 
municípios da região re-
gistra pacientes em fila de 
espera aguardando vaga 
em enfermaria e em UTI. 

“No prédio novo do 
Haoc tem 120 pacientes, 
sendo que 60 são pacien-
tes com Covid-19”, infor-
ma Gaspar. “Esse prédio 
foi construído e planejado 
para os próximos 10 anos, 
sendo que durante os pró-
ximos cinco anos seriam 
liberados um número de 
leitos e nos outros cin-
co anos entregues mais 
leitos. Porém, tudo que 
fizemos para os próximos 
cinco anos está ocupado”, 
enfatiza.

Gaspar ainda informa 
que o problema no muni-
cípio não é estrutura e sim 
a falta de mão de obra. Por 
isso, ele anunciou na live 
que está previsto, ainda 
neste mês, um chama-
mento para contratação 
de enfermeiros e técnicos 

de enfermagem. “Será 
uma seleção rápida para 
que possamos aumentar 
os atendimentos nos hos-
pitais da cidade”.

Colaboração
“Os hospitais de In-

daiatuba e região conti-
nuam com lotação máxi-
ma e com profissionais de 
Saúde exaustos. Este não 
é o momento para fazer 
festas e aglomerações. 
É hora de continuar com 
todos os cuidados para 
evitar a propagação do 
Novo Coronavírus”, dis-
se Gaspar.

Segundo o prefeito, 
as fiscalizações feita na 
cidade tem flagrado di-
versas festas clandesti-
nas, assim como bares 
e baladas com grande 
número de pessoas. Por 
isso, ele salienta sobre 
a importância da popu-
lação se conscientizar 
e respeitar o momento, 
que segundo o prefeito, 

é o pior vivido desde o 
início da pandemia. “As 
pessoas tem que entender 
que o vírus está em circu-
lação na cidade e que é 
uma doença grave e tris-
te. Os leitos, os insumos 
e os profissionais estão 
no limite e não podemos 
e não devemos brincar 
com essa doença”, disse. 
“Hoje você está se diver-
tindo na balada com os 
amigos, amanhã estará 
implorando por uma vaga 
nos hospitais”.

Gaspar ainda salienta 
que não quer prejudicar 
aqueles que estão seguin-
do as regras, respeitando 
os protocolos sanitários, 
e se mantendo em casa 
na medida do possível. 
“Não quero ter que nos 
próximos dias anunciar 
alguma medida mais 
enérgica na cidade por 
causa de bares e baladas 
que não respeitam as re-
gras do momento. Mas, 
infelizmente se o com-
portamento não mudar 
vai chegar um momento 
que vai se tornar insus-
tentável”, alerta.

Graziela também enfa-
tiza sobre a importância de 
a população colaborar com 
o momento pandêmico que 
a cidade vive. Segundo ela, 
os maiores transmissores 
da doença são os jovens. 
“Os jovens são responsá-
veis pelas aulas que não 
temos, pela alta de interna-
ção, por aquele pai que está 
sem trabalhar, pois eles não 
compreendem a gravidade 
da crise sanitária que esta-
mos vivendo”.

... 
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Prefeitura alerta, em live realizada nesta segunda-feira, sobre a situação pandêmica na cidade



REPRODUÇÃO/SESSÃO REMOTA

Prefeitura pretende prorrogar prazo
para receber atrasados de 2020 e 21
Proposta que prevê isenção total de juros e multa, deverá ser votada na Câmara no dia 28

Em razão do agra-
vamento da pande-
mia, com aumento 

no número de casos e de 
mortes do ano passado 
para 2021, a Prefeitura de 
Indaiatuba decidiu prorro-
gar o prazo para receber os 
impostos atrasados de 2020 
e 2021.

Se o texto enviado à 
Câmara esta semana for 
aprovado, os contribuintes 
com débitos atrasados terão 
até o dia 23 de dezembro 
para solicitar a regulariza-
ção fiscal, em vez do dia 31 
de julho, que é o que vigora 
atualmente.

Além da mudança do 
prazo final para a solicita-
ção, o projeto prevê a isen-
ção total de juros e multas 
decorrentes do atraso e o 
contribuinte passa a ser 
considerado regular já com 
o primeiro pagamento.

O projeto chegou à 
Câmara na segunda-feira 
(21) e foi direto para as 
comissões permanentes 
para a análise de praxe. O 
presidente do Legislativo, 
Pepo Lepinsk (MDB), pe-
diu urgência na análise para 
que a votação ocorra dia 28.

Campanha
Ainda dentro do tema 

pandemia, os vereadores 
aprovaram na segunda-feira 
(21) projeto da vereadora 
Silene Carvalini (PP), que 
prevê a criação de uma cam-
panha pró-vacinação, a ser 
realizada na rede municipal.

O objetivo é incentivar 
a imunização em massa da 
população não só em rela-
ção à Covid-19, mas tam-
bém contra a poliomielite, 
rubéola, tétano e coquelu-
che, que já deixaram de ser 
um problema de saúde, mas 
podem voltar.

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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Projeto deve entrar na pauta da ordem na sessão ordinária da próxima segunda (28)

“Nosso projeto dialoga 
com a necessidade imediata 
de uma ampla vacinação 
para frear a pandemia, que 
já matou centenas de in-
daiatubanos e milhares de 
brasileiros, e para fortalecer 
a imunização geral”, disse 
ela.

Contaminado
Depois do vereador 

Wilson José dos Santos 
(Republicanos), que foi 
acometido da Covid-19 
no início deste mês, a 
Câmara de Indaiatuba 
registrou mais um caso: 
o vereador Sérgio José 
Teixeira (MDB) tes-
tou positivo na segunda 
(21).

O parlamentar fez 
o teste após sentir ca-
lafrios, tosse e dor de 
cabeça leve. Ele se re-
cupera bem em casa e 
está praticamente sem 
sintomas. A assessoria 
da Câmara informou 
que o vereador se isolou 
imediatamente.

Como medida pre-
ventiva contra novas 
contaminações, a Câma-
ra funciona no regime de 
teletrabalho nas funções 
onde é possível e tem re-
alizado as sessões ordi-
nárias de forma remota 
desde o início de junho.
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Recursos serão aplicados em Indaiatuba e região; cidade ganha distrito policial e terá Vila de Solteiros

O vice-governador 
Rodrigo Garcia 
(PSDB) anunciou 

investimentos de R$ 26 
milhões em reparos, obras 
e ações pós-covid para 
Indaiatuba e para cidades 
da região.

O anúncio ocorreu du-
rante visita a Indaiatuba, 
na manhã de quinta-feira 
(24), na companhia de 
secretários e deputados, 
na qual ele representou 
o governador João Dória 
(PSDB).

A maior parte dos re-
cursos (R$ 20,4 milhões) 
será aplicada em serviços 
de conservação especial e 
reabilitação de sinalização 
horizontal de rodovias em 
Indaiatuba e em Salto.

Trata-se do Programa 
de Estrada Asfaltada, que 
abrange a SP-073 (Rodo-
via Lix da Cunha), do km 
35+700 ao km 37+800, 
divisa Indaiatuba e Salto, 
e a SP-75, 2.100 metros, 
em Salto. 

Governo de São Paulo investe R$ 26 mi 
em reparos, obras e ações pós-covid

Também está prevista 
a conservação da SP-073, 
trecho de 32 quilômetros 
entre Indaiatuba e Salto, 
e a conservação da SPA 
97/300, por 8 quilômetros, 
no município de Salto. 

Obras
Rodrigo Garcia auto-

rizou ainda obras de mo-
dernização, no valor de R$ 
4,5 milhões, em 9 km de 
vicinais entre Monte Mor 
e Indaiatuba, do Programa 

Novas Estradas Vicinais. 
Liberou também R$ 1 

milhão para a construção de 
80 unidades habitacionais 
do Residencial Villa Vic 
Bruxelas, em Indaiatuba, 
pelo Programa Nossa Casa 
– Apoio.

Por fim, anunciou que 
Indaiatuba ganhará a Vila 
dos Solteiros, projeto piloto 
de construção de moradias 
para idosos solteiros, que 
poderão viver com pessoas 
na mesma condição.

ANSELMO CABRAL

Distrito
Com mais R$ 630 mil 

de investimentos, o vi-
ce-governador fez inau-
guração simbólica, com 
descerramento de placa 
no evento no auditório da 
Prefeitura, da nova sede 
do 1º DP.

A unidade ganhou uma 
recepção e sala de espera, 
17 salas, uma copa, uma 
cozinha, sete banheiros e 
três celas para atender a 
população local de segun-

da a sexta, das 9h às 18h.   
O deputado estadual 

Rogério Nogueira (DEM) 
intermediou a reforma do 
prédio do antigo PAT, que 
servirá agora para abrigar 
a nova sede do DP, e a 
vinda de mais policiais 
para a unidade.

O prefeito em exercí-
cio de Indaiatuba, Túlio 
Couto (Solidariedade), 
que substituiu Nilson 
Gaspar com Covid-19, 
agradeceu a vinda de um 

delegado para a Delegacia 
da Mulher. 

Pós-covid
Dentro das ações pós-

-covid no sentido de ga-
rantir sustentabilidade 
para famílias que perde-
ram o emprego e a renda, 
o vice-governador liberou 
vale gás para 22 famílias.

A primeira cidade be-
neficiada foi Salto, mas os 
recursos para a compra de 
botijões de GLP de 13 kg 
serão liberados para todo 
o Estado nas próximas 
semanas, segundo o vice-
-governador.

“Começamos com 50 
mil famílias, o governador 
autorizou atendimento de 
100 mil famílias e ontem 
tivemos reunião e vamos 
para todas as cidades”, 
disse Rodrigo Garcia.

O vice-governador en-
cerrou a cerimônia entre-
gando 800 vouchers de 
cestas de alimentos do Pro-
grama Alimento Solidário, 
que atenderão o município 
de Indaiatuba.

O anúncio ocorreu durante visita a Indaiatuba, na manhã de quinta-feira (24), na companhia de secretários e deputados

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br



A vacinação é a forma mais recomendada e eficaz para evitar a meningite

REPRODUÇÃO/GOOGLE

Vacina contra meningite está disponível 
para adolescentes de 11 e 12 anos
A vacinação protege contra quatro diferentes sorogrupos de meningococo

A Secretaria de 
Saúde de In-
daiatuba está 

realizando outra cam-
panha de vacinação na 
cidade: a vacinação 
contra a meningite para 
adolescentes de 11 e 12 
anos.

Para garantir a vaci-
nação é necessário que 
os responsáveis levem 
o adolescente até uma 
Unidade Básica de Saú-
de (UBS) ou Programa 
de Saúde Da Família 
(PSF) de Indaiatuba, 
com documento e com-
provante de endereço 
em mãos.

A vacina aplicada é 
a ACWY, que foi incor-
porada ao Programa Na-
cional de Imunizações 
(PNI) no ano passado 
e protege contra quatro 
diferentes sorogrupos de 

meningococo. O imu-
nizante trabalha como 
uma proteção estendi-
da, evitando assim no-
vos casos de meningite, 
complementando a vaci-
nação contra o sorogru-
po C que é administrada 
na primeira infância (3, 
5 e 12 meses de idade). 

Anteriormente, o imuni-
zante estava disponível 
apenas na rede privada.

A nova vacina dispo-
nibilizada no SUS muda 
justamente o protocolo 
de atendimento entre 
os adolescentes. Em 
vez de tomarem a dose 
de reforço que protege 

apenas contra o tipo C, 
agora eles recebem uma 
versão que os blinda 
frente aos sorotipos A, 
C, W e Y.

Meningite: sinto-
mas e transmissão

A meningite provoca 
inflamação no cérebro e 

na medula espinhal. A 
doença pode ser causa-
da tanto por vírus como 
bactérias, que atacam 
as membranas que en-
volvem e protegem o 
sistema nervoso. É trans-
mitida por meio de tosse, 
espirros, e contato próxi-
mo entre as pessoas. 

Os principais sinto-
mas são cansaço, febre 
alta, dor de cabeça grave 
e persistente, rigidez 
do pescoço, náuseas ou 
vômitos. É importante 
estar atento a dois tipos 
de sintomas que podem 
indicar infecções bacte-
rianas: dificuldade para 
encostar o queixo no 
peito e, às vezes, man-
chas vermelhas espalha-
das pelo corpo. Para as 
crianças menores de um 
ano de idade, a orienta-
ção é observar a presen-
ça de inchaço da moleira 
e choro persistente. 

As meningites virais 
costumam ser mais le-
ves e atingem mais as 
crianças, mas têm gran-
de potencial de causar 
surtos. Já as meningites 
bacterianas são mais 
graves e devem ser tra-
tadas imediatamente, 
para evitar sequelas ou 
morte. 
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No próximo domingo, 
dia 27 de junho, o 
Hospital Augusto de 

Oliveira Camargo (HAOC) 
completa 88 anos de funda-
ção. Atualmente o HAOC 
conta aproximadamente 
1.100 funcionários, por volta 
de 400 médicos no corpo clí-
nico, além de colaboradores 
e prestadores de serviço, que 
atuam para o funcionamento 
da mais tradicional instituição 
de saúde de Indaiatuba. 

O desejo de oferecer um 
hospital à Indaiatuba foi ide-
alizado por Leonor de Barros 
Camargo, que em homena-
gem ao marido, recebeu o 
nome de Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo. Durante 
muitos anos a estrutura pla-
nejada e inaugurada em 1933 
foi suficiente para atender a 
população da cidade. Con-
forme desejo do casal, que 
não teve filhos, o hospital é 
administrado por meio da 
Fundação Leonor de Barros 
Camargo, que tem como 
membros parentes de Leonor 
e Augusto. Assim, o superin-
tendente do HAOC é Renato 
Sargo, que também faz parte 

HAOC completa 88 anos de fundação
Hospital Augusto de Oliveira Camargo foi inaugurado em 27 de junho de 1933

ELIANDRO FIGUEIRA

do Conselho Curador da 
Fundação, cujo presidente é 
Marcio Gonçalves Moreira.

Foi no final dos anos 1990 
que teve início a expansão da 
estrutura física do hospital, 
já sob a superintendência 
de Sargo. Afinal, havia a 
necessidade de acompanhar 
o crescimento de Indaiatu-
ba. Durante esse período 
foram construídos os Postos 
I e II, de apartamentos de 
internação, o Pronto Socorro, 

Pronto Atendimento, Centro 
de Diagnósticos (que realiza 
exames de endoscopia, colo-
noscopia, câmara hiperbári-
ca, cardiologia, oncologia e 
hemoliálise), Centro Obsté-
trico, Laboratório, Hemodi-
nâmica, e, atualmente o setor 
de imagens, que já contava 
com raio-x, ultrassonografia 
e tomografia, agora oferece 
também o serviço de Res-
sonância Magnética. Com 
tantas expansões, o hospital 

que inicialmente tinha 9 mil 
metros quadrados na data da 
inauguração, passa para os 
atuais 18 mil m². 

Com a conclusão dos 
7.500 m² dos cinco pavimen-
tos do novo prédio, o HAOC 
passou a ter mais de 25 mil 
m² de área construída. Em 
abril do ano passado, com 
o início da pandemia do 
novo coronavírus, o prédio 
passou a atender pacientes 
internados com sintomas de 

síndrome gripal em leitos de 
enfermaria. 

Já em fevereiro deste 
ano, teve início no pavimento 
térreo o funcionamento do 
novo Pronto Atendimento 
(PA), espaço dedicado para 
atendimento de usuários de 
planos de saúde. Estruturado 
com ampla recepção e con-
fortável recepção, conta com 
consultórios médicos para 
atendimento adulto e infantil. 
Além disso, a área de 1.500 

Imagem aérea do novo prédio, onde funciona, no pavimento térreo, o Pronto Atendimento (PA) para usuários de planos de saúde

metros quadrados conta com 
salas de exames, medicação 
e observação.

Conforme o planejamen-
to inicial, as alas de interna-
ção Feminina e Masculina 
SUS foram transferidas do 
prédio histórico e já estão 
funcionando no terceiro andar 
do novo prédio, enquanto no 
primeiro andar passa abrigar 
apartamentos com leitos de 
internação para usuários de 
convênio.
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Recursos seriam aplicados em Salto, mas cidade não tem área; nova planta ampliará em dez vezes a capacidade produtiva

Empresa de insumos biológicos investe 
R$ 30 mi em unidade em Indaiatuba

O diretor de No-
vos Negócios 
da Agrivalle, 

que concentra 60% do 
faturamento na produ-
ção de insumos bioló-
gicos, Edsmar Carvalho 
Resende, disse que até 
novembro deste ano a 
empresa terá unidade 
de R$ 30 milhões em 
Indaiatuba.

O investimento inte-
gra um aporte financei-
ro de R$ 160 milhões 
conseguidos a partir da 
Tarpon Investimentos, 
que adquiriu parte da 
empresa em agosto do 
ano passado e projeta 
faturar R$ 1 bilhão nos 
próximos cinco anos.

“Traçamos  como 
meta crescer pelo me-
nos 30% acima do mer-
cado”, disse o diretor. 
A Agrival le  tem 25 
produtos novos em de-

senvolvimento. Neste 
ano começou a exportar 
para o Paraguai e para 
Angola. 

Dez vezes
A instalação da uni-

dade em Indaiatuba visa 
ampliar a capacidade de 

produção, o que não é 
possível ocorrer hoje na 
unidade de Salto, onde 
ela funciona, vizinha ao 
prédio da Prefeitura no 
distrito industrial, por 
falta de área.

“A estrutura em In-
daiatuba é muito maior 

que em Salto e vai sus-
tentar o nosso cresci-
mento. Lá conseguiremos 
aumentar em mais de 
dez vezes a capacidade 
de produção, hoje em 
8,3 milhões de quilos de 
produtos”, disse o diretor.

O investimento am-

As inscrições para a 
mentoria online e gratui-
ta do projeto Empreenda 
Indaiatuba estão abertas 
e é indicado para pessoas 
que querem abrir o próprio 
negócio, precisam de orien-
tação ou para quem tem 
seu estabelecimento, mas 
precisam realizar algumas 
adequações no seu em-
preendimento, de acordo 
com o mercado. Também 
fazer com que o empreen-
dedor consiga identificar 
o público alvo, o nicho de 

O investimento integra um aporte financeiro de R$ 160 milhões conseguidos a partir da Tarpon Investimentos

DIVULGAÇÃO
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OFICINAS
Abertas inscrições para oficinas do projeto Empreenda Indaiatuba

atuação e como realizar o 
planejamento das ações.

As oficinas acontecem 
nos dias 30 de junho, 7 e 14 
de julho, das 19h às 21h30, 
e as inscrições devem ser 
feitas através do link ht-
tps://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSc-
cwMpx3lLD6PHuDYgB-
Mz9RM-hcK9TGwTmL-
Pp4VaHQGdqMQDw/
viewform e preencher o 
cadastro com os dados da 
sua empresa. Também é 
necessário explanar um 

resumo da maior dificul-
dade, dentro do seu campo 
de atuação, com relação ao 
empreendedorismo.

O projeto Empreenda 
Indaiatuba é uma parceria 
com o grupo UniEduk 
(Unimax) e os temas que 
serão trabalhados são: 
Gerando Valor Para o 
Negócio, Pesquisa de 
Mercado e Canvas e Hora 
de Vender. Todos os cur-
sos foram planejados 
pela escola de negócios 
para preparar as pessoas 

que visam empreender 
no município. “É uma 
iniciativa projetada pela 
escola de negócios que 
tem como propósito de-
senvolver o empreende-
dorismo, apoiar e via-
bilizar de forma prática 
projetos de vida, não só 
de alunos, mas também 
do cidadão de Indaiatu-
ba, fomentar a inovação 
e formar lideranças no 
empreendedorismo”, ex-
plica o professor Rogério 
Narciso.

pliará ainda o acesso da 
empresa ao mercado, 
onde já é uma das cinco 
maiores companhias de 
biológicos para agro-
negócios do Brasil, e 
concentrará o foco em 
projetos de inovação e de 
modernização.

Provedor
“O Brasil deve ser 

um grande provedor de 
soluções biológicas para 
o mundo”, disse o di-
retor, para justificar os 
investimentos. Por isso, 
a pressa da empresa em 
melhorar a sua participa-
ção no mercado e a sua 
produção.

Fundada há 17 anos e 
com um portfólio de 52 
produtos de bioinsumos, 
que são fomentadores da 
produtividade do agro-
negócio e combatedores 
de pragas e doenças, a 
Agrivalle quer se co-
locar na vanguarda das 
soluções.

A empresa atua com 
adjuvantes, inoculan-
tes e nutrição vegetal, 
além dos bioinsumos, 
distribuídos entre bio-
fertilizantes, bioesti-
mulantes e defensivos 
biológicos, e espera 
ainda fazer fusões e 
aquisições.  

DATAS E TEMAS
30/06 (Gerando Valor Para o Negócio)
07/07 (Pesquisa de Mercado e Canvas)
14/07 (Hora de Vender).

HORÁRIO: das 19h às 21h30
AULAS ONLINE E GRATUITA

INSCRIÇÕES (LINK):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp-

QLSccwMpx3lLD6PHuDYgBMz9RM-hcK9T-
GwTmLPp4VaHQGdqMQDw/viewform



O Fab Lab é utilizado por inventores, alunos e pessoas que querem colocar a mão na massa e criar algo do zero

At u a l m e n t e  o 
B r a s i l  c o n t a 
c o m  2 5  F a b 

Labs, que são Labora-
tórios de Fabricação 
Digital utilizados para a 
materialização de proje-
tos de experimentação, 
geralmente idealiza-
dos por instituições de 
ensino, no entanto o 
primeiro que tem foco 
educacional e não é 
vinculado a nenhuma 
escola ou governo fica 
em Indaiatuba e pode 
ser aproveitado pela po-
pulação de acordo com 
as regras de utilização 
do espaço.  

Idealizado pela em-
presa Amadotec o pri-
meiro Fab Lab educa-
cional independente do 
Brasil fica na rua Ca-
pitão Alberto Mendes 
Junior, 108, Vila Nossa 

Amadotec: Primeiro Fab Lab Educacional 
Independente do Brasil fica em Indaiatuba 

Senhora Aparecida e 
atende via agendamen-
to pelo telefone 3894-
6129.

Mas afinal, o que 
pode ser feito em um 
Fab Lab? Essa ques-
tão é muito ampla e de 
acordo com a diretora 
financeira da empresa, 
Marina Amado, a prin-
cipal função é tirar do 
papel ideias que podem 
se transformar em so-
luções para o nosso dia 
a dia. “O Fab Lab tem 
diversas máquinas que 
viabilizam materializar 
um projeto como: a Im-
pressora 3D; a Plotter; a 
corte a Lazer, entre ou-
tras. Pelo mundo a fora 
o Fab Lab é utilizado 
por inventores, alunos e 
pessoas com ideias que 
querem colocar a mão 
na massa e criar algo do 

zero, aqui por exemplo, 
já fizemos luminárias, 
objetos de escritório, 
objetos de decoração, 
móveis, robôs. Isso é só 
uma amostra do que é 
possível ser feito”, re-
lata Marina e continua. 
“Quem tiver interesse 
em utilizar nossos equi-
pamentos basta entrar 
em contato, a pessoa 
pode trazer a matéria 
prima e cobramos a uti-
lização das máquinas 
por hora ou também 
podemos oferecer os 
insumos, quem não ti-
ver habilidade com o 
maquinário temos uma 
equipe especializada 
que pode ajudar na pro-
dução dos projetos”, 
explica.

Agora como é pos-
sível utilizar esse es-
paço para a Educação? 

No século XXI o novo 
método de ensino pode 
revolucionar a educa-
ção do país, a atitude 
“faça você mesmo” tem 
como base a filosofia 
de reutilizar e consertar 
objetos, mais do que 
descartar ou comprá-los 
novamente. O Fab Lab 
educacional tem como 
ponto central levar este 
conceito para as Esco-
las de Ensino Básico, 
visando proporcionar a 
mesma oportunidade de 
aprendizagem entre os 
alunos de escolas públi-
cas e privadas, ou seja, 
levar uma educação de 
qualidade e acesso à 
tecnologia para todas as 
idades e níveis sociais. 

Escolas do mundo 
inteiro estão incorpo-
rando ao currículo os 
princípios e práticas da 

cultura maker e com a 
evolução tecnológica, 
os Fab Labs começam a 
ganhar força, tornando o 
aluno o papel principal 
em seu próprio pro-
gresso de aprendizado, 
despertando o interesse 
em criar, projetar e exe-
cutar ideias que podem 
transformar e facilitar o 
meio ao qual é inserido.

Amado Tecnologia 
Nesta visão que surge 

a necessidade de inse-
rir um Fab Lab dentro 
das escolas a empresa 
Amado Tecnologia ofe-
rece todas as ferramentas 
necessárias para a im-
plantação do laboratório 
digital. “O objetivo da 
Amadotec é dar acesso 
à educação em igual-
dade de condições para 
crianças onde elas desen-

volvem as competências 
de ensino desde o fun-
damental até o Ensino 
Médio, promovendo a 
utilização de tecnologias 
para transformar os alu-
nos em cidadãos com pa-
pel ativo na sociedade”, 
comenta o presidente 
da empresa, Marcelo 
Amado.

A proposta é estrutu-
rar a transformação social 
e educacional de acordo 
com as características de 
cada comunidade. Apoia-
da no tripé (educação, 
ação social e geração de 
renda) ajudando cidades 
e suas escolas a terem 
seus próprios Fab Labs 
interligados com os Fabs 
Labs em todo o mundo, 
atualmente fazem parte 
dessa rede quase 2.000 
laboratórios localizados 
em mais de 60 países. 
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Na Fab Lab é possível tirar do papel ideias que podem se transformar em soluções para o nosso dia a dia
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cas prestam depende 
muito do atendimen-
to presencial.  “Em 
2020, no começo da 
pandemia, a loja ficou 
fechada quatro meses, 
porque o Shopping 
inteiro fechou”. Com 
isso, eles decidiram 

O forte das Óticas Ipanema são os óculos de grau e de sol, como esse Armani Exchange, que o modelo usa 

INSTAGRAM @OTICASIPANEMAPOLOSHOPP

Óticas Ipanema pretende expandir 
com a inauguração de novas unidades
Óticas Ipanema oferece óculos de grau e sol, além de lentes de contato das marcas mais conhecidas no mercado 

Fábio Mart ins 
dos Santos co-
meçou a traba-

lhar nas Óticas Ipane-
ma como auxiliar de 
lojas em 2004. Dois 
anos depois, passou 
para o setor de ven-
das e ficou até 2009. 
Foi nessa época que 
o dono da franquia, 
Silvio Ferreira, abriu 
uma loja em Piraci-
caba e colocou Fábio 
como gerente. Dois 
anos depois, essa uni-
dade foi vendida e 
Fábio voltou a geren-
ciar a loja do centro 
de Indaiatuba.

Foi só em 2014, 
que foi inaugurada 
a loja do Polo Sho-
pping, e dessa vez Fá-
bio entrou como só-
cio proprietário junto 
com Silvio Ferreira. 
Em 2018, Fábio de-
cidiu comprar a parte 
do antigo patrão e 
atualmente é o único 
dono, e gerencia a 
loja junto com sua 
esposa. 

Ele conta que a 
chegada da Pande-
mia trouxe grandes 
dificuldades, porque 
o serviço que as óti-

investir cada vez mais 
nas vendas através 
dos meios digitais, 
como Whatsapp co-
mercial e Instagram. 

Além disso,  fa-
ziam alguns atendi-
mentos domiciliares, 
montando  saco las 

com algumas opções 
de armações de ócu-
los e entregando na 
casa dos clientes, para 
conseguirem expe-
rimentar  as peças. 
“O Shopping também 
criou o serviço de 
Drive Thru, em que 

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

o cliente pega o seu 
produto sem sair do 
carro, o que também 
nos ajudou bastante”, 
conta Fábio.

No ano de 2021, 
Fábio conta que o 
mês de janeiro teve 
um faturamento mui-
to bom, mas que as 
lojas fecharam nos 
últimos dois meses, 
novamente, por causa 
do agravamento da 
pandemia. 

Mesmo assim, ele 
e a esposa estão pla-
nejando inaugurar 
novas lojas, uma em 
Sorocaba, e outra em 
Tatuí, ambas na rua, 
não dependendo tanto 
dos shoppings. “Du-
rante a pandemia, eu 
me vi sem a possibili-
dade de desempenhar 
meu trabalho, então, 
cheguei à conclusão 
de que precisava ex-
pandir o negócio e 
abrir novas lojas, para 
depois colher os fru-
tos desse esforço”, 
defende ele.

Para Fábio, o mais 
gratificante em seu 
trabalho é ver a fe-
licidade dos clien-
tes quando recebem 
óculos que realmente 
ficaram bons e que 

vão ser  de grande 
importância no dia 
a dia: “Eu me lem-
bro de uma cliente 
que  a tendemos há 
muitos anos, a Fer-
nanda, ela tinha 24 
graus de miopia. Por 
conta desses graus 
elevados, as lentes 
dos óculos tendem a 
ficar muito grossas, 
mas atualmente temos 
tecnologia na produ-
ção de lentes que nos 
possibilita fazer uma 
lente de qualidade e 
bonita, pois os óculos 
também são acessó-
rios, do ponto de vista 
da Moda”, lembra o 
empresário.

O forte das Óti-
cas Ipanema são os 
óculos, tanto de sol, 
quanto de grau. Eles 
o fe recem t ambém 
lentes de contato das 
marcas mais conhe-
cidas no mercado. Se 
você ficou interessa-
do, é só procurar a 
loja no Polo Shopping 
Indaiatuba, ou conta-
tá-los pelo telefone: 
(19) 3835-9192. No 
Instagram eles estão 
como @ot icas ipa-
nemapoloshopp. O 
Whatsapp Comercial 
é o (19) 99871-5072.
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Em crianças autistas esse treino é importante, porque elas não têm a habilidade de imitação 

Terapia Ocupacional é a única especialidade 
que pode treinar as Atividades de Vida Diária

As Atividades 
de Vida Diária, 
também conhe-

cidas como AVDs, são 
aquelas ações simples, 
geralmente relaciona-
das ao cuidado pessoal, 
como: escovar os den-
tes, tomar banho, tro-
car de roupa, pentear o 
cabelo, entre outras. De 
acordo com a Terapeuta 
Ocupacional Caroline 
de Almeida Carvalho, 
o treino dessas habilida-
des é reservado apenas 
a esta profissão, que 
pode ser definida como 
uma terapia do “fazer 
humano”, que se dedica 
a auxiliar pessoas que 
foram prejudicadas, de 
alguma forma, em suas 
ocupações. 

Outro treino impor-
tante que também é feito 
exclusivamente pelos 
terapeutas ocupacionais 
são as Atividades Instru-
mentais de Vida Diária, 
as AIVs. São aquelas 
que necessitam do auxí-
lio de uma outra pessoa: 
como preparar a mesa e 
algum alimento, falar ao 
telefone, fazer compras 
no mercado e outras 
ações semelhantes. 

Principalmente no 
caso das crianças que 
fazem parte do espectro 
autista, também conheci-
do como TEA, como têm 
dificuldades em aspectos 
sociais e de comunica-
ção, elas não apresentam 

a habilidade de imitar o 
que os adultos fazem, 
por isso apresentam mais 
dificuldade em aprender 
as AVDs. “No caso das 
crianças autistas, além 
de alterações sensoriais, 
elas também não conse-
guem fazer a imitação 
dos gestos humanos, en-
tão o treino das AVDS é 
extremamente importan-
te para dar a elas autono-
mia”, explica Caroline. 

O treino das Ativi-
dades de Vida Diária 
pode ser feito na casa da 
criança, sempre com o 
acompanhamento do te-
rapeuta ocupacional, ou 
em uma clínica em que 
tenha disponível uma 
Sala de AVD. “A Sala 
de AVD é composta por 
vários elementos como 
mesa, pia para esco-
var os dentes, cozinha, 
cama, guarda-roupa, 

tudo o que é necessário 
para que o treino seja 
efetivo”, conta a espe-
cialista. 

Caroline também ex-
plica que as crianças 
autistas também po-
dem ter o que se chama 
tecnicamente de “de-
fensividade tátil”: uma 
aversão a certas textu-
ras, o que faz com que 
ela tenha dificuldade de 
desempenhar alguma 

atividade importante de 
autocuidado. Um bom 
exemplo dessa situação 
são crianças que não 
aceitam a textura da 
pasta de dente na boca e 
por isso não conseguem 
escovar os dentes. “O 
terapeuta ocupacional 
trabalha essas aversões, 
para que a criança vá se 
adaptando aos poucos”, 
afirma Caroline. 

O principal objetivo 

dos treinos de AVDs e 
AIVDs é proporcionar o 
máximo possível de au-
tonomia para o paciente. 
“Nós não queremos que 
essa criança dependa da 
família. O treino tem a 
função de ajudá-la se 
tornar cada vez mais 
autossuficiente para se 
preparar para a vida 
adulta, e quem sabe até 
construir uma carreira 
no futuro”. 

O principal objetivo dos treinos de AVDs e AIVDs é proporcionar o máximo possível de autonomia para o paciente

CLÍNICA MATHEUS ALVAREZ

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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Agressor foi preso em flagrante pela Guarda Civil de Indaiatuba após vítima acionar o app

Botão do Pânico salva mulher assistida 
pelo programa Caminho das Rosas

Uma mulher foi salva 
ao acionar o aplica-
tivo SOS Caminho 

das Rosas que funciona como 
um botão de pânico. A vítima 
pediu socorro ao perceber 
que estava sendo seguida 
pelo ex-marido. Em poucos 
minutos a viatura chegou ao 
local e conduziu o agressor à 
delegacia, onde o delegado de 
plantão decretou a prisão em 
flagrante por descumprimento 
de ordem judicial.

“Quero incentivar as mu-
lheres a não terem medo e 
que procurem o Caminho das 
Rosas, peçam sim a medida 
protetiva e o botão do pânico, 
porque foi isso que mudou 
minha história”, enfatiza a 
vítima.

ARQUIVO EDUARDO TURATI – GC/PMI
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Em Indaiatuba, de acordo 
com a Guarda Civil, foram 
registrados de janeiro a maio 
de 2021, 117 atendimentos 
de violência doméstica. Neste 
mesmo período 24 homens 
foram presos em flagrante. 

Atualmente há 24 mulheres 
cadastradas no aplicativo SOS 
Caminho das Rosas e têm 
botão do pânico instalado em 
seus smartphones.

Para fazer o cadastro a 
mulher que possui a medida 

protetiva deve comparecer 
à sede da Guarda Civil, na 
avenida Ário Barnabé, 924, 
Jardim São Conrado, das 8h 
às 17h. Os responsáveis pelo 
atendimento são os GC Lucas 
e o GC Hipólito. Para quem 

O programa Caminho das Rosas é focado na prevenção da violência contra a mulher

ANIMAIS SOLTOS
Associação Mata Ciliar promove soltura de 15 animais silvestres

Um grupo de 15 aves com-
posto por dez corujas, cinco 
do mato e cinco buraqueiras, 
quatro urubus de cabeça preta 
e um falcão-quiriquiri, foram 
reintegrados aos seus habitats 
naturais pela Associação Mata 
Ciliar, na tarde do último dia 
17. Tratam-se de animais en-
contrados feridos ou resgatados 
de cativeiros, que tiveram que 
ser tratados e reabilitados para 
voltar à natureza.

Segundo o biólogo do Cen-
tro de Reabilitação de Animais 
Selvagens da Associação Mata 
Ciliar, Rodrigo Falcão Ventura, 
esses animais foram enviados 
ao Centro por estarem feridos 

preferir a solicitação também 
pode ser feita através do 
WhatsApp (19) 9 9945 8747.

Os documentos necessá-
rios são: um documento com 
foto, a medida protetiva, e 
um smartphone com sistema 
Android. Em caso de dúvidas 
as interessadas podem enviar 
e-mail para lucas.santos@
indaiatuba.sp.gov.br ou ligar 
no telefone (19) 3935-1484.

O secretário de Segu-
rança Pública, Sandro Be-
zerra Lima, reforça que o 
aplicativo é mais uma for-
ma de denúncia, pois para 
qualquer tipo de agressão 
a Guarda disponibiliza o 
153. “O aplicativo é uma 
maneira mais rápida que 
encontramos para ajudar as 
mulheres que sofrem com 
a violência doméstica. A 

partir do momento que o 
botão é acionado, um sinal 
dispara no COI e já aparece 
a localização da ocorrência 
e o histórico da vítima. Es-
tas informações auxiliam 
para que o atendimento seja 
muito mais eficiente, o que 
resulta em uma possibilidade 
maior do agressor ser preso”, 
explica Lima.

Caminho das Rosas
O programa Caminho 

das Rosas é focado na pre-
venção da violência contra a 
mulher. Lançado oficialmen-
te em setembro de 2018, em 
conjunto com as secretarias 
de Saúde, Segurança, Cultura 
e Assistência Social, o pro-
grama oferece treinamentos, 
visando o atendimento e aco-
lhimentos destas mulheres.

e debilitados. “Eles tiveram 
que passar por um processo de 
reabilitação, onde a gente fez 
os treinamentos de voo, de caça 
com eles, além do tratamento 
clínico. Assim que a gente fez a 
avaliação final e constatou que 
eles estavam com o estado de 
saúde adequado, eles puderam 
voltar para o seu ambiente 
natural”, explicou.

O processo e o tempo de 
reabilitação depende da situ-
ação de cada animal. Entre os 
urubus que foram soltos, um 
deles teve uma pata amputada, 
mas isso não o impediu de 
voltar à natureza. O biólogo 
explicou que os urubus não 

usam as garras das patas para 
caçar como algumas aves, e a 
falta de uma pata também não 
o impediu de se manter em pé 
e de se locomover, por isso foi 
considerado apto a ser solto. 

Desde 2015 a Prefeitura de 
Indaiatuba mantém convênio 
com a Associação Mata Ciliar 
e já encaminhou para lá mais 
de 870 animais feridos ou 
apreendidos de cativeiros. No 
Centro de Reabilitação de Ani-
mais Silvestres da Associação, 
que funciona em Jundiaí, os 
animais resgatados recebem os 
cuidados que precisam antes de 
serem reintegrados à natureza, 
como aconteceu com o grupo 

de aves.
A população pode ajudar 

quando encontrar um animal 
silvestre ferido, comunicando 

a Prefeitura por meio da Se-
cretaria de Serviços Urbanos, 
Defesa Civil ou do Corpo de 
Bombeiros. A comunicação 

pode ser feita pelos telefones 
(19) 3936-2782, 3894-1593 
ou 153. O Corpo de Bombeiros 
atende pelo telefone 193.

Biólogo Rodrigo Falcão Ventura disse que os animais estão sadios agora

LEONARDO CRUZ  RIC/PMI

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br
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Evento também promoveu a solidariedade, arrecadando leite integral em prol da Vollac

Doações e talentos de alunos marcam live 
do 2° Arraiá Solidário do Colégio Meta

Buscando estimu-
lar a expressivi-
dade e as habili-

dades artísticas dos estu-
dantes, o Colégio Meta, 
em Indaiatuba (SP), pro-
moveu o 2º Arraiá Soli-
dário, no último sábado 
(19/06). Foi uma live 
em grande estilo, com a 
especial apresentação da 
dupla Bruno di Marco 
& Cristiano e do cantor 
Miguel Salles , aluno do 
7° ano do Ensino Fun-
damental, jovem extre-
mamente participativo  e 
talentoso. A transmissão 
ocorreu pelo Canal do 
Youtube da escola.

A dupla de professo-
res, Carol Zazeri (Edu-
cação Física) e Renan 
Gomes (Educação So-
cioemocional) animou a 
festa até mesmo durante 
os intervalos das apre-
sentações, e a dupla de 
cantores Bruno di Mar-
co & Cristiano trouxe 
um incrível repertório 
de músicas juninas para 
agitar o pessoal de casa. 
A apresentação do can-
tor e aluno do Colégio 
Meta, Miguel Salles, foi 

de arrepiar e abrilhantou 
ainda mais o 2° Arraiá 
Solidário.

O evento contou ainda 
com diversas apresenta-
ções de colaboradores, 
professores e alunos do 
Colégio, resgatando as 
origens e principais ca-
racterísticas dessa tra-
dicional festa popular. 
Dentre os elementos 
destacados, uma porção 
de História e Geogra-
fia revelou como surgiu 
a Festa Junina e como 
ela acontece, nas cinco 
regiões do Brasil. Uma 
pitadinha de Língua Por-
tuguesa resgatou a Li-
teratura de Cordel. Para 
além da contextualização 
e valorização cultural, foi 
criado um mix de danças, 
culinária e brincadeiras 
típicas.

De acordo com a 
mantenedora do Colégio 
Meta, Ana Caroline dos 
Santos Silva, ativida-
des como essas se trans-
formam em vivências 
importantes, “as quais 
contribuem para a forma-
ção das crianças e jovens 
do nosso Colégio. Além 

“Os alunos desenvolvem 
pesquisas, motivados por 
seus professores, verda-
deiramente imersos na 
diversidade cultural e 
tradição. Ao criarem suas 
produções expressivas, 
passam a compreender 
muito melhor o contexto 
que envolve a história do 
nosso país”, destaca.

O evento também pro-
moveu a empatia e soli-
dariedade, arrecadando 

AULAS ONLINE
Educação reforça a importância da realização das atividades pedagógicas

disso, é preciso levar ale-
gria às famílias de nossa 
Comunidade Escolar e 
ao público em geral, pois 
vivemos tempos muito 
complexos”, ressalta.

Para Ana Paula Maz-
za Cruz, diretora pedagó-
gica do Colégio, o evento 
valoriza a cultura e a Arte 
popular, proporcionando 
aos estudantes momen-
tos essenciais de apren-
dizagem significativa. 

DIVULGAÇÃO-COLÉGIO META

LEONARDO CRUZ-PMI

leite integral em prol da 
Vollac (Voluntários de 
Apoio no Combate ao 
Câncer), afinal, “ajudar 
é nossa meta”, de acordo 
com o projeto colaborati-
vo das turmas do 7° ano 
do Ensino Fundamental.

Para saber mais, visite 
o Colégio, as matrículas 
estão abertas! A Unidade 
I está localizada na Rua 
Hermínio Steffen, 96, 
Jardim Regina, e a Uni-

dade II, na Av. Coronel 
Estanislau do Amaral, 
1541, Itaici, em Indaia-
tuba. 

Mais informações so-
bre a escola podem ser 
obtidas pelos telefones: 
(19) 3875-2381/3016-
7758 (Unidade I)  e 
(19)3816-8457 (Unidade 
II), ou pelo site: www.
colegiometa.com (texto 
assessoria de comunica-
ção Colégio Meta)

Apresentação contou com a dupla Bruno di Marco & Cristiano e Miguel Salles, aluno do 7º ano do Fundamental

Unidades escolares estão à disposição para tirar dúvidas

Devido a suspensão 
das aulas presenciais 
os alunos da rede mu-
nicipal de ensino estão 
realizando as atividades 
pedagógicas em casa. 
E para isso a Secretaria 
de Educação reforça a 
importância de manter 
as lições em dia. Sendo 
assim é necessário que 
os pais ou responsável 
retirem e entreguem as 
atividades na unidade 

escolar em que a criança 
está matriculada para 
a correção dos profes-
sores.

O setor de Orienta-
ção Pedagógica conta 
com o apoio das famílias 
e reforça que as unida-
des escolares estão à dis-
posição para esclarecer 
dúvidas ou dificuldades 
dos pais. “Nós sabemos 
que a parceria entre as 
escolas e as famílias 

sempre foi importante. 
Neste momento em que 
a suspensão das aulas se 
faz presente, esta par-
ceria precisa ser ainda 
mais fortalecida. Nós 
sabemos que a realiza-
ção das atividades nas 

residências dos alunos, 
não é uma tarefa fácil. 
Nas escolas as famílias 
podem agendar para 
tirar as dúvidas a res-
peito das atividades, 
pois somente assim, nós 
conseguiremos atingir 

os objetivos de ensinar-
mos nossas crianças. 
Em breve nós estaremos 
novamente no ensino 
presencial, e com cer-
teza, a participação de 
vocês na realização das 
atividades, neste mo-

mento, fará a diferença 
para o aprendizado das 
nossas crianças”, ar-
gumenta Kelly Anísia, 
que é professora orien-
tadora pedagógica da 
Secretaria Municipal de 
Educação de Indaiatuba.
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Covid-19: O que fazer com o empregado 
que não quer tomar a vacina?
É obrigação do empregador cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho

Muitas empresas já 
estão se deparan-
do com a polêmica 

acerca da vacina contra a Co-
vid-19 e, diante da negativa 
de alguns empregados e da 
insistência em não aceitar a va-
cina, os gestores de Recursos 
Humanos e os Empreendedo-
res em geral ficam sem saber 
como agir, já que, para alguns 
empregados, é importante se 
sentirem seguros tendo ao seu 
lado todos os colegas de tra-
balho devidamente vacinados.

A resposta parece óbvia. 
Claro que o empregador não 
pode obrigar o empregado 
a tomar a vacina, já que, se 
assim agir, estará interferindo 
nas decisões pessoais da sua 
equipe, extrapolando o poder 
e até mesmo o dever diretivo 
que se limita às ações que 
devem ser tomadas no âmbito 
empresarial, limitando-se a 
conduzir os assuntos relativos 
a eventuais comportamentos 
de seus empregados tão so-
mente naquilo que diz respeito 
ao trabalho.

Mas, então, como ficam 
os demais empregados que se 
dispuseram a tomar a vacina? 
Parece justo que eles fiquem 
vulneráveis a eventual trans-
missão por parte daqueles que 
não aceitam a vacinação?

Importante frisar que o 
empregador não pode obrigar 
o empregado a se vacinar, no 
entanto, é sua obrigação cum-
prir e fazer cumprir as normas 
de segurança e medicina do 
trabalho.

Lei
Como já mencionado, é 

obrigação do empregador cum-
prir e fazer cumprir as normas 
de segurança e medicina do 
trabalho.

É sua obrigação, também, 
adotar as medidas que lhes 
sejam determinadas pelo órgão 
regional competente.

E mais: deve o empregador 

instruir os empregados, através 
de ordens de serviço, quanto às 
precauções a tomar no sentido 
de evitar acidentes do trabalho 
ou doenças ocupacionais.

Por outro lado, cabe aos 
empregados observar as nor-
mas de medicina do trabalho, 
inclusive as instruções forne-
cidas pelo empregador, bem 
como colaborar com a empresa 
na aplicação de todas as medi-
das preventivas.

Da análise de tais medidas, 
conclui que, como cabe ao em-
pregador cumprir e fazer cum-
prir as normas e, não podendo 
ele obrigar o empregado, a 
tomar a vacina, outras medidas 

podem ser adotadas de modo 
a fazer valer aquilo que é sua 
obrigação legal.

Consequência
Assim como o emprega-

dor, os empregados também 
têm seus deveres e obrigações, 
de modo que o seu descum-
primento constitui falta grave, 
passíveis de punições disci-
plinares, podendo chegar até 
mesmo à demissão por justa 
causa.

A legislação trabalhista 
dispõe diversas faltas graves 
que podem culminar na de-
missão por justa causa, o que 
é extremamente prejudicial 

O empregador não pode obrigar o empregado a tomar a vacina contra a Covid-19, mas vale nessa discussão o bom senso

ao empregado, tanto do ponto 
de vista moral, quanto patri-
monial.

A CLT – Consolidação das 
Leis do Trabalho traz em seu 
bojo, como ato faltoso, a indis-
ciplina, que compreende o não 
cumprimento de ordens gerais 
de serviço, e a insubordinação, 
que denota a não observância 
de ordens pessoais dada pelo 
empregador ou superior hierár-
quico por parte do trabalhador.

Logo, se é papel do empre-
gador cumprir e fazer cumprir 
as normas de segurança e 
medicina do trabalho e, de-
terminando ele que todos os 
empregados sejam vacinados 

de modo a proporcionar um 
ambiente seguro quanto à con-
taminação pelo Corona Vírus, 
caso determinado empregado 
não acate tal determinação, 
poderá o empregador aplicar-
-lhe como medida disciplinar 
sua demissão por justa causa.

Como exposto, a demis-
são por justa causa é medida 
extremamente prejudicial para 
o empregado, razão para que 
todo empregador haja sempre 
com prudência e devidamente 
orientado por profissional de 
sua confiança.

Todo trabalho de conven-
cimento é muito prudente, 
além de fazer parte da missão 
de vida de todo empreendedor, 
no entanto, se isso não for 
suficiente, proporcionar um 
ambiente seguro para a maioria 
dos empregados é mais impor-
tante do que manter um ou pou-
cos funcionários que não têm 
consciência da importância de 
se imunizar através da vacina.

Texto escrito por Percival 
Nogueira de Matos, Contador 
e Advogado, especialista em 
Direito Tributário, Holding 
e Planejamento Societário, 
Direito do Trabalho e Pro-
cessual do Trabalho, sócio do 
escritório PNM Advocacia e 
do escritório Contábil  Har-
monia Contabilidade.

A Linha Emergencial do 
Banco do Povo estendeu a 
data para adesão da linha de 
crédito para empreendedores 
de setores vulneráveis para 
o dia 30 de julho. Poderão 
utilizar a linha emergencial 
atividades das áreas de bares 
e restaurantes, hotéis, comér-
cios, eventos, academias, setor 
de beleza, cultura e economia 
criativa.

Foi disponibilizado pelo 
Governo do Estado o cré-

CRÉDITO
Banco do Povo prorroga a data para aderir à Linha Emergencial

dito de R$50 milhões para 
os empreendedores que se 
adequarem aos requisitos. 
De acordo com o secretário 
municipal de Governo, Luiz 
Alberto Cebolinha Pereira, os 
empreendedores precisam ser 
alertados sobre esse incentivo 
que o município se empenhou 
para trazer ao empreendedor 
formal “Realmente, o Banco 
do Povo é um instrumento 
que veio para ajudar o empre-
endedor, principalmente, neste 

momento de grande dificul-
dade. O Governo do Estado 
liberou uma verba para aplicar 
nesta linha emergencial e o 
prefeito, Nilson Gaspar, tem se 
esforçado para que as pessoas, 
que realmente precisem e se 
encaixem, sejam informados 
desse benefício e não deixem 
de aderir essa ferramenta im-
portante que está disponível 
no Banco do Povo que fica no 
ponto cidadão.”, explica.

Os valores da linha de cré-

dito variam de acordo com o 
tempo de atividade, documen-
tação que for apresentada por 
modalidade do investimento e 
fundo da unidade. O emprés-
timo para a linha emergencial 
pode chegar até R$10 mil, com 
carência de até seis meses para 
começar a pagar, juros de até 
0,35% ao mês e com o prazo 
de pagamento de até 36 meses.

“Então, esses empreende-
dores podem solicitar o crédito 
para pagamentos de dívidas do 

negócio, relativos ao CNPJ. 
Ou seja, aluguéis atrasados, 
conta de água e luz, folha de 
pagamento, fornecedores. Se o 
CNPJ tem boletos em atraso, o 
empreendedor tem como utili-
zar a linha emergencial. Hoje, o 
Banco do Povo, tem um fundo 
destinado a essa linha emer-
gencial. Se esse fundo acabar 
antes desse prazo, a gente en-
cerra essa linha, porém poderá 
recorrer a outras linhas disponí-
veis no Banco do Povo. Mas, a 

previsão de acabar é até dia 30 
de julho. O crédito está sujeito 
a análise e toda documentação 
está sendo aceita por e-mail. 
As orientações podem ser 
passadas pelos telefones (19) 
3816-9250 e 3816-9251 ou 
de forma presencial tomando 
todos os cuidados. Se a pessoa 
preferir também pode entrar 
em contato conosco por e-mail: 
indaiatuba@bancodopovo.
sp.gov.br”, informa a agente 
de crédito, Cristiele Mazzaro.



Cinco episódios estão disponibilizados no Canal do ator Nando Almeida

Atores independentes 
lançam websérie de 
suspense no Youtube

O ator e diretor 
Chicó Ferreira 
é formado em 

Artes Cênicas pelo Ins-
tituto Macunaíma em 
São Paulo e também pela 
Escola de Atores Wolf 
Maya, com ênfase em TV 
e Cinema. 

Foi através do amigo 
e ator Nando Almeida, de 
Indaiatuba que recebeu 
a “provocação” para es-
crever, dirigir e atuar na 
websérie “Bunker”. Du-
rante a pandemia, Nando 
percebeu que os artistas 
que estavam sem poder 
fazer peças e shows pre-
sencialmente, por causa 

do isolamento social, pre-
cisavam continuar produ-
zindo e criando, mas para 
o ambiente virtual e com 
produto audiovisual. 

Chicó gostou da ideia, 
mas chegou a se ques-
tionar: “será que tenho 
capacidade para escre-
ver uma série? Aí decidi 
experimentar, escrevi o 
roteiro, conversei com 
os atores e o produtor, 
e decidimos fazer uma 
campanha de arrecadação 
no site Apoia-se”, explica 
ele. 

Com a ajuda de ami-
gos e de algumas organi-
zações, eles conseguiram 
recursos suficientes para 
comprar figurino, desen-
volver a trilha sonora e 

demais preparativos. Os 
três atores em cena são 
André Almeida, Nando 
Almeida e Chicó Ferrei-
ra. A série é do gênero 
suspense: os três estão 
presos em um bunker, 
e o isolamento imposto 
pela Pandemia é o pano 
de fundo principal. 

No primeiro capítulo, 
disponibilizado no último 
sábado (19), o persona-
gem de Nando aparece 
tendo pesadelos e passan-
do mal por causa do iso-
lamento. Quem o ajuda 
é Edu, o personagem de 
André, mas eles têm uma 
discussão, e o clima de 
tensão é reforçado pela 
sonoplastia, sugerindo 
mistério, medo, angústia, 

BÁRBARA GARCIA  
rmc@maisexpressao.com.br

CHICÓ FERREIRA

e apontando que segredos 
estão escondidos. 

“Os três personagens 
têm algum parentesco 
e relações de trabalho 
envolvidas. Além disso, 
cada um tem suas angús-
tias, que serão reveladas 
aos poucos”, explica o 
diretor Chicó Ferreira. 
A produção ficou por 
conta de Moa Almeida. 
Se você gostou e ficou 
interessado nessa série 
independente, é só pro-
curá-los no Canal do 
Youtube Nando Almei-
da. Esperamos ansiosos 
pelos próximos episó-
dios, que serão lança-
dos nas quatro semanas 
seguintes, todo sábado, 
às 11h. 

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Uma vaquinha na internet viabilizou a websérie, que conta com os atores: Nando Almeida, André Almeida e Chicó Ferreira

VELOZES & FURIOSOS 9
Lançamento - Ação / Aventura - Classificação 14 
anos - 145 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (24) a Quarta (30): 20h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (24), Sexta (25), Segunda (28), Terça (29) e 
Quarta (30): 16h00 / 17h20 [TC] / 19h20 / 20h40 [TC]
Sábado (26) e Domingo (27): 14h05 [TC] / 16h00 / 
17h20 [TC] / 19h20 / 20h40 [TC]
Polo Shopping
Quinta (24), Sexta (25), Segunda (28), Terça (29) e 
Quarta (30): 15h30 / 16h20 [VIP] / 17h20 / 18h50 / 
19h35 [VIP] / 20h05 / 20h40 Sábado (26) e Domingo 
(27): 14h05 / 15h30 / 16h20 [VIP] / 17h20 / 18h50 / 
19h35 [VIP] / 20h05 / 20h40
.....................................................................................
ESPIRAL - O LEGADO DE JOGOS MORTAIS
2ª semana - Terror / Suspense - Classificação 16 anos 
- 93 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (24) a Quarta (30): 15h05
.....................................................................................
SPIRIT: O INDOMÁVEL
3ª semana - Animação / Aventura - Classificação 
livre - 87 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (24) a Quarta (30): 17h50
Polo Shopping
Somente Sábado (26) e Domingo (27): 14h30
.....................................................................................
INVOCAÇÃO DO MAL 3: A ORDEM DO DEMÔNIO
4ª semana - Terror - Classificação 14 anos - 112 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (24), Sexta (25), Segunda (28), Terça (29) e 
Quarta (30): 20h55
Sábado (26) e Domingo (27): 16h50 / 20h55
.....................................................................................
CRUELLA
5ª semana - Comédia Dramática - Classificação 12 
anos - 134 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (24) a Quarta (30): 15h00
Polo Shopping
Quinta (24) a Quarta (30): 17h50
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A18

A Taperá Corretora de Seguros, tem seguro para 
seu auto, saúde, residencial, vida e muito mais..
Seja muito bem vindo Vlademir!!

Junior Materiais para Construção e Georges,  almoçando no Tuia Armazém Restaurante, que fica na 
Rodovia João Ceccon, 370, Bela Vista ( Saída para Cardeal).

Cely Garcia e Patricia Confessor da Paty Liss em lançamento recente do produto Bio Acid o produto 
do “Liso Perfeito” com a cabeleireira Amanda Constâncio e a modelo Rita Neres na Nab Perfumaria.
Produto com 15% de desconto até 30/06!

Aula Yázigi - Kids Club com a teacher Cinthia. Cuidado, aprendizado e diversão fazem parte da rotina 
das aulas em espaço aberto.

Angélica Mariano Terapeuta Capilar, sempre 
se aperfeiçoamento para melhor atender seus 
clientes, dessa vez ela fez um curso de Alisamento 
Ético 9 módulo do Papa Beauty, uma progressiva 
para quem quer alisar os cabelos sem danifica-
los e sem trazer danos a saúde!! Na foto Angélica 
Mariano e  Professora Débora Aguillar!!

Elcio da Boutique do Carro, Estética Automotiva, 
tem tratamento completo para seu carro, desde 
lavagem até reparação de pintura,  parachoques 
e muito mais. Vale a pena conhecer!!
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Clínica Bicho Amigo

Mr. Roof

Fênix Pensionato

Adelaide Decorações

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

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

Estrutura e qualidade de vida para 3ª e 4ª idades. 
O Fênix Pensionato é uma instituição de longa 
permanecia para idosos, fundada em 2005, que une 
infraestrutura, localização privilegiada em Indaiatuba, 
equipe multidisciplinar, qualificada e muito carinho, com 
espaços arejados, boa iluminação, limpeza e contato 
com a natureza, os hóspedes possuem assistência 
24 horas, apartamentos individuais ou duplo e fora a 
pandemia, visitas liberadas aos familiares todos os dias 
da semana. Fone: (19) 3894-5037 / (19) 99257-7941. 
Site: www.fenixindaiatuba. com.br. Rov. Engenheiro 
Paulo de Tarso, 4081 – Indaiatuba.

O lindo Ted da proprietária Daniela, recepcionista da 
Clínica Bicho Amigo, após banho e tosa com o tosador 
Darik. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19) 
3875-2715.

O cantor Miguel Salles, também, esteve presente na 
Live do 2° Arraiá Solidário do Colégio Meta.

A dupla Bruno DJ Marco e Cristiano cantaram diversas 
músicas juninas durante a Live do 2° Arraiá Solidário 
do Colégio Meta

Aquele look que você imagina, certamente encontrará 
na By Faby Modas. A Coleção Inverno está um arraso. 
Lembrando que a loja tem todas as numerações do P até 
Plus Size. Vá conferir de perto! Av. Ário Barnabé, 1389 – 
Fone: (19) 3394-2109.

A Print Line, empresa que atua em Indaiatuba há 25 anos, 
apresenta seu mais novo trabalho: a fachada e toda a 
comunicação visual do Sushi Indaiatuba! Vá conhecer 
o restaurante com a melhor comida japonesa da cidade! 
O Sushi Indaiatuba conta com ambiente aconchegante, 
amplo espaço interno, espaço Kids e estacionamento 
exclusivo para mais de 50 carros. Com mais de 15 anos 
de experiência no ramo, Paulo Martins e seus sócios 
escolheram Indaiatuba pela beleza da cidade e por poder 
contar com moradores e visitantes que apreciam uma 
boa comida Japonesa. Faça uma visita! De segunda à 
domingo, das 11h às 21h - sem intervalo. Av. Coronel 
Antonio Estanislau do Amaral 691, Itaici - Indaiatuba - SP.

Os apresentadores Carol e Renan animaram a Live do 
2° Arraiá Solidário do Colégio Meta.

Colégio Meta 

By Faby Modas

Print Line
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CA07261 - MAISON DU PARK - AT. 500 m² AC. 400 m² - 4 
suítes planejadas com ar condicionado, quarto de empregada,  
sala de jantar, sala de estar, lavabo, área gourmet com armá-
rios, piscina, wc da piscina, lavanderia planejada, cozinha e 
dispensa planejadas e garagem para 4 autos sendo 2 cober-
tas.  LOCAÇÃO R$ 13.000,00 + COND + IPTU.

AP04570 - JARDIM PAU PRETO - EDIFICIO DUE TORRE SOLE 
- AT 128,86M² - 03 dormitórios sendo 03 suítes, com piso em ma-
deira. 01 WC social. Sala de TV/estar/jantar com piso em madei-
ra. Lavabo. Sacada/Terraço com fechamento em vidro. Cozinha 
com pia em granito. Lavanderia com tanque embutido, bancada 
em granito, pastilhas e 01 WC. 03 vagas de garagem coberta  
com Hobby-box disponível para todos os apartamentos no sub-
solo. ÀREA DE LAZER: Piscinas, academia, sauna, sala de mas-
sagem, cinema, sala de jogos,  brinquedoteca,  espaço gourmet, 
quadra poliesportiva, área de jardinagem, horta e playground.  
LOCACAO R$ 4.500,00 + IPTU + COND.

CA09417- AT. 450 m² AC. 317 m² - EXCELENTE SOBRADO 
ALTO PADRÃO EM CONDOMÍNIO - VILA PARADISO - IN-
DAIATUBA - 03 suítes com closet, sala estar pé direito alto, 
sala jantar, home theater, lavabo, cozinha com dispensa e área 
de serviço, escritório no mezanino, wc de empregada, jardim, 
área gourmet, churrasqueira com forno de pizza, edícula, 02 
vagas cobertas. Planejados em todas dependências e ar con-
dicionado nas três suítes. Condomínio com infraestrutura com-
pleta. R$ 1.700.000,00.

CA09507 - AT. 450.00 m² AC. 383.00 m² - JARDIM RESIDEN-
CIAL SANTA CLARA - CONDOMÍNIO FECHADO - 03 dormitó-
rios sendo 03 suítes amplas com closet e sacada (01 suíte com 
hidromassagem), com ar condicionado, sala de estar com pé di-
reito alto, sala de jantar, 01 lavabo, cozinha totalmente planejada 
com despensa, área de serviço, piscina,  vagas de garagem, com 
canil.  Acabamento nobre e diferenciado. Garagem para 04 va-
gas, sendo 02 cobertas. Condomínio de alto padrão, com infra 
estrutura: playground, salão de jogos, portaria 24 horas. VENDA 
R$ 2.500.000,00. (ACEITA PERMUTA POR CASA TÉRREA DE 
PREFERÊNCIA EM CONDOMÍNIOS,  COMO MARIA JOSÉ, 
MARIA DULCE E DONA LUCILA).

CA08689 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUAS MARIAS - 
CASA TÉRREA C/LAZER NO SUBSOLO - AT 360m² - AC 
300m² - 03 suítes com planejados (01 c/closet), Sala de Es-
tar - Sala de Jantar - Lavabo - Cozinha planejada integrada 
(conceito aberto), Despensa, Área Gourmet com WC, Piscina 
aquecida com hidro,  Salão de festa/Brinquedoteca com Copa 
e WC , Jardim, 04 vagas de garagem sendo 2 cobertas. R$ 
1.850.000,00.

AP03443 - MAJESTIC - AU 141m² - 03 suítes todas com ar-
mários e ar condicionado, sala ampla dois ambientes, lavabo, 
varanda ampla gourmet, cozinha com armários, lavanderia com 
armários, WC de serviço, garagem para 03 autos. R$ 4.500,00 
+ COND. + IPTU.

superior, sala ampla com pé direito / mezanino, lavabo, 
cozinha integrada a área gourmet, despensa e copa, la-
vanderia, 4 vagas de garagem sendo 2 cobertas. Con-
domínio: Segurança 24 hs com ronda motorizada, por-
tão eletrônico, acesso facial, AMPLO salão de festas, 
playground, campo de futebol, quadras poli esportiva, 
quadra de tênis e 2 PISCINAS. R$ 1.490.000,00

CA09536 - JARDINS DI ROMA - SOBRADO - AT 
300m² AC 225m² 03 suítes  Sala de estar pé direito 
duplo, Sala de jantar, Lavado, lavanderia, cozinha ame-
ricana, área gourmet, piscina + spa, garagem para 04 
autos, toda preparada para aquecimento solar/ar-con-
dicionado, acabamentos de primeira ( Entrega) mês 
de setembro . Condomínio com área de lazer e exce-
lente localização, portaria 24 horas, próximo ao cen-
tro, parque ecológico, supermercados e colégios.  R$ 
1.550.000,00.

LOCAÇÃO

SL01102 - AT 400m² - EXCELENTE SALÃO ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO CENTRO ITÚ - salão comercial com 
15 salas LOCAÇÃO R$ 7.000,00 incluso IPTU.

SL01013 - AU 43 m² - SKY TOWERS - EXCELENTE 
SALA COMERCIAL COM VISÃO ENVIDRAÇADA 
DA MATA EM LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA NA 
ENTRADA DA CIDADE - sala comercial com WC. R$ 
1.800,00 + COND + IPTU.

AP03794 - AU 182m²  - BELÍSSIMO DUPLEX MOBI-
LIADO EM CONDOMÍNIO FECHADO COM COMPLE-
TA INFRAESTRUTURA DE LAZER - TORRES DA LI-
BERDADE - duplex mobiliada e pronta para morar com 
04 dormitórios sendo 02 suítes (master com closet), 
WC social, roupeiro,  sala ampla 03 ambientes, lavabo, 
varanda, cozinha ampla planejada e decorada com 
copa, lavanderia, garagem para 03 autos. Condomínio 

com Infra-estrutura de lazer completa, localizado 
em umas das principais vias de acesso a entada e 
ao centro da cidade. Próximo a supermercados, ba-
res, colégios e universidade. R$ 5.500,00 + COND. 
+ IPTU.

CA09476 - PORTAL DE ITAICI - AT. 300 m² AC. 
250 m² -  sobrado 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 des-
pensa, lavanderia planejada com acesso de serviço 
externo, garagem para 4 autos sendo 2 cobertas e 
acesso aos fundos da casa, área de churrasquei-
ra com banheiro completo. Imóvel com boiler para 
aquecimento da água nos chuveiros e pias supe-
riores e cozinha. Janelas com telas mosqueteiras, 
instalação elétrica 127v e quarto de despejo nos 
fundos. Condomínio com área verde, portaria 24h, 
quadra poliesportiva. R$ 5.800,00 + Cond + IPTU.

AP05104 RESERVA VISTA VERDE - AU. 65 m² - 3 
dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, lavanderia, WC 
social e garagem para 2 autos cobertas. Condomí-
nio com piscina, quadra poliesportiva, salão de fes-
tas, brinquedoteca, bicicletas elétricas para uso dos 
condôminos, spa, sauna e academia. Locação R$ 
1.500,00 + COND + IPTU.

AP05102 - APARTAMENTO ( KITINET`CENTRO 
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 cozi-
nha e banheiros. Garagem para 01 auto descoberta. 
R$ 1.800,00 + 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 terreno em condomínio. R$ 550.000,00

AP05111 - AU 102,11m² - APARTAMENTO THE 
PARK VIEW. Apartamento com 03 dormitórios sen-
do 01 suíte, WC social, sala ampla dois ambientes, 
lavabo, cozinha, lavanderia.  Garagem para 02 car-
ros cobertos. Infra estrutura completa no condo-
mínio: Fitness/Sala de Ginástica;  Salão de festas; 
Sauna; Salão de Jogos; Playground; Pista de Skate; 
Jardim; Quadra poliesportiva; Piscina;  Churrasquei-
ra; Brinquedoteca; Bicicletário e Cinema - VENDA 
R$ 650.000,00.

CA09517- JARDIM REGENTE-AT.125m².
AC.105m²- 03 Dormitórios, sendo 01 suíte, wc so-
cial, sala, cozinha, lavanderia, churrasqueira, gara-
gem para 02 carros. Instalação para ar condiciona-
do na sala e dormitórios, pré instalação para água 
quente. R$ 380.000,00

CA09526 - Sobrado residencial  Condomínio Vis-
ta Verde - Indaiatuba - SP - AT. 175 m² - AC 200m². 
03 dormitórios sendo 3 suítes com closet, sala de 
tv, sala de jantar, cozinha americana, área gourmet, 
aquecedor solar instalado, preparação para ar con-
dicionado. Condomínio com área de lazer completa. 
R$ 800.000,00.

CA09537 - AT. 300m² - AC. 266m² - OPORTUNIDA-
DE SOBRADO EM CONDOMÍNIO FECHADO - MA-
RIA JOSE INDAIATUBA - sobrado recém construído 
sendo 03 suítes - 01 master / ambas no pavimento 
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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 vagasR$ 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
CA00479-MORADO DO SOL-5 dorms +dep+2 vagas. ............................... 
..............................................................................................R$ 500.000,00

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 vagasR$ 1.200.000,00
CA00476-DONA LUCILLA-3 suítes +dep+4 vagas ........... R$ 1.490.000,00
CA00472-JARDIM MARINGA-3 suítes+dep+2 vagas. .... R$ 1.150.000,00
CA00473-SANTA CLARA- 3dorms+dep+área de lazer 3vagas ................... 
......................................................................................... R$  2.500.000,00

APARTAMENTO

AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga .........................R$ 230.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga ........................R$ 125.000,00
AP00197-SOHO- 03dorms+dep+2 vagas. ..........................R$ 493.000,00
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

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$ 500.000,00
CH00073-FOGUETEIRO-1000m com piscina e área de lazer . .................. 
..............................................................................................R$ 380.000,00

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
TE00216-BELA VISTA 250MATS. .........................................R$ 180.000,00
TE00323-RESIDENCIAL PRIMAVERA 1000MTS .................R$ 250.000,00
TE00324-HELVETIA PARK 2- 490MTS .................................R$ 539.000,00

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

CA00283-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 + 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)
AP00089-VERTENTES DE ITAICI-3 dorms+dep+2vagas ............................. 
.............................................................................. R$ 1.700,00+cond+iptu
AP00194-LÊ CHATEAU- 3 dorms+dep+2 vagas .......................................... 
.............................................................................. R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00198-LÊ CHATEAU- 3 dorms+dep+2vagas(mobilhado). ..................... 
................................................................................R$ 5.000,00    (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

SALÂO 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., paisa-
gismo, 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 es-
tar, 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
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$850 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte 
com closed e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem 
para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  .

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.
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. ameri-
cana, 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 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, dispensa, 
8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 

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, 1 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
 PARQUE DAS NAÇÕES – GALPÃO - R$4.300,00 – Salão com 2 wc, mezanino com escritório, 
wc, copa e pé direito 6 metros.  Área Total 426 m². 

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 30818 - Apartamento Cidade Nova- 3 dorm, sala,banheiro, 
coz e garagem com 2 vagas - R$ 1.650,00 + Cond +IPTU 

3 ref 30849 - Casa no Residencial Monte Verde - 3  dorm, sala, coz, 
banheiro , área de serviço, edicula nos fundos e garagem com 3 vagas - 
R$ 4.100,00 + IPTU

7 Ref 30276- Casa Vila Maria Helena -  3 dorm, sendo 1 suite, 
sala, coz, banheiro ,  área gourmet e garagem R$ 350.000,00

8 ref site 20745 - Casa  Núcleo Residencial Professor Carlos 
Aldrovandi- 3 dorm, sendo 1 suíte, sala, coz,  banheiro, área de 
serviço e garagem R$ 280.000,00

4 ref 30844 - Apartamento Jardim Alice -  2 dorm, sala, coz, ba-
nheiro, área de serviço e garagem com 1 vaga R$ 1.500,00 + Cond 
+ IPTU

5 ref 30848 -Apartamento Cidade Nova -  2 dorm, sala, varan-
da, coz, banheiro, área de serviço e garagem com 1 vaga R$ 
1.500,00 + Cond + IPTU

2 ref site 28789 - Casa Jardim Morada do Sol - 3 dorm , sala , 
coz , banheiro, área de serviço e edicula nos fundos - R$ 2.000,00

10 ref site 30670- Terreno Jardim Paulista- Lote de 321 m² - R$ 
400.000,00

11  ref 27427 - Apartamento Jardim do Sol-  2 dorm, coz , 
banheiro, lavanderia e garagem - R$ 235.000,00 + Cond + IPTU

12 ref 23238 - Apartamento Vila Residencial Green Park -  3 
dorm, sendo 1 suite, coz, sala, banheiro, e garagem com 1 vaga 
- R$ 288.000,00 + Cond

9 ref site 30517 - Terreno Jardim do Sol- Lote de 1.000,00 m²  
residencial - R$ 300.000,00

1 ref site 8867- Casa Jardim Morada do Sol -  2 dorm , sala, 
coz, banheiro, área de serviço e garagem com 1 vaga R$ 
1.400,00 + IPTU 
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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, cozi-
nha, 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 - 
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

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 recepção, 
piscina, área gourmet, Es-
paço Kids. Fone – (19) 9 
7109-6186
APARTAMENTO PLAZA 
BELA VISTA: 2 dormitórios 
c/ suíte 2 vagas de gara-
gem 19 99384-740
Condomínio Nações Jd. 
Alice - Ótimo apartamento 
no 1º andar com 02 dormi-
tórios e vaga de garagem, 
acabamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de en-
t r ada  +  pa rce las  de 
R$1.210,00 F.: 99762-7997 
/ 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice 
- 02 dormitórios e demais 
dependencias todas com 
móveis planejados, por-
taria 24 horas, área de 
festas, vaga de garagem, 
piscina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita fi-
nanciamento. ou terreno F.: 
99762-7997 / 98271-6141 
Corra! 
Vitória Régia - Aparta-
mento com 02 dormitórios 
em ótimo acabamento e 
vaga de garagem porta-
ria 24 horas por apenas 
R$140.000,00 F.: 99762-
7997 / 98271-6141 Corra!
Apartamento novo Villa 
Heveltia - 2 dorm., vaga de 
garagem, lazer completo. 
Ao lado da Santos Du-
mont, 5 minutos do centro, 
01 minuto do aeroporto 
internacional e Viracopos. 
R$ 252.542,02. Financia-
mento pelo casa amarela 
e Caixa poupança. F.: (19)  
98346-2299
Vendo Apartamento:  Villa 
Helvetia, ultimo andar 51m²  
2 quartos, sala, cozinha e 
varanda 2 vagas de gara-
gem coberta R$270.000,00 
Aceito proposta Ellen -19 
97410-2013

 
Vendo/Troco - Locado: 
R$3.800,00 - Prédio resi-
dencial próximo ao Haoc 
- Rua dos Indaiás, 256. 

garagem para 5 carros e 
portão eletrônico.Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se casa nova no 
Jardim Colibris - Casa 
com 2 dormitórios, sala, co-
zinha, WC social, lavande-
ria, 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. Aquecimento 
solar, água quente nos 
banheiros, cozinha e es-
paço gourmet. Preparação 
para ar condicionado nos 
quartos e sala. Piscina com 
cascata e iluminação.Ga-
ragem para 4 carros, duas 
vagas cobertas. Forros re-
baixados, com iluminação 
em led completa. Armários 
na cozinha, banheiros, área 
gourmet e closet. Aca-
bamento de alto padrão. 
Preço: R$ 1.280.000,00, 
aceito imóvel de menor 
valor. F. (19) 992170168.
Vendo casa no Parque 
das Frutas - Troco por 
chácara ou casa maior 
- Casa com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, 1 banheiro, 
sala, cozinha, lavanderia, 
churrasqueira, garagem p/ 
2 carros, terreno de 150m², 
área construída 133m². 
Telefone: (19) 3816-8112

 
PORTAL DOS IPÊS Casa 
alto padrão 04 suítes c/ 
ar-condicionado, Sala 3 
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. Athenas – 
Lindo apto R$1.200.000,00 
- Área útil 184m², amplas 
sala e cozinhas, 04 dormi-
tórios, 02 suítes, 03 vagas 
de garagem, salão de fes-
tas, piscina. Fone – (19 ) 9 
7109-6186
REF 13 –  Apto Due 
Novo Alto Padrão - R$ 
1 .100 .000,00  -Com - 
128m2, Acabamentos di-
ferenciados, 3 suítes sala 
ampliada, lavabo, varanda 

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, cozinha, 

armários embutidos, 4 ba-
nheiros, espaço gourmet 
com churrasqueira, piscina 
com hidro, 4 vagas de 
garagem, ar condiciona-
do, 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 APENAS 
R$220.000,00 Aceita Fi-
nanciamento. Corra! F.: 
99762-7997 / 3935-3294
SOBRADO JARDIM EU-
ROPA: 3 dormitórios + 1 
uma suíte 2 cobertas 2 des-
cobertas 19 99384 -7400
VILA AREAL ( PRÓXIMA 
DO CARREFOUR) 3 dor-
mitórios c/ suíte 2 vagas 
cobertas R$ 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, edicola 
com churrasqueira e gara-
gem coberta para 2 carros 
R$290.000,00 Ellen 19 
97410-2013
Lindo Sobrado á venda 
Vila Furlan em Indaiatuba 
- 3 dormitórios, sala ampla 
cozinha, área e serviço, 
garagem, armários embu-
tidos cozinha, dormitórios..  
Venda R$ 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 pos-
suem lavanderia, quintal, 

Terreno 250m², contruído 
230m². Ótimo local.Valor 
R$ 830 mil. Tratar (19) 
98817-5312 WhatsApp

 
Sítio em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dor-
mitórios, 02 wcs , toda ava-
randada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido com 
água por gravidade,  diver-
sas árvores frutíferas, play 
groud, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, bar-
racão, lago com peixes, te-
lefone fixo, torre de internet 
a 500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
SÍTIO MONTE MOR 1,5KM 
do centro de Monte Mor, 
Via asfaltada, ótima casa 
e mais duas edículas, Pis-
cina, lago e área verde 
preservada. 19 4105-7479
CHÁCARA COLINAS Com 
2 dormitórios Banheiros 
feminino e masculino R$ 
750.000,00  19 4105-7479
Chácara Elias Fausto: 
Bairro bem fica de 1000m² 
valor 130mil contato: 19 
99637-60263

Chácara Elias Fausto: Bair-
ro bem fica de 530m² valor 
70mil contato: 19 99637-
60263
Venda de Sítio de quase 
dois alqueires, plano, bas-
tante água, cerca nova, três 
casas, um grande galpão, 
valor de 500 mil e aceita 
proposta e parcelamento. 
Contato (19)99762-7708.

 
REF 09 – Terreno em Con-
domínio – Jardim Quintas 
da Terracota – Esquina - 
1663m² R$430.000,00. Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 16 – Terreno em 
Condomínio – JD. Milano 
-  R$257.000,00 AT - 303 
metros. Fone – (19) 9 7109-
6186
REF 15 -  Cond. Terra Mag-
na – R$380.000,00 – Terre-
no com 656m² - Excelente! 
Fone – (19) 9 7109-6186
TERRENO JARDIM CO-
LONIAL 150 metros R$ 
185.000,00 19 99384-7400
TERRENO ELIAS FAUSTO 
175 metros R$ 57.000,0019 
99384-7400
TROCA-SE TERRENO: 
Loteamento casa Blanca 
150m² na melhor localização 
com escritura. Troco por 
casa ou chacara no valor 
de até 350mil, volto a dife-
rença à vista. Valor do Lote 
145mil. Tratar com João (19) 
98236-7742

 
Sala comercial à venda 
e Locação Office Pre-

mium - escritório e wc.   
Locação R$ 1.200,00 + 
Cond.. + IPTU     Venda 
R$ 310..000,00

 
Quer ser uma revende-
dora Lowell? Me pergunte 
como!  Tel: 11-99197-2576 
- Edimara
Vendo Título Clube 9 
de Julho - Titulo familiar, 
R$2.000,00 + tx de transfe-
rência  Tratar com Amauri. 
F. : (19) 98134-4482

 
Ofereço-me: Para trabalhar 
como pedreiro, encanador, e 
jardineiro contato 19 99776-
6841 whats
Ofereço-me como manicu-
ra, cabeleireira e depiladora 
atendimento a domicilio 19 
99369-5615/ 19 3935-0499
Quer ser uma revende-
dora Lowell? Me pergunte 
como!  Tel 11-99197-2576 
- Edimara

 
VENDE -SE: Civic 2008 1.8 
câmbio manual cor prata, 
R$ 33mil Contato: 19 99124-
1964
Rodas do Fox: vendo 4 
rodas com calotas novas 
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.ONIVEL DAS MER-
CEZ PAULO com 73 
anos, Viúva de JOÃO 
SOARES DE PAULO 
sendo filha de JOA-
QUIM BATISTA e TERE-
ZA NUNES BATISTA. 
Deixa os filhos: CAR-
LOS, LUCIANO, JU-
LIANO, JOSUE, ANA, 
MONICA, JAQUELINE, 
JULIO (Maiores). Fale-
cido (a) em: 09/05/2021, 
e Sepultado (a) no Ce-
mitério da Saudade aos 
10/05/2021.

2. JEAN CARLOS BAR-
BARO com 25 anos, 
Solteiro sendo filho de 
MARCOS ANTONIO 
BARBARO e ELISAN-
GELA GOMES. Não dei-
xou filhos. Falecido em 
17/05/2021, e Sepultado 
(a) no Cemitério Jardim 
da Saudade- Londrina/ 
PR aos 18/05/2021.

3.ELZIRA BARBOSA 
DE MACEDO com 95 
anos, Viúva de ALFRE-
DO BISPO DE MACEDO 
sendo filha de PEDRO 
FERREIRA BARBOSA e 
FRANCISCA LIDUVINA 
DE JESUS. Deixa os fi-
lhos: ILSON, NEWTON, 
RUTE, IZABEL, JOSE, 
ABIGAIL (Maiores), 
LENY, WILSON, LUCIA, 
JOÃO (Falecidos). Fale-
cido (a) em: 18/05/2021, 
e Sepultado (a) no Cemi-
tério de Mariluz- PR aos 
19/05/2021.

4.ANNA GALERA MI-
NUCELI com 83 anos, 
Viúva de JOSE MINU-
CELI sendo filha de 
JOSE ANTONIO GA-
LERA e FRANCISCA 
SANCHES. Deixa os 

filhos: NIVALDO, JULIO, 
ELIZABETE, JOSÉ (Maio-
res), DEVANIL, CLOVIS 
(Falecidos). Falecido (a) 
em: 21/05/2021, e Se-
pultado (a) no Cemitério 
Mun. de Cerejeiras aos 
22/05/2021.

5.LAZARA COELHO 
BARBOSA com 86 anos, 
Viúva de ANTONIO BAR-
BOSA sendo filha de SE-
BASTIÃO LOURENÇO 
COELHO e VIRGINIA 
MARIA DE JESUS. Deixa 
os filhos: JOSÉ, MARIA 
INES, ANTONIO, IRA-
NILDA, LUZIA, REGINA, 
MARIA NADIR (Maio-
res), MARIA APARECIDA 
(Falecida). Falecida em: 
24/05/2021, e Sepultada 
no Jardim da Flores Itupe-
va-SP aos 25/05/2021.

6.EDSON LEÃO FEITO-
SA com 60 anos, Casa-
do com IVANIR RAMOS 
FEITOSA sendo filho de 
MOYSES LEÃO FEITOSA 
e JOSEFA VENTURA DA 
COSTA FEITOSA. Deixa 
os filhos: ELTON, MAGA-
LI, UANDERLEI (Maiores). 
Falecido em 31/05/2021, e 
Sepultado no Cemitério 
de Umuarama-PR aos 
01/06/2021.

7.GILBERTO FOGAÇA 
com 46 anos, União está-
vel com JOSIVANE BATIS-
TA DOS SANTOS sendo 
filho de JOVINO FOGAÇA 
e HELENITA FEITOSA 
FOGAÇA. Deixa os filhos: 
GABRIEL (Maior), GIOVA-
NA, PEDRO, LORENNA 
(Menores). Falecido em: 
14/06/2021, e Sepultado 
no Cemitério da Saudade 
em Taboão da Serra- SP 
aos 15/06/2021.

8.LUIZA GOMES DE 
LIMA com 86 anos , Era 
Viúvo(a) de LOURIVAL 
BENTO DE LIMA sendo 
filho(a) de TEODORICO 
GOMES BARRETO e 
ANA CANDIDA BARRE-
TO. deixa filho(s): OSIEL, 
MARISA, OSEIAS, MI-
RIAM, MARTANIR, 
OSIAS, OTINIEL, MAR-
CIA, MARTA, ONESIMO 
(MAIORES), Falecido em: 
15/06/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 16/06/2021. 

9.LOURDES CREATTO 
com 93 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
ALBINO CREATTO e AN-
TONIA CREATTO. NÃO 
DEIXA FILHOS., Falecido 
em: 15/06/2021, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 16/06/2021. 

10.RICARDO BORGES 
DA SILVA com 43 anos , 
Casado (a) com MARINA 
DOMINGUES DA SILVA 
sendo filho(a) de MARIO 
BORGES DA SILVA e ELI-
SABETE CARLOS DA SIL-
VA. deixa filho(s): RAFAEL 
20, KAUANI 14, KAUAN 
14, GIOVANA 12, Falecido 
em: 15/06/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 16/06/2021. 

11.ELIANA LACERDA 
VIANA DA SILVA com 44 
anos , Casado (a) com 
EVANDRO PAULO DA 
SILVA sendo filho(a) de 
SEBASTIÃO LACERDA 
VIANA e LAURINDA RO-
DRIGUES VIANA. deixa 
filho(s): TALITA 18, LA-
ZARO 11, Falecido em: 
15/06/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 16/06/2021. 

12.FRED JORGE MA-
TEUS com 54 anos , Ca-
sado (a) com GISLAINE 
ALVES DOS SANTOS 
MATES  sendo filho(a) 
de JOVEM MATEUS e 
DARCI DONEGA MA-
TEUS. deixa filho(s): 
THAIS, THAINA, THA-
LES (Maiores), Falecido 
em: 15/06/2021, e sepul-
tado(a) em ELIAS FAUS-
TO SP aos 16/06/2021. 

13.AMADEU BRASI-
LIO DE SOUZA com 94 
anos , Casado (a) com 
CECILIA TEODORO AR-
RUDA DE SOUZA sendo 
filho(a) de BENEDITO 
BRASILIO DE SOUZA e 
ANA MARIA DE JESUS. 
deixa filho(s): AMA-
DEU 28, Falecido em: 
15/06/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 16/06/2021. 

14.GERSON WOLF com 
77 anos , Era Viúvo(a) 
de DEOMAR ZIVIANI 
WOLF sendo filho(a) de 
LEOPOLDO WOLF e 
ERMINDA BERTI WOLF. 
deixa filho(s): SILMA-
RA 49, Falecido em: 
15/06/2021, e sepulta-
do(a) no CEM. MUN. DE 
ELIAS FAUSTO SP aos 
16/06/2021. 

15.CARLOS ROBERTO 
DE OLIVEIRA com 53 
anos , União estável com 
LUCIA MARIA SILVES-
TRE DA SILVA sendo fi-
lho(a) de JOSE CARLOS 
DE OLIVEIRA e AIMEE 
LOPES DE OLIVEIRA. 
deixa filho(s): ARTHUR 20, 
CATHARINA 04, Falecido 
em: 16/06/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 16/06/2021. 

Escaneie este QR 
Code para acessar.
VEJA A LISTA 
COMPLETA!
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16.JUVENAL BISPO DA 
SILVA com 88 anos , Ca-
sado (a) com MARIA DE 
LOURDES LEMES DA 
SILVA sendo filho(a) de 
ANTÃO BISPO DA SILVA 
e MARIA CAMILA BISPO. 
deixa filho(s): JAIRO 61, 
VERGINIA 60, MIRIAM 58, 
Falecido em: 16/06/2021, e 
sepultado(a) no CEM. DA 
PAZ- PARAGUAÇU PAU-
LISTA SP aos 17/06/2021. 

17.MARIA APARECIDA 
BRITTO DA CUNHA PE-
ZOTE com 65 anos , Ca-
sado (a) com ANTONIO 
PEZOTE sendo filho(a) de 
JOÃO BRITO  DA CUNHA 
e THEREZA APPARECIDA 
BRITO DA CUNHA. deixa 
filho(s): JEFERSON 38, 
ANA 36, PETERSON 29, 
EMERSON 26, Falecido 
em: 17/06/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 17/06/2021. 

18.EDINEI ROCHA CHA-
GAS com 49 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOSÉ MOREIRA DAS 
CHAGAS e MARIA RO-
CHA MOREIRA. deixa fi-
lho(s): DENILSON, JULIA-
NA, ERICO, NEI, NELIO 

(  MAIORES )., Falecido 
em: 17/06/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 17/06/2021. 

19.LEONORA ZIMBON 
com 91 anos , Era Sepa-
rado(a) de WALDOMIRO 
QUITZAU sendo filho(a) 
de ANTONIO ZIMBON 
e CONCHETA FOSCO. 
deixa filho(s): ACAS-
SIA, JANDIR , ADILSON 
( FILHOS MAIORES 
), JANETE, ADELVIO, 
CLAUDIA , WALDOMIRO 
(FALECIDOS), Falecido 
em: 17/06/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 17/06/2021. 

20.DANIEL TORRES 
PEQUENO sendo filho 
de PATRICIA TOORRES 
PEQUENO. Falecido em: 
17/06/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 18/06/2021. 

21.GERVAZIO JOSÉ DE 
SOUZA com 67 anos , 
Casado (a) com MARIA 
APARECIDA DE SÁ SOU-
ZA sendo filho(a) de GE-
NESIO JOSÉ DE SOUZA 
e ERNESTINA ROSA DE 
JESUS. deixa filho(s): 

KLEBER , KELLY (MAIO-
RES) WESLEY (FAL), 
Falecido em: 17/06/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
18/06/2021. 

22.MURILO ANGELICO 
DE CARIS com 5 anos , 
sendo filho(a) de JOÃO 
CARLOS DOMINGOS DE 
CARIS e PRISCILA ANGE-
LICO DE CARIS. Falecido 
em: 17/06/2021, e sepulta-
do (a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 18/06/2021. 

23.FRANCISCA ALVES 
DA SILVA com 62 anos , 
Era Viúvo(a) de JOSE AN-
TONIO DA SILVA sendo 
filho(a) de PEDRO ALVES 
DA SILVA e MARIA NELÍ 
ALENCAR SILVA. deixa 
filho(s): SIDINEIA 41, SI-
MONI 42, Falecido em: 
18/06/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 18/06/2021. 

24.NENCI PEREIRA BO-
TELHO com 70 anos , Ca-
sado (a) com MARIO PIO 
BOTELHO sendo filho(a) 
de JOVINO PEREIRA e 
MARIA ANTONIA PEREI-
RA. deixa filho(s): NATA-

NAEL 50, OTONIEL 49, 
HOSANA 47, JESIEL 44, 
OSEIAS 44, Falecido em: 
18/06/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 18/06/2021. 

25.DANILO JOSE PINO 
QUINTILIANO com 46 
anos , Casado (a) com 
SULEIDE CORTEZ 
QUINTILIANO sendo 
filho(a) de ANTONIO 
CARLOS QUINTILIA-
NO e MADALENA PINO 
QUINTILIANO. deixa 
filho(s): MARIA EDU-
ARDA 17, Falecido em: 
18/06/2021, e crema-
do(a) no CREMAT.UNI-
DAS DE PIRACICABA 
SP aos 18/06/2021. 
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