
Pela oitava vez no 
UFC (Ultimate Fighting 
Championship), principal 
competição de MMA do 
mundo, um lutador de 
Indaiatuba vai levar as 
cores de Brasil ao octó-
gono. Mas, dessa vez, 
com um gostinho todo 
especial: Thiago Moisés, 
de 26 anos, vai fazer a luta 
principal da noite no UFC 
Vegas 31, que ocorre no 
próximo dia 17 (sábado), 
em Las Vegas nos Estados 
Unidos. O adversário será 
o russo Islam Makhachev, 
de 29 anos, número 8 do 
ranking do peso-leve (70 
kg), e dono de um card de 
respeito: 19 vitórias em 20 
lutas realizadas.

Nesta sexta-feira, 9 de julho, será feriado estadual 
da Revolução Constitucionalista de 1932, por isso as 
repartições municipais, incluindo autarquias e funda-
ções, não terão expediente neste dia. 

DIVULGAÇÃO

Com avanço da vacinação, Indaiatuba amplia 
horário de funcionamento de comércios e serviços
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Entre os premiados 
deste ano está a empre-
sa Mega Air e os pro-
prietários Gabriela 
Fernandes da Silva 
e Adriano da Sil-
va que participam 
mais uma vez como 
destaque em seu ramo 
de atividade.

Troféu Frutos de Indaiá 
premia as melhores 
empresas de 
Indaiatuba

Saiba como evitar o 
desperdício de energia

Confira o que abre e 
fecha nesta sexta-feira

P. A18

UFC
Thiago Moisés, de Indaiatuba, sobe ao octógono para fazer a luta principal do UFC Vegas 31

FRUTOS DE INDAIÁCONTA DE LUZ

FERIADO

As atividades econômicas poderão funcionar a partir desta sexta-feira (9) até às 23h

Os consumidores tem que preparar o bolso a partir 
deste mês, isso porque a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) autorizou o reajuste no valor das 
bandeiras tarifárias.



Artigo

Previsão do Tempo

O zumbido pode ser definido como uma ilusão auditiva, e é percebida apenas pelo paciente. Pode 
parecer um chiado, apito, cigarra, cachoeira, panela de pressão ou, mais raramente, o barulho do coração 
batendo no ouvido ou alguns cliques ou estalos. Alguns ouvem o zumbido somente no silêncio ou quan-
do prestam atenção em seus ouvidos, outros o ouvem o dia todo.

O zumbido é um sintoma, ele pode ter uma ou várias causas, como acontece com a febre ou com a 
dor de cabeça. Pode aparecer em qualquer idade, inclusive nas crianças, mas é mais frequente na terceira 
idade. Para vocês entenderem, que não estão sós, ocorre em cerca de 25 a 28 milhões de indivíduos no 
Brasil.

Mas afinal, o que pode causar esse desconforto? Excesso de cera, infecções, perda auditiva, podem 
ser as culpadas, mas muitos outros fatores que aparentemente não têm nada a ver com o sistema auditivo 
podem dar origem a esse sintoma. Por exemplo: desvios de coluna, alterações cardiovasculares, diabetes, 
disfunções da articulação da mandíbula e consumo excessivo de cafeína, álcool e tabaco, e outros.

Existe uma grande relação entre zumbido e perda auditiva, o que facilita bastante o tratamento. Quan-
do há perda, para a maioria dos pacientes, o uso de aparelho auditivo é suficiente para acabar com os 
dois problemas.

Mas se não foi diagnosticada perda auditiva, tenta-se identificar a causa. Essa é uma das partes mais 
difíceis do tratamento, já que, tirando o zumbido, o problema original pode ser totalmente sem outros 
sintomas, quando isso ocorre, inicia-se a busca para encontrar os “gatilhos”, ou seja, elementos que 
disparam ou pioram o desconforto: álcool, sal, doces, chocolate, cafeína e 
nicotina são gatilhos comuns, mas nem sempre existe um elemento dispa-
rador. Quando nenhum gatilho é localizado, alguns medicamentos podem 
funcionar. Sua prescrição e acompanhamento no uso devem ser feitos por 
um médico.

Na AUDIOCAMP possuímos equipamentos que com tecnologias que 
auxiliam na anulação da sensação, do zumbido, ficou curioso? Procure uma 
AUDIOCAMP pertinho de você. Aguardamos sua visita.

Editorial
O peso do bolso

Não é fácil ser brasileiro. Com o aumento de diversos produ-
tos e serviços e o salário e a aposentadoria na mesma, fica impos-
sível a conta fechar. O que dizer do valor do combustível, do gás 
de cozinha, dos alimentos, da energia, entre outros?

Pagamos tantos impostos e o retorno vem de menos. Entre 
os 30 países com a maior carga tributária, o Brasil CONTINUA 
SENDO o que proporciona o PIOR retorno dos valores arreca-
dados em prol do bem estar bem-estar da sociedade, segundo 
o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). E se 
formos ver, nem precisamos de estudo para saber disso, afinal 
de contas os serviços públicos, em sua grande maioria, são pés-
simos. Aqueles que dependem da saúde pública, do transporte 
público, da educação pública sabem muito bem que os impostos 
servem pra muita coisa, menos para oferecer a qualidade neces-
sária dos serviços.

E no meio desse aumento dos preços, lá vem o povo cuidan-
do do povo. São muitas ONGs e pessoas que dedicam um tempo 
de sua vida para se dedicar ao próximo arrecadando alimentos, 
roupas, sapatos e tudo que é necessário para ter uma vida digna, 
já que os governantes não fazem muito questão disso.

De 2016 a 2019, segundo dados do IBPT (Instituto Brasi-
leiro de Planejamento e Tributação), os brasileiros tiveram de 
trabalhar 153 dias para pagar impostos. No ano passado, foram 
151. Ou seja, apenas dois dias trabalhados a menos. De acordo 
com o Impostômetro, de 01 de janeiro de 2021 a 06 de julho de 
2021 já foram pagos R$ 13.224.403.560.950 trilhões de reais de 
impostos. Com esse valor pode, para se ter uma ideia, comprar 
3.010.078.411 cestas básicas.

Sabemos que a arrecadação boa para o Brasil é aquela que 
vem do crescimento das atividades econômicas e não do aumen-
to de impostos.

Zumbido no ouvido o que pode ser?

Estado registra queda nas 
internações em UTI por Covid-19

Preços da gasolina e gás 
aumentam nas refinarias

O Estado de São Paulo registrou nesta segunda-fei-
ra (5) menos de 9 mil pacientes internados em UTI 
pela Covid-19, depois de quatro meses com balanços 
superiores a este. Hoje, há 8.657 pacientes em 
leitos de terapia intensiva, contra 8.977 no 
dia 8 de março. A redução também é 
verificada na demanda por leitos 
clínicos. Atualmente, há também 
8.872 pacientes em enfermaria, 
número que baixou quase mil 

Os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha 
(GLP) subiram nesta terça-feira (6) nas refinarias. De acordo 

com a Petrobras, a gasolina aumenta, em média, R$ 0,16 
(6,3%), fazendo com que o litro do combustível saia de R$ 

2,53 e chegue a R$ 2,69. O diesel tem médio de R$ 
0,10 (3,7%) por litro, e passa a custar R$ 2,81 
nas refinarias da Petrobras. O gás de cozinha 

(GLP) para as distribuidoras sobe R$ 3,60 
por quilograma (kg), refletindo um 
aumento médio de R$ 0,20 por kg. 

Covid-19: SP registra 
primeiro caso da 
variante Delta

Exercício físico com 
supervisão é benéfico 

na pandemia
A capital paulista identificou 

o primeiro caso da variante Delta 
do novo coronavírus, com origem na 
Índia, de acordo com informações divul-
gadas nesta segunda-feira (5) pela prefeitura. 
Um homem de 45 anos testou positivo para a variante 
e está em monitoramento pela Unidade Básica de Saúde 
(UBS) da sua região. A Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) está monitorando três pessoas da família do pa-
ciente - mulher, enteado e filho -, que são acompanhadas 
também pelas equipes de saúde da UBS local.

As atividades físicas realizadas com 
supervisão profissional durante a pan-

demia de Covid-19 sejam elas online ou 
presenciais, trazem mais benefícios sobre a 

saúde mental e física do que o sedentarismo ou a 
prática de exercícios sem supervisão. Isso é o que demon-

stra um estudo feito com 344 voluntários e publicado na 
revista científica Psychiatry Research. Para tanto, o estudo 
considerou três modelos de aulas praticadas durante a pan-

demia – presencial com supervisão profissional, online sem 
supervisão e online com supervisão por videochamada
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Ingredientes 

• 250 grama(s) de massa para 
yakissoba 
• 2 litro(s) de água 
• 150 grama(s) de cubos de 
miolo de alcatra 
• 150 grama(s) de cubos de pei-
to de frango 
• Sal a gosto 
• 1 colher(es) de sopa de azeite 
• 1 xícara(s) de chá de brócolis 
em pedaços 
• 1 xícara(s) de chá de cenoura 
em rodela 
• 1/2 xícara(s) de chá de pimen-
tão vermelho picado 
• 1/2 xícara(s) de chá de cebola 
picada 
• 1 colher(es) de café de gengi-
bre picado 

• 1 xícara(s) de chá de acelga 
picada 
• 1/2 xícara(s) de chá de cogu-
melos paris em conserva fatia-
dos 
• 150 mililitro (ml) de molho de 
soja 
• 150 mililitro (ml) de água 
• 1 colher(es) de café de amido 
de milho

Modo de preparo 

 Coloque o azeite em uma pa-
nela wok. Refogue os cubos de 
frango e carne temperados com 
sal até dourar. Adicione o bróco-
lis, a cenoura e o pimentão e re-
fogue por 3 minutos. Adicione a 
cebola e o gengibre e refogue por 
2 minutos. Adicione a acelga, os 
cogumelos, o molho de soja e o 
amido de milho dissolvido na 
água e mexendo bem até ferver. 
Reserve.
 Cozinhe a massa em água fer-
vente conforme instruções da 
embalagem. Escorra e misture 
ao molho imediatamente. Sirva 
em seguida. 

Yakissoba Misto (frango e carne)

Receitas do  Lopes
08/07 - quinta-feira 10/07 - Sábado09/07- Sexta-feira 11/07 - Domingo

Mínima: 13°
Máxima: 25°

Mínima: 13°
Máxima: 26°

Mínima: 14°
Máxima: 28°

Mínima: 15°
Máxima: 27°

 Agende seu horário, pela nossa Central de Atendimento: 0800 591 2124 ou 
pelo WhatsApp: (19) 99436-3945. E visite nosso site: www.audiocamp.com.br



| CIDADE | A3

A flexibilização em todo o Estado de São Paulo ocorre devido o avanço da vacinação contra a Covid-19 

O Governador de 
São Paulo, João 
Doria, anunciou 

nesta quarta-feira (07) a 
ampliação da capacidade 
de público presencial e 
horário de funcionamento 
de comércios e serviços 
não essenciais a partir da 
próxima sexta-feira (9). 
Indaiatuba irá seguir as 
novas regras de flexibi-
lização, de acordo com 
a Administração Muni-
cipal. 

A partir de amanhã as 
atividades econômicas 
podem funcionar até 
às 23 horas e a capa-
cidade de atendimento 
aumentou para 60%. 
A justificativa para a 
flexibilização do Plano 
SP, segundo Doria, é 
o avanço da vacinação 
contra a Covid-19, além 
da melhora dos índices 
de saúde em todas as re-
giões do estado. A nova 
flexibilização é válida 
até o dia 31 de julho, 
mas poderão ser revis-
tas a qualquer momento 
conforme a tendência de 
novos casos, internações 
e mortes por Covid-19.

“Com mais vacinas 
para toda a população 
e a queda constante dos 
índices da pandemia, 
caminhamos passo a 
passo, de uma maneira 
gradual e segura, para a 
volta plena do funciona-
mento da economia em 
São Paulo”, declarou o 
Governador.

Plano SP: Indaiatuba amplia horário de 
funcionamento de comércios e serviços

Novas regras
A partir desta sexta-

-feira (9), o limite de ho-
rário de funcionamento 
das atividades econômi-
cas passa das 21hs para 
as 23hs. A capacidade 
máxima de ocupação 
permitida, atualmente em 
40%, também sobe para 
60%. Ambas as medidas 
são amparadas por reco-
mendação do Centro de 
Contingência, com base 
nos dados de evolução 
da pandemia, segundo o 
governador.

As normas que entram 
em vigor na sexta valem 
para estabelecimentos 
comerciais em geral, in-
cluindo shoppings cen-
ters e galerias, onde o 

acesso de clientes pode 
ser feito até as 22h, com 
encerramento das ativi-
dades às 23h.

O mesmo expediente 
deve ser seguido por ser-
viços como restaurantes 
e similares, salões de 
beleza, barbearias, aca-
demias, clubes e espaços 
culturais como cinemas, 
teatros e museus. Todos 
devem obedecer aos pro-
tocolos setoriais de segu-
rança sanitária previstos 
no Plano SP.

Permanecem libera-
das as celebrações indi-
viduais e coletivas em 
igrejas, templos e espa-
ços religiosos, desde que 
seguidos rigorosamente 
todos os protocolos de 

higiene e distanciamento 
social.

“Podemos dar o pró-
ximo passo de retomada 
segura e responsável no 
nosso estado. É possível 
fazer sim boa gestão pelas 
vidas e pelos empregos”, 
reforçou a Secretária de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Patrícia Ellen.

Toque de recolher
O toque de recolher 

continua em Indaiatuba, 
com horário entre 23h 
e 5h a partir de sexta. A 
recomendação de teletra-
balho para atividades ad-
ministrativas não essen-
ciais e o escalonamento 
de horários para entrada 
e saída de trabalhadores 

dos setores de comércio, 
serviços e indústrias es-
tão mantidos.

Casos
Segundo a Secretaria 

Municipal de Saúde, des-
de o início da pandemia, 
27.094 pessoas contraí-
ram o Novo Coronavírus. 
Desses, 26.300 são consi-
derados curados ou estão 
em recuperação domici-
liar; 688 evoluíram a óbito 
e 2.367 casos suspeitos 
aguardam resultados.

Até esta quarta-feira 
(7), Indaiatuba registrava 
em leitos clínicos: 97% 
de capacidade no Haoc; 
e 77% no hospital Santa 
Ignês. Nos leitos de UTI, 
o Haoc registrava 100% 

de ocupação; Santa Ignês 
com 77%; e os leitos ex-
ternos, contratados pelo 
município no Hospital 
de Arthur Nogueira, tam-
bém atingiram 100% de 
ocupação.

Ainda segundo a pas-
ta, 7 pacientes aguardam 
vaga na enfermaria e 2 
precisam de vaga em 
UTI, no Haoc e UPA. Já 
no Hospital Santa Ignês 
não há fila de espera.

A Secretaria de Saú-
de ainda informou que 
Indaiatuba já vacinou 
145.577 pessoas, sendo 
que 112.008 receberam 
apenas uma dose, 31.520 
estão com a vacinação 
completa e 2.049 recebe-
ram dose única.

DENISE KATAHIRA
redação@maisexpressao.com.br

A partir de amanhã as atividades econômicas podem atingir até 60% de ocupação

ARQUIVO-PMI



Em seis meses, Peppo conseguiu tornar a Câmara a segunda mais econômica do Estado entre as cidades de até 300 mil habitantes

REPRODUÇÃO-FACEBOOK

Presidente da Câmara anuncia sua 
pré-candidatura a deputado federal
Jorge Luís Lepinsk, o Pepo, disse que quer sair como candidato único do seu grupo político

Em entrevista ao 
programa “Gen-
te de Expressão” 

nesta semana, o presiden-
te da Câmara de Indaia-
tuba, Jorge Luís Lepinsk 
(MDB), o Pepo, anunciou 
que pretende ser candida-
to a deputado federal em 
2022.

“Indaiatuba precisa 
ter um deputado federal. 
Deixo o meu nome à dis-
posição, mas desde que 
não tenha outro nome 
concorrendo dentro do 
nosso grupo. Se tiver, 
desejo que se eleja e que 
trabalhe pela cidade, mas 
aí não vou”, disse.

O outro possível nome 
dentro do grupo do presi-
dente, que também lançou 
nesta semana a sua pré-
-candidatura, é o vereador 
licenciado Hélio Alves 
Ribeiro, do Republicanos, 
que hoje é o secretário de 

Assistência Social.
Ribeiro concorda que 

Indaiatuba precisa ter um 
deputado. Afirmou que 
a cidade tem votos sufi-
cientes para eleger um 
deputado sem precisar de 
outras cidades. Mas tam-
bém entende que o grupo 
deva ter um nome só.

Divisão
A preocupação de am-

bos com a divisão dentro 
do grupo tem a ver com 
os votos que os indaia-
tubanos dão a candidatos 
de outras cidades, sobre-
tudo aqueles que não têm 
nenhuma relação com a 
cidade.

Nas últimas eleições, 
alguns candidatos, carre-
gados pelas bandeiras de 
candidatos a presidente 
ou governadores ou mes-
mo de temas que mobi-
lizam, acabaram tendo 
muitos votos na cidade e 
nem sabem da existência 
do município.

Esses votos acabam 
fazendo falta para quem 
concorre pela cidade 
como candidato, o que 
obrigaria o pretendente 
a ter de buscar votos em 
outras cidades se houver 
mais de um candidato 
dentro do mesmo seg-
mento. 

Gestão
Pepo apresentou na 

entrevista o trabalho que 
vem realizando à frente do 
Legislativo desde janeiro. 
Em seis meses, conseguiu 
tornar a Câmara a segunda 
mais econômica do Esta-
do entre as cidades de até 
300 mil habitantes.

A pesquisa é do Tribu-
nal de Contas do Estado e 
avaliou o gasto médio de 
recursos públicos pelas 
Câmaras de Vereadores 
paulistas. O desempenho 
é calculado a partir do 
gasto anual dividido pelo 
número de habitantes da 
cidade.

Mesmo com a eco-
nomia, a Câmara ava-
liou 1.488 proposituras, 
média de 12,4 por dia, 
considerando apenas dias 
úteis. Ainda permitiu aos 
vereadores oferecerem 
R$ 534,1 mil do seu or-
çamento para o combate 
à Covid-19.
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ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br



| CIDADE | A5

Poupatempo e agências bancárias estarão fechadas; Serviços essenciais funcionarão em sistema de plantão

Nesta sexta-feira, 
9 de julho, será 
feriado estadual 

da Revolução Constitu-
cionalista de 1932, por 
isso a Prefeitura de In-
daiatuba informa que as 
repartições municipais, 
incluindo autarquias e 
fundações, não terão 
expediente neste dia. 

Na data, somente os 
serviços essenciais esta-
rão em funcionamento, 
em sistema de plantão, 
como unidades de pron-
to atendimento de saúde, 
guarda civil, coleta de 
lixo e trânsito.

Para atendimentos 
de saúde de urgência 
e emergência, os pa-
cientes devem procurar 
a UPA-24 e o Haoc. 
Haverá também plantão 
odontológico, das 7h às 
19h.

A coleta de lixo e o 
Ecoponto de Inertes do 
Jardim Pioli seguem o 

Dia da Revolução Constitucionalista: 
confira o que abre e fecha nesta sexta-feira

cronograma normal. Já 
as equipes de plantão 
do Saae (Serviço Autô-
nomo de Água e Esgotos 
) farão o atendimento 
emergencial da popula-
ção pelo telefone 0800-
7722195.

O Ponto Verde - Fei-
ra de Agricultura Fa-
miliar de Indaiatuba 
“Agenor Tachinardi” 
permanece funcionando 
aos sábados e domingos, 
das 8h às 13h. 

Além disso, os ser-
viços operacionais da 
Guarda Civil, ligada à 
Secretaria de Seguran-
ça Pública, manterão 
o plantão de rotina. O 
telefone da Guarda para 
emergência é 153, da 
Polícia Militar é 190, 
do Corpo de Bombeiros 
193 e da Central de Am-
bulâncias 192.

A unidade Poupa-
tempo estará fechada na 
sexta-feira, e no sábado 
atenderá somente os 
agendamentos realiza-
dos das 8h às 12h.

Lazer
O Parque do Mirim 

estará aberto no feriado 
e também no fim de se-
mana. O espaço funciona 
diariamente, das 6h às 
19h, podendo permane-
cer no local até as 20h. 
A fonte interativa perma-
nece fechada, já o Museu 
do Mirim, que é a mais 
nova atração do Parque 
estará aberto das 8h às 
17h. O uso da máscara é 
obrigatório.  

GASTRONOMIA
Bebidas quentes no inverno: conheça os principais métodos de preparo de café

ARQUIVO/SAAE

O Museu da Água 
também estará aberto, 
das 9h às 16h, e os visi-
tantes poderão apreciar a 
área externa, com exce-
ção da bica, que continua 
fechada. Caso o visitante 
apresente temperatura a 
partir de 37,5° na aferição 
da chegada, a entrada não 
será permitida.

Já a Pista de Atletis-
mo do Centro Esportivo 
estará funcionando das 
6h às 7h30 e das 18h às 

20h. O Projeto Ecobike 
funcionará no feriado de 
sexta-feira, das 8h às 14h. 
A Casa da Memória José 
Luiz Sigrist, onde funcio-
na a Biblioteca Munici-
pal, estará fechada.

O Parque da Criança, 
Casarão Pau Preto, Mu-
seu Municipal Antônio 
Reginaldo Geiss, cam-
pos de futebol públicos 
e Pista de Skate seguem 
fechados devido à pande-
mia da Covid-19.

Bancos
A FEBRABAN (Fe-

deração Brasileira de 
Bancos) informa que não 
haverá atendimento nas 
agências bancárias nesta 
sexta-feira (09).

Como de costume, as 
áreas de autoatendimento 
ficarão disponíveis para 
os clientes, bem como os 
canais digitais e remotos 
de atendimento, como in-
ternet e mobile banking.

As contas de consumo 
(água, energia, telefone) 
e carnês com vencimento 
em 09 de julho poderão 
ser pagos, sem acrésci-
mo, no próximo dia útil, 
segunda-feira, 12. Nor-
malmente, os tributos já 
vêm com datas ajustadas 
ao calendário de feriados 
nacionais, estaduais e 
municipais.

Os boletos bancários 
de clientes cadastrados 
como sacados eletrôni-
cos poderão ser pagos 
via DDA (Débito Direto 
Autorizado).

O Parque do Mirim estará aberto no feriado e também no fim de semana

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Com a chegada da esta-
ção mais fria do ano, nossos 
hábitos do dia a dia passam 
por algumas mudanças, e o 
café, que já é o queridinho do 
brasileiro, se torna ainda mais 
apreciado nesta época do ano. 
Segundo dados da Associação 
Brasileira da Indústria de Café 
(Abic), entre o outono e o 
inverno, o consumo de café 
aumenta cerca de 30% no país. 

O popular cafezinho pos-
sui muitas formas de ser con-
sumido. A Prensa Francesa, o 
Aeropress e o método V60 são 

outras formas de preparo que 
valorizam ainda mais o sabor 
do grão.

No Polo Shopping Indaia-
tuba, a cafeteria Sterna Café é 
especialista em cafés especiais 
e oferece uma infinidade de 
métodos de extração. A marca 
serve grãos nacionais com 
métodos de extração inter-
nacionais, que proporcionam 
sabores e sensações únicos. 
Confira:

Prensa Francesaa ou 
French Press é um método 
muito conhecido em todo o 

mundo. Nela, a extração do 
café funciona como um sis-
tema de imersão, o café passa 
por um filtro de malha de 
metal que fica na ponta de seu 
êmbolo, o que separa o pó no 
fundo do recipiente. Diferente 
do filtro tradicional,  nesse tipo 
de extração a bebida carrega 
todas essas características 
que resultam em uma xícara 
saborosa e aromática. 

Aeropress é um método 
muito versátil, nele é possí-
vel trabalhar extrações com 
tempo de infusão ou extração 

contínua, através da pressão 
do ar. Nesse método, o café 
fica imerso na água quente e 
é extraído por pressão manu-
al, fazendo o líquido passar 
pelo filtro que fica na base. 
O resultado é um café com 
características de intensidade 
próximas a um expresso. 

Clever Dripper é um 
método híbrido de extração 
e recente no mercado. Nesse 
método, é possível controlar 
o tempo de infusão do café 
através do seu sistema Shutt 
off, uma válvula que libera o 

café quando o filtro é apoiado 
sobre a xícara. 

V60 é um método que 
trabalha com extração à base 
da gravidade e é considerado 
uma evolução do coador tradi-
cional. Seu diferencial está nos 
vincos e relevos que existem 
na parede do coador, que im-
pede a aderência total do filtro 
de papel e garante um fluxo de 
extração contínuo, resultando 
em uma bebida suave e com 
menor amargor.

O Chemex é um método 
de filtragem que ocorre em 

um frasco de vidro, junto 
com um filtro de papel com 
parede tripla, desenvolvido 
para absorver melhor os óleos 
essenciais do grão. Dessa 
forma a bebida extraída é 
mais leve e limpa, podendo 
resultar em notas gustativas 
mais delicadas.

Todas essas opções de 
café podem ser apreciadas 
no Sterna Café do Polo Sho-
pping Indaiatuba. A cafeteria 
funciona de 10h às 21h de 
segunda a sábado e de 14h às 
20h no domingo. 



REPRODUÇÃO/SESSÃO REMOTA

Em seis meses, Câmara analisa 80%
da média do ano dos últimos dez anos
Desempenho ocorreu apesar da pandemia, que obrigou sessões online e fechamento do prédio ao público

Os 12 vereadores 
de Indaiatuba 
da  a tua l  Le-

gislatura conseguiram 
imprimir um ritmo de 
trabalho maior que a 
média dos anos anterio-
res nesses seis primeiros 
meses do ano.

Balanço das ativida-
des divulgado pela as-
sessoria do Legislativo 
aponta que foi avaliado 
em seis meses 80% do 
volume de matérias do 
ano nos últimos dez 
anos.

“A produção recorde 
é um retrato da preocu-
pação que toma con-
ta dos vereadores. A 
pandemia exige mais 
de todos nós”, disse o 
presidente Jorge Luís 
Lepinsk (MDB), o Pepo.

De janeiro a junho, 
os vereadores avalia-

ram e votaram 1.495 
matérias, entre projetos 
de lei, requerimentos, 
indicações, moções e 
outros documentos do 
expediente legislativo.

Pandemia
A pandemia foi o 

centro dos assuntos dis-
cutidos na Câmara du-
rante os seis primeiros 
meses, tanto por parte 
dos vereadores quanto 
por parte do prefeito 
Nilson Gaspar (MDB).

Em função dela, a 
Câmara aprovou a pror-

rogação de prazo para 
adesão a um programa 
de renegociação de dí-
vidas de impostos de 
31 de julho para 23 de 
dezembro.

Também aprovou 
projeto que pune ci-
dadãos que furarem a 

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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De janeiro a junho, os vereadores avaliaram e votaram 1.495 matérias, entre projetos de lei, requerimentos, indicações, moções entre outros

fila de vacinação, uma 
garantia para que mais 
pessoas sejam vacinadas 
em cada segmento de 
prioridades da popula-
ção.

A cidade chegou a 
100 mil vacinados ao 
menos com a primeira 

dose na última terça-fei-
ra (29), mas ainda está 
longe da imunização 
completa para a maioria 
da população.

Economia
Além do programa 

de renegociação e do 
combate ao fura fila, foi 
aprovado projeto que 
criou um auxílio emer-
gencial de R$ 130,00 
para famílias em situa-
ção de pobreza extrema.

O programa prevê 
pagamento de três par-
celas e ainda garante 
acréscimo às famílias 
com filhos menores de 
14 anos, com limite má-
ximo de três filhos por 
família.

A Câmara também 
disponibilizou R$ 534,1 
mil do seu orçamento 
para combater a pande-
mia e se tornou segunda 
mais econômica do Es-
tado em cidades de até 
300 mil habitantes.
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car e presidente da 
Coteminas, dona das 
marcas Artex, Santis-
ta, MMartan e Casa 
Moyses. 

Já no Ciesp, pela 
primeira vez em 17 
anos, houve disputa de 
chapas. Concorreram 
o candidato apoiado 
por Skaf, Rafael Cer-
vone, e o opositor José 
Ricardo Roriz Coe-
lho. A situação ven-
ceu com quase 62% 
dos votos e com isso 
mantém a hegemonia 
liderada por Skaf.

Na  r eg iona l  de 
Indaiatuba, a elei-
ção também foi por 
aclamação por haver 
apenas uma chapa. 
O novo diretor será 
Sérgio Roberto Wolf. 
O atual diretor José 

Presidente da Ciesp Estadual, Rafael Cervone, e o presidente atual Paulo Skaff

FOTOS: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Entidades de classe da indústria escolhem
os novos comandos para o próximo triênio
Fiesp e Ciesp em nível estadual e regional do Ciesp em Indaiatuba realizaram eleições na segunda-feira (5)

A F i e s p  e  o 
Ciesp (Fede-
ração e Cen-

tro das Indústrias do 
Estado de São Paulo) 
e a regional de Indaia-
tuba do Ciesp renova-
ram seus comandantes 
na última segunda-fei-
ra (5) para o próximo 
triênio, que vai de 1º 
de janeiro de 2022 a 
31 de dezembro de 
2025.

A eleição na Fiesp 
escolheu por aclama-
ção o indicado do atu-
al presidente Paulo 
Skaf, o empresário 
Josué Gomes da Sil-
va, que é filho do ex-
-vice-presidente da 
República José Alen-

Augusto Rodrigues 
Gonçalves será o 1º 
vice e Daniel José Ri-
ghetto Jurado será o 2º 
vice na nova diretoria.

Novo presidente 
do Ciesp 

O empresário Rafa-
el Cervone, eleito pre-
sidente do Ciesp, é de 
Santa Bárbara D’Oes-
te, onde mora e traba-
lha, e se considera um 
defensor do interior 
na representatividade 
da indústria paulista e 
fala em união.

O discurso vem 
ao encontro da ne-
cessidade de buscar 
entendimento com a 
chapa derrotada. Para 
Cervone, pensar em 
uma indústria forte, é 
pensar em uma indús-

tria unida e integrada, 
entre Fiesp e Ciesp.

A chapa tem 78% 
de integrantes oriun-
dos do interior e apre-
senta 52% de renova-
ção, participação das 
42 diretorias regionais 
e expressiva presença 
de jovens, mulheres, 
pequenos e médios 
empresários. 

“Novas indústrias 
aparecem, novos em-
pregos, novos tipos 
de indústria. Estamos 
no auge da manufatura 
avançada e da indús-
tria 4.0 e uma das dis-
cussões é quais serão 
as vocações da capital 
e das distritais”.

Na opinião dele, 
a eleição já passou e 
agora o momento é de 
discutir o futuro, por-

ELOY DE OLIVEIRA
rmc@maisexpressao.com.br

que os empresários es-
tão preocupados com 
os seus negócios, com 
a geração de emprego, 
suas responsabilidades 
e investimentos. 

A nova diretoria do 
Ciesp é composta tam-
bém pelos empresários 
Josué Gomes da Silva 
(presidente eleito da 
Fiesp) como 1º vice-
-presidente, Vandemir 
Francesconi Júnior, 
2º vice e Luiz Alberto 
Soares Souza, 3º vice.

Dirigente regional 
O novo diretor regio-
nal do Ciesp, Sérgio 
Roberto Wolf, aposta 
na sintonia com as 
diretorias estaduais 
para desenvolver mais 
projetos em defesa dos 
empresários locais. 

“Saímos todos vi-
toriosos com a eleição 
dos novos comandos 
da Fiesp e do Ciesp. 
A boa sinergia entre 
as diretorias regional, 
estadual e Fiesp vai 
ser um diferencial”, 
disse ele.

Além da sintonia, 
o presidente do Grupo 
JLJ, de Salto, Ignácio 
de Moraes Júnior, foi 
reeleito vice-presiden-
te na chapa de Rafael 
Cervone e continuará 
no quadro diretivo do 
Ciesp.

Para o futuro, a 
meta do novo diretor 
regional prevê auxiliar 
de forma ativa a indús-
tria regional a se tornar 
atualizada e alinhada 
com as tendências da 
tecnologia 4.0.

Sérgio Roberto Wolf 1º diretor, Ignácio de Moraes Jr. vice-presidente da Ciesp Estadual, José Augusto 
Rodrigues 2 º vice e Daniel José Righetto Jurado 3º vice
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Entre os vilões estão o chuveiro elétrico, secadora de roupa, aquecedor e ferro de passar

Com o aumento da conta de luz saiba  
como evitar o desperdício de energia

DIVULGAÇÃO

Os consumidores 
tem  que preparar 
o bolso a partir 

deste mês, isso porque 
a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
autorizou o reajuste no va-
lor das bandeiras tarifárias.

Com o aumento, o 
maior reajuste será na 
bandeira vermelha Pata-
mar 2, justamente a que 
opera no Brasil atualmen-
te. A tarifa que antes era 
de R$ 6,24 a cada 100 
quilowatts-hora consumi-
do passou para R$ 9,49, 
o que representa um au-
mento de 52%. Esta taxa 
é cobrada quando existe 
um aumento nos custos da 
geração de energia.

E o peso no bolso das 
famílias será sentido pelas 
coletas realizadas neste 
mês e sinalizadas nos 
boletos que vencem em 

agosto. Por isso, nessa 
hora é importante saber 
como evitar o desperdício 
de energia, pois de acordo 
com a Aneel, a aposta é na 
manutenção da bandeira 
vermelha Patamar 2 até 
novembro deste ano.

De acordo com espe-
cialistas, entre os vilões 
da conta de luz estão equi-
pamentos como chuveiro 
elétrico, secadora de rou-
pas, aquecedor e ferro de 
passar. Além destes, ele-
trodomésticos como gela-
deira, microondas, freezer e 
lavadora de roupas também 
ajudam a pesar a conta.

Economia
Pensando em maneiras 

eficientes para diminuir 
os gastos, o Jornal Mais 
Expressão ouviu uma 
especialista para ajudar 
a economizar energia e 
não pesar no bolso. De 
acordo com a arquiteta 
Millena Miranda algumas 

soluções são práticas e 
importantes como apagar 
as luzes quando não ti-
ver ninguém no cômodo. 
“A luz ligada gera gasto 
desnecessário. Além dis-
so, podemos economizar 
energia usando mais a 
luz natural mantendo as 
portas e janelas abertas o 
máximo de tempo, assim 
o cômodo recebe clarida-
de”, explica. “Outro dica 
é manter as paredes com 
cores claras, pois ajudam 
a manter o ambiente mais 
iluminado quando usado a 
luz natural”, orienta.

A arquiteta também 
sugere que os aparelhos 
eletrônicos não utilizados, 
sejam tirados da tomada, 
principalmente os cabos 
que carregam notebooks 
e celulares, pois além 
de danificar o aparelho, 
enquanto ligado consome 
energia mesmo o aparelho 
estando 100% carregado.

Outra dica é desli-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

gar todos os aparelhos 
que ficam em standy by. 
“Esses eletrônicos cos-
tumam consumir 12% de 
energia mesmo sem uso, 
por exemplo: a tv mes-
mo desligada consome 
energia, o ideal é retirar 
o aparelho da tomada”, 
explica Millena.

A energia também 
pode ser economizada de 
acordo com o modo de 
uso dos aparelhos eletrô-
nicos e até mesmo a posi-
ção deles dentro de casa. 
“No caso de geladeira ou 
freezer, deixe-os em local 
arejado. Se o sol incidir 
diretamente, tenha certe-
za de que o consumo de 
luz também será maior”, 
orienta a arquiteta.

Aumento no preço
O aumento do preço 

da energia é conseqüên-
cia da crise hídrica que 
afeta os reservatórios das 
usinas hidrelétricas. De 

acordo com o Ope-
rador Nacional 
do Sistema 
E l é t r i c o 
(ONS), o 
Brasil en-
frenta a pior 
estiagem dos 
ú l t i m o s  9 1 
anos, fazendo 
necessário 
o aciona-
mento das 
usinas ter-
melétricas para 
suprir a queda 
de oferta.

Segundo a 
Aneel, o acio-
namento de 
usinas termelé-
tricas  é para 
garantir o forne-
cimento de ener-
gia em 2021 e vai 
custar R$ 9 bilhões 
aos consumidores. 
De janeiro a abril deste 
ano, o acionamento adi-
cional das termelétricas já 

custou R$ 4,3 bilhões.
Para compen-
sar esse gasto, 
foi adotada a 

bandeira ver-
melha patamar 2, 

nível máximo de 
cobrança extra 

aos consumi-
dores.

Ao lon-
go do ano, 

o Brasil tem 
meses secos e 

chuvosos. A crise é 
ainda mais grave 
porque estamos 
em período de 
estiagem, e que 
segue até se-
tembro. Portan-

to, a expectativa, 
é que o nível dos 

reservatórios deve 
baixar ainda mais, o 
que deve, de acordo 

com o diretor-geral da 
Aneel, André Pepito-

ne, encarecer ainda mais 
a conta de luz. 

A Prefeitura de In-
daiatuba inicia no dia 
15 de julho o calen-
dário de pagamentos 
da terceira parcela do 
Renda Mínima.

O programa auxilia 
moradores da cidade 
e é um benefício de 
transferência de renda 
direta, concedido pela 
Prefeitura de Indaia-
tuba às famílias resi-
dentes no município, 
inscritas no Cadastro 
Único de 16 de ja-

BENEFÍCIO
Terceira parcela do Renda Mínima será paga a partir de 15 de julho

No total, 4.317 pessoas estão aptas para receber o auxílio

neiro de 2019 a 16 de 
janeiro de 2021 e com 
renda per capita de 
até meio salário míni-
mo. As duas parcelas 
do benefício foram 
pagas em maio e ju-
nho, restando assim a 
última parcela de R$ 
130,00, mais R$ 20,00 
por filho, limitado a 
três crianças de até 
14 anos.

N o  t o t a l ,  4 . 3 1 7 
pessoas estão aptas 
para receber o auxí-

lio.  Os pagamentos 
acon tecem a t r avés 
do aplicativo Caixa 
Tem, disponível para 

• Aniversariantes de 
janeiro e fevereiro rece-
bem o auxílio em 15/07

• Aniversariantes de 
março e abril recebem o 
auxílio em 16/07

•Aniversariantes de 
maio e junho recebem 
o auxílio em 19/07

• Aniversariantes de 

julho e agosto recebem 
o auxílio em 20/07

- Aniversariantes 
de setembro e outubro 
recebem o auxílio em 
21/07

• Aniversariantes de 
novembro e dezembro 
recebem o auxílio em 
22/07

Pagamentos junho/2021

todos os celulares. Os 
correntistas do banco 
podem utilizar a mes-
ma conta e as novas 

já foram abertas pela 
própria Caixa.

Os que tiverem di-
ficuldade ou dúvida 

sobre o funcionamen-
to do aplicativo po-
dem procurar por uma 
agência da Caixa.



Todos os estabelecimentos descumpriam o horário de funcionamento permitido na Fase de Transição

Fiscalização paralisa 78 estabelecimentos 
por descumprimento do Plano São Paulo

Uma operação de 
fiscalização foi re-
alizada no último 

final de semana em Indaia-
tuba, e na ação 78 estabele-
cimentos foram obrigados a 
paralisar suas atividades por 
descumprirem as regras do 
Plano SP.

As operações contaram 
com o trabalho em conjunto 
das equipes da Guarda Civil 
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Ação de fiscalização também foi realizada em praças 
da cidade na dispersão de pessoas

de Indaiatuba, Departa-
mento de Taxas e Posturas, 
Secretaria de Serviços Ur-
banos e Meio Ambiente e 
Departamento de Vigilância 
Sanitária. Durante a ação, 
todos os estabelecimentos 
foram obrigados a parali-
sarem suas atividades por 
descumprirem o horário 
permitido nesta fase. Além 
disso, dez locais não pos-
suíam alvará de funciona-
mento.

No total foram regis-

tradas 9 notificações, 30 
orientações verbais e 39 
ocorrências de perturbação 
de sossego.

Também foram realiza-
das ações de dispersão nas 
praças do Parque Maria 
Lyra Groff (Cerejeiras) e  
Colinas 1, Parque Luiz Na-
rezzi, bem como, na Concha 
Acústica no estacionamento 
do Parque Ecológico Centro 
e no estacionamento do Par-
que Ecológico, no Jardim 
Paulista e Paulistano.

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br

Plano SP
Na fase de transição os 

estabelecimentos comer-
ciais, galerias e shoppin-
gs, assim como restauran-
tes e similares, salões de 
beleza, barbearias, aca-
demias, clubes e espaços 
culturais como cinemas, 
teatros e museus podem 
funcionar das 6h às 21h, 
com 40% da capacidade. 
O toque de recolher segue 
acontecendo diariamente, 
das 21h às 5h.

AGRESSÃO

A Guarda Civil de 
Indaiatuba registrou três 
ocorrências de violência 
doméstica neste final de 
semana. Na sexta-feira 
(02), a equipe da viatura 
110 foi enviada até a Rua 
Eduardo Munhoz, no Jar-
dim Portal do Sol, onde os 
agentes lograram êxito na 
prisão de um homem, que 
chegou em casa embria-
gado e agrediu sua esposa 
após uma discussão. A 
vítima foi socorrida a UPA 
e o agressor à Delegacia de 
Polícia, onde ficou preso 
em flagrante.

No sábado (03), a equi-
pe da viatura 111 atendeu 
uma ocorrência de violên-
cia doméstica na Rua José 
Estanislau Ambiel, no Jar-
dim Morada do Sol. A víti-
ma relatou aos agentes que 

seu companheiro deu um 
tapa em seu rosto e após ela 
cair no chão, ele bateu sua 
cabeça várias vezes contra 
o solo. A vítima foi socor-
rida a UPA e o indivíduo 
detido e apresentado na 
Delegacia de Polícia.

O último caso foi re-
gistrado na madrugada 
de domingo (04), na Rua 
Benedita Carvalho, no 
Jardim Campo Bonito. A 
vítima relatou aos agen-
tes que estava dormindo, 
no momento em que seu 
companheiro chegou em 
casa, sob o efeito de álcool 
e drogas e tentou enforcá-la 
na cama. Ao ser informado 
que seria conduzido até 
a Delegacia, o homem 
ficou ainda mais alterado, 
o que levou os agentes a 
utilizarem o uso de força 

Guarda Civil registra três ocorrências de 
violência doméstica no final de semana

moderada para realizar sua 
contenção e condução até 
o plantão policial, onde a 
ocorrência foi apresentada 
para a autoridade policial.

Caminho das Rosas
O programa Caminho 

das Rosas é focado na 
prevenção da violência 
contra a mulher. Lançado 
oficialmente em setembro 
de 2018, em conjunto com 
as secretarias de Saúde, 
Segurança, Cultura e As-
sistência Social, o progra-
ma oferece treinamentos, 
visando o atendimento e 
acolhimentos destas mu-
lheres.

O crime de violência 
doméstica é uma ocorrên-
cia difícil de lidar, prin-
cipalmente pelo fato do 
constrangimento da vítima 

que, muitas vezes, tem di-
ficuldade em pedir ajuda. 
Pensando em facilitar o 
atendimento destas pesso-
as, a Secretaria de Seguran-
ça Pública de Indaiatuba 
desenvolveu o aplicativo 
SOS Caminho das Rosas, 
que funciona como um 
botão de pânico.

O aplicativo é uma ma-
neira mais rápida para aju-
dar 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. Estas informações 
auxiliam para que o aten-
dimento seja muito mais 
eficiente o que resulta em 
uma possibilidade maior 
do agressor ser preso.

APREENSÃO
Veículo é apreendido por 
perturbação do sossego

A Guarda Civil de In-
daiatuba apreendeu na 
madrugada do último dia 
03, dois veículos com som 
alto, no Jardim Oliveira 
Camargo. A ação ocorreu 
durante o patrulhamento 
preventivo pelo bairro, 
quando os guardas escu-
taram música tocando em 
volume elevado.

A Guarda Civil com o 
apoio da equipe do GAP 
095 e do GAM 088 encon-

traram dois veículos, uma 
Saveiro branca e uma S

A Lei  Municipal 
6.297/2014 proíbe o fun-
cionamento de equipa-
mentos de som em veícu-
los que possam perturbar 
o sossego público. Diante 
da situação os responsá-
veis pelos veículos foram 
multados em R$2.181,75 
e os veículos recolhidos 
ao pátio credenciado pelo 
poder público.

Veículos foram apreendidos com base na Lei Municipal 6.297/2014

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI
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A Vila Nobre Horti Mercado conta com a experiência da família Tavares que está no ramo há 12 anos

Vila Nobre Horti Mercado traz novo 
conceito em compras de alimentos 

O Vila Nobre Hor-
ti Mercado foi 
inaugurado em 

Indaiatuba em março 
desse ano, em meio a 
pandemia. Por causa des-
sa situação emergencial, 
eles precisaram se adap-
tar, e já tem parceria com 
o IFood para fazer as 
entregas.

Jefferson Tavares, 
um dos responsáveis, é 
formado em Engenharia 
Mecatrônica, mas tanto 
ele, como os pais, João e 
Dê, e ainda o irmão Jonas 
Tavares, já trabalhavam 
no ramo de mercados 
há 12 anos. A família 
Tavares, pai, mãe, e os 
dois filhos são os qua-
tro sócios responsáveis 

pelo Horti Mercado Vila 
Nobre. Eles enxergaram 
em Indaiatuba uma boa 
oportunidade de expan-
dir seu negócio e acer-
taram: hoje já contam 
com 20 funcionários e 
pretendem expandir ain-
da mais. 

“Minha maior gratifi-
cação é poder atender da 
melhor maneira nossos 
clientes”, afirma Jeffer-
son. Ele conta que o Hor-
ti Mercado foi pensado 
para oferecer a melhor 
qualidade possível nos 
alimentos: os melhores 
legumes e frutas são se-
lecionados para estar ali, 
e para quem tem pressa, 
existem as opções que já 
vem higienizadas, corta-
das e embaladas, como 
saladas de frutas, seleção 
de legumes para recei-

isolamento por causa da 
pandemia, pode fazer 
seu pedido pelo Ifood 
e receber os produtos 

CONCERTOS
Festival de Inverno de Indaiatuba reúne seis concertos virtuais entre 10 a 31 de julho

tas como yakissoba ou 
sopas, por exemplo, ou 
mix de saladas de folhas 
prontas. 

Andando pelos corre-
dores também dá para en-
contrar diversas opções 
de castanhas a granel, 
queijos e embutidos fa-
tiados na hora, também 
itens de padaria e confei-
taria, incluindo salgados, 
pães, doces, e até um 
açougue com produtos 
de origem artesanal. Não 
é um simples mercado ou 
hortifruti: o Vila Nobre 
reúne o melhor dos dois 
conceitos. 

Se você ficou interes-
sado em conhecer, pode 
visitá-los na Av. Fábio 
Ferraz Bicudo, nº 979 
no bairro Jardim Resi-
dencial Dona Lucilla, 
ou se está cumprindo o 

VILA NOBRE HORTI MERCADO

LILIAN LARANJEIRA

fresquinhos em casa. O 
Whatsapp comercial é 
o (19) 99781-4572. No 
Facebook, é só procurar 

por Vila Nobre Horti 
Mercado e no Instagram 
como @vilanobrehorti-
mercado. 

Não é um simples mercado ou hortifruti: o Vila Nobre reúne o melhor dos dois conceitos

xxx

xxx

BÁRBARA GARCIA  
rmc@maisexpressao.com.br

A Secretaria Muni-
cipal de Cultura realiza 
mais um ano o Festival 
de Inverno de Indaiatuba. 
E neste ano, assim como 
em 2020, será online e 
reunirá apresentações 
que ocorrem entre os 
dias 10 e 31 e julho. Os 
concertos serão exibidos 
no portal Cultura Online 
e no YouTube da Pre-
feitura de Indaiatuba.

As apresentações 
são da Orquestra Sin-
fônica e Orquestra Jo-
vem, Camerata Filar-

mônica e Corporação 
Musical Villa-Lobos.

O Festival de Inver-
no acontecerá virtual-
mente, com o objetivo 
de assegurar a proteção 
dos direitos culturais da 
população durante a si-
tuação de emergência 
em saúde, em virtude 
das ações de combate à 
pandemia de Covid-19.

“Depois do sucesso 
do evento presencial em 
2019, resolvemos man-
tê-lo online no ano pas-
sado com apresentações 

das orquestras parceiras 
da Secretaria Municipal 
de Cultura”, recorda a 
secretária municipal de 
Cultura, Tânia Castanho. 
“Em 2021, mantemos 
esta fórmula, já torcendo 
para que, no próximo 
ano, possamos estar to-
dos juntos novamente”.

O Festival de Inver-
no acontecerá virtual-
mente, com o objetivo 
de assegurar a proteção 
dos direitos culturais da 
população durante a si-
tuação de emergência 

O Festival de Inverno acontecerá virtualmente em virtude 
das ações de combate à pandemia de Covid-19

em saúde, em virtude 
das ações de combate à 
pandemia de Covid-19.

A secretária convida 
a população a conferir 
os concertos. “As or-
questras de Indaiatuba 
são reconhecidas por 
sua excelência e a pro-
gramação está muito 
interessante, bastante 
eclética”, ressalta Tâ-
nia. Confira abaixo um 
pouco mais dos seis 
concertos que integram 
a programação do Fes-
tival de Inverno 2021.
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Confira os principais argumentos científicos da proteção com o uso das máscaras

Evidências científicas do uso de máscaras 
contra Covid e a diferença entre elas

Depois de um ano e 
quatro meses que 
a Pandemia de co-

ronavírus foi decretada no 
Brasil, muita gente ainda tem 
dúvidas se o uso de máscara 
pode ou não ser eficaz para 
diminuir a chance de con-
taminação e transmissão da 
doença.

Logo nos primeiros me-
ses da pandemia, segundo 
o site de notícias médicas 
PebMed, o uso das máscaras 
cirúrgicas começou quase 
que de forma espontânea em 
países asiáticos como Japão 
e Coréia do Sul, pois já era 
de conhecimento prévio na 
Medicina que a máscara 
cirúrgica, ao filtrar as partí-
culas, inibia a transmissão de 

agentes biológicos causado-
res de doenças respiratórias, 
mesmo ainda não havendo 
estudos específicos sobre a 
Covid-19.

Conforme o tempo foi 
passando, foram surgindo 
mais pesquisas. Um estu-
do da Revista Brasileira 
de Enfermagem, em 2020, 
mostrou que a máscara de 
tecido tem uma eficácia me-
nor em comparação com a 
cirúrgica: tanto pela variação 
de tecidos e camadas, como 
também porque à medida 
que são lavadas várias vezes, 
diminuem a capacidade de 
filtragem. 

Mesmo assim, usar más-
cara de tecido é preferível 
do que não usar nada. O site 
médico PebMed alerta: “O 
lema deve ser: minha másca-
ra te protege, sua máscara me 

protege”. Os modelos N 95 e 
PFF2, estão sendo apontados 
como os que conseguem ga-
rantir maior filtragem.

As máscaras PFF2 e 
N95, que são as a mesma 
máscara, apenas a nomencla-
tura que muda, conseguem 
filtrar mais do que 95% das 
partículas, como recomenda 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), tem elástico 
para ajustar ao rosto e clipe 
de metal no nariz, que ga-
rante melhor ajuste. Duram 
até oito horas e o suor não 
atrapalha a filtragem. O mais 
interessante desses modelos 
é que eles têm filtro eletrostá-
tico, então conseguem filtrar 
as partículas não somente 
pela superfície, mas também 
pela carga elétrica, o que 
aumenta a proteção. 

Já a máscara K95 não 

atinge o percentual de 95% 
de proteção, e por isso não 
é recomendada para pro-
fissionais de saúde. Porém, 
para a população geral, ela 
é uma alternativa melhor 

do que as feitas de pano. 
Lembrando que a pro-

teção da máscara ajuda, 
sim, como mostrado, a 
diminuir a transmissão, 
porém outros cuidados 

são recomendados como 
lavar as mãos regularmen-
te, distanciamento físico 
sempre que possível, evi-
tar aglomerações e tomar 
a vacina.

Muita gente ainda tem dúvidas se o uso de máscara é realmente eficaz. Veja os argumentos 
e descobertas mais recentes da Ciência

GOOGLE

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

VACINA
Campanha de vacinação contra gripe é ampliada para toda população 

ARQUIVO AGÊNCIA BRASIL
O Ministério da Saú-

de decidiu ampliar a 
campanha de vacinação 
contra a Influenza (gri-
pe) para toda popula-
ção a partir da próxima 
segunda-feira (12). A 
campanha para os grupos 
prioritários se encerra 
nesta sexta-feira (9), 
porém quem faz parte 
do grupo e ainda não se 
imunizou pode procurar 
uma Unidade de Saúde 
para receber a vacina.

Em Indaiatuba, a Se-
cretaria de Saúde infor-
mou que o município irá 

seguir a recomendação 
do Ministério da Saúde 
e do Governo do Estado, 
porém não confirmaram, 
até o fechamento desta 
edição, se a imunização 
começara no dia 12, as-
sim como na maioria 
das cidades paulistas.

As doses remanes-
centes serão aplicadas 
em pessoas de outras 
faixas etárias, confor-
me informou a Secreta-
ria Estadual da Saúde. 

“Contamos com a 
participação de todos 
que integram estes pú-

blicos para que procurem 
os postos até esta sexta-
-feira (9) e garantam sua 
proteção contra a gripe. 
Estas pessoas ainda terão 
prioridade a partir do dia 
12, mas toda a popula-
ção poderá se vacinar 
enquanto houver doses 
disponíveis na rede”, 
diz a médica da Divi-
são de Imunização da 
Secretaria, Helena Sato.

Covid-19
Quem está nos grupos 

da campanha de gripe e 
também estiver entre os 

Vacina contra gripe estará sendo aplicada em toda população 
enquanto tiver doses disponíveis

públicos da vacinação 
contra Covid-19 deve 
respeitar um intervalo de 
14 dias para receber do-
ses destinadas a preven-
ção contra estas doenças.

Se houver interesse 
em intercalar o cronogra-
ma, como o imunizante 
contra o novo coronaví-
rus é aplicado em duas 
doses, é possível receber 
a primeira, aguardar 14 
dias para receber a da 
gripe, e depois esperar 
no mínimo mais 14 dias 
para receber a segunda 
dose contra Covid-19.
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Evento de premiação ocorre neste ano com o show da dupla Maiara & Maraisa

Troféu Frutos de Indaiá premia
as melhores empresas de Indaiatuba

O Troféu Frutos 
de Indaiá ocorre 
há 15 anos e é 

considerado o principal 
e melhor evento de pre-
miação de Indaiatuba e 
região. A 15ª edição irá 
realizar a entrega do Tro-

féu que simboliza o reco-
nhecimento dos serviços 
prestados pelas empresas 
indicadas como a melhor 
em seu segmento.

Tradicional na cidade, 
o Troféu Frutos de Indaiá 
ganhou a confiança dos 
empresários locais de-
vido a sua credibilidade 
nas pesquisas de satis-

fação realizadas com os 
indaiatubanos, entre ou-
tubro e novembro do ano 
passado, quando foram 
ouvidas três mil pessoas.

Criado em 2005, o 
nome Frutos de Indaiá, 
segundo o diretor do 
Grupo Mais Expressão, 
Alan Di Santi, remete 
aqueles que produzem 

na cidade, que criam 
empregos e geram renda. 
O troféu foi elaborado 
pela artista plástica in-
daiatubana Maria Vaz, 
a Memê. A ideia era que 
o troféu lembrasse uma 
folha de palmeira, já que 
Indaiá em tupi-guarani 
significa Palmeira, mas 
que ao mesmo tempo 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

fosse um troféu unissex, 
porque há empresários e 
empresárias que recebem 
o prêmio, e dessa ma-
neira chegaram ao atual 
design.

“Pra mim é um orgu-
lho muito grande ver o 
sucesso do Troféu Frutos 
de Indaiá. Estamos há 
15 anos reconhecendo e 

premiando as melhores 
empresas e empresários 
de Indaiatuba”, disse Di 
Santi. “E quem escolhe 
os premiados de cada ano 
são os nossos eleitores e 
também os moradores 
de nossa cidade, afinal 
quem melhor poderia 
avaliar uma empresa?”, 
completa.

“Para nós do Salão Casa S 
é uma satisfação poder receber 
o reconhecimento de nossos 
clientes e das pessoas que de 
alguma forma participam da 
nossa história. Todos os nos-
sos serviços e ambientes são 
pensados para transformar a 
experiência da beleza em algo 
confortável, convidativo e 
com aquela sensação de estar 
sempre em casa. A premiação 
chega como a coroação de todo 
nosso esforço em fazer de cada 
um nossos clientes pessoas 
ainda mais especiais!” - 

Shirlei Girotti, proprie-
tária do Salão Casa S

“Sempre trabalhamos com 
muito esforço e dedicação 
para oferecer o melhor para 
os nossos clientes e receber 
o Troféu Frutos de Indaiá é a 
confirmação que estamos no 
caminho certo. Para nós é uma 
satisfação receber esse Troféu, 
pois nos incentiva a trabalhar 
cada vez mais pensando em 
nosso clientes” - 

Erik Ferreira e Renato 
Rocha, proprietários da Ave-
nida Veículos

“O Troféu Frutos de Indaiá abriu as portas da minha carreira 
por meio de contatos e criando raízes muito forte com a nossa 
cidade” – Dra. Flávia T. de Genaro – Direito Imobiliário Eva Maria  e Ana Laura da loja Eva Maria Store Aline e Leticia da Alicia Flores 

ARQUIVO PESSOAL

JME JME JME

ARQUIVO PESSOAL
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DIVULGAÇÃO

Thiago Moisés, de Indaiatuba, sobe ao octógono
para fazer a luta principal do UFC Vegas 31 
Competidor vai em busca de sua quarta vitória seguida, na noite de 17 de julho 

Pela oitava vez no 
UFC (Ultimate 
Fighting Cham-

pionship), principal 
competição de MMA 
do mundo, um lutador 
de Indaiatuba vai levar 
as cores de Brasil ao 
octógono. Mas, dessa 
vez, com um gostinho 
todo especial: Thiago 
Moisés, de 26 anos, vai 
fazer a luta principal da 
noite no UFC Vegas 31, 
que ocorre no próximo 
dia 17 (sábado), em Las 
Vegas nos Estados Uni-
dos. 

O adversário será o 
russo Islam Makhachev, 
de 29 anos, número 8 do 
ranking do peso-leve (70 
kg), e dono de um card 
de respeito: 19 vitórias 
em 20 lutas realizadas.

Moisés tenta vencer 
seu maior desafio na 
carreira e, consequente-
mente, chegar a quarta 
vitória seguida no UFC. 
Desde 2018 na organi-
zação, o indaiatubano 
já subiu ao octógono 
em sete oportunidades 
e em cinco saiu como 
vencedor, tornando-se 
assim o 14º no ranking 
da categoria. Na carrei-
ra, em 20 lutas foram 16 
vitórias. 

Apesar de os luta-
dores serem considera-
dos grandes promessas 
no UFC, a princípio o 
embate entre os dois 
não seria o principal da 
noite. Inicialmente o 
show seria encabeçado 
por Max Holloway e 
Yair Rodriguez, mas por 
uma lesão do primeiro 
lutador, o combate foi 
adiado. 

Assim, a oportunida-
de de fazer a principal 
luta da noite “caiu nos 
colos” de Makhachev e 
Moisés. O embate con-
tará com cinco rounds, 
porém não vale o cintu-
rão da categoria. O card 
preliminar ocorre a partir 
das 20h, com seis lutas; e 
o principal, também com 
seis combates, a partir 
das 23h. Seis brasileiros 
sobem ao octógono no 
UFC Las Vegas 31.      

O brasileiro segue sua 
preparação em Coconut 
Creek, cidade onde resi-
de, no estado americano 
da Flórida. Pela internet, 
o lutador de Indaiatuba 
encontrou um tempinho 
para contar a reportagem 
do Mais Expressão sobre 
a expectativa para luta e 
o adversário, bem como 
a vida nos Estados Uni-
dos e do que mais sente 
falta no Brasil. Vale a 
pena conferir: 

Pela primeira vez no UFC, Thiago Moises faz a luta principal da noite 

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

Jornal Mais Expressão 
- O que você espera desse 
próximo desafio?  
Thiago Moisés - A ex-
pectativa é muito positiva, 
estou muito bem treinado, 
tanto fisicamente quanto 
mentalmente, então vou 
lá dar o meu melhor. Creio 
que isso será o suficiente 
para que eu saia com a 
vitória e com o braço er-
guido no dia 17. 

JME – Como é, pela pri-
meira vez, fazer a luta 
principal da noite?  
Moisés - Estou muito fe-
liz em ser o main event 
(luta principal) desta edi-
ção. Isso só comprova o 
reconhecimento ao meu 
trabalho, vindo de três vitó-
rias seguidas no UFC. É a 
prova de que a organização 

gosta do meu estilo de luta, 
então vou chegar lá e mos-
trar o meu melhor. Enfim, 
isso é o reconhecimento de 
todos esses anos que venho 
trabalhando duro. 

JME – O que pode dizer 
sobre o seu adversário? 
Moisés – Acho meu ad-
versário um oponente bem 
completo, sendo que o 
ponto forte dele é o Wres-
tling (modalidade de luta 
agarrada). Então, prova-
velmente vai ser uma luta 
bastante agarrada, com tro-
cação, ideal para o público. 
Atualmente sou o 14º do 
ranking do UFC e vou lutar 
contra o número 8. Uma 
vitória em cima dele (Islam 
Makhachev) vai me colo-
car muito perto da disputa 
do cinturão da categoria. 

Estou muito feliz em parti-
cipar do evento, contra um 
atleta de alto nível como é 
o Islan, mas tenho certeza 
que logo levarei o cinturão 
da categoria para o Brasil. 

JME – Como iniciou sua 
trajetória nas artes mar-
ciais? 
Moisés – Comecei no 
jiu-jitsu com 8 anos, na 
Academia Maromba, com 
o Paulo Streckert. Tam-
bém treinei kickboxing 
com meu pai, aos 11 anos, 
e fiz boxe com o Piva. En-
fim, minha vida inteira foi 
dedicada as artes marciais. 
Ganhei várias lutas no 
Brasil, tive a oportunidade 
de competir em um evento 
chamado RFA, quando 
ganhei o cinturão. Depois 
fui convidado para o Con-

tender Series, quando lutei 
na frente do Dana White 
(presidente do UFC) e, 
além de conquistar a vitó-
ria, consegui fechar meu 
contrato para fazer parte 
do UFC. 

JME – Há quanto tempo 
mora nos EUA e como 
chegou ao UFC? 
Moisés – Moro nos Es-
tados desde os 17 anos 
e vim para cá por meio 
de uma oportunidade, 
oferecida por um em-
presário do mundo das 
lutas. Aqui (EUA), tive 
total apoio da academia 
American Top Team, 
que me ofereceu estadia 
e alimentação. Vim para 
cá sem saber falar nada de 
inglês, sozinho, mas todo 
esse esforço valeu a pena, 

pois o resultado a gente já 
está vendo no octógono.  

JME – Do que mais sente 
falta do Brasil? 
Moisés – Sinto muita 
falta da família, do calor 
humano dos brasileiros. 
Depois da luta do dia 17 
vou ao Brasil, para passar 
as férias com a família, 
e aproveitar bastante o 
nosso país, com aquele 
churrasco brasileiro, e se 
Deus quiser comemoran-
do a vitória. 

JME – Para finalizar, 
qual é o seu sonho do 
UFC? 
Moisés – Minha meta a 
ser alcançada no UFC, 
até 2022, é ser campeão 
e conquistar o cinturão da 
minha categoria.



O livro é uma coletânea de crônicas feitas como 
homenagem a Dona Vitalina, que completa 101 anos

Livro “Vitalina Cherubim” 
conta a história de vida 
de uma neta de escravos

A jornalista Ma-
ria Alice da 
Cruz,  de 54 

anos, está lançando a 
segunda edição de seu 
livro “Vitalina Cheru-
bim: neta de escravos 
em conversas com café 
quente”. Esta nova ti-
ragem será feita com a 
arrecadação e colabora-
ção de leitores e amigos 
através do site Catarse. 

O convite para a es-
crita do livro veio da 
xará da autora, Ma-
ria Alice Cherubim. A 
ideia era homenagear 
o centenário da mãe, 
Vitalina Cherubim, que 
este ano fará 101 anos 
no dia 21 de dezembro 
deste ano, final da pri-
mavera. A lembrança da 
estação do ano não é por 
acaso, pois a coletânea 
de crônicas é dividida 
em quatro partes, nessa 
ordem: Relatos de Ve-
rão, Outonos Distantes, 
Crônicas de Inverno e 
Finalmente Primavera. 

“Eu trabalhei muitos 
anos como assessora de 
imprensa da Unicamp, e 
a Maria Alice, filha da 
Vitalina, acompanhava 
meu trabalho no jornal 
interno. Foi uma alegria 
o convite dela, pois eu 
tive a oportunidade de 

conhecer não só a fa-
mília, mas de contar 
muitas belezas huma-
nas brasileiras”, conta 
a autora.

Vitalina era neta de 
pessoas que vieram da 
África para serem escra-
vizadas, e por isso ela é 
um testemunho vivo da 
história do Brasil. No 
alto dos quase 101 anos, 
lúcida, ela se lembra 
muito bem da vivência 

com os avós: alguns 
vieram para cá sem nem 
saber o português. 

Depois de libertos, 
foram morar em áreas 
agrícolas cujo solo era 
pobre e pedregoso, difí-
cil de plantar. “Já tinha 
ouvido histórias de que 
as melhores terras fica-
vam com os imigrantes 
e as piores com escravos 
libertos”, conta Alice. 
Por conta da pobreza 

BÁRBARA GARCIA  
rmc@maisexpressao.com.br

TRAÇADO EDITORIAL

extrema, houve uma 
ocasião em que Vitalina 
precisou pedir para a 
vizinha os mantimentos 
que seriam doados para 
a igreja. Depois disso, 
ela sustentou os vários 
filhos lavando roupas 
para outras pessoas. 
Esse é um resumo de 
uma das crônicas que 
mais emocionou Maria 
Alice, cujo título foi 
“Lavando a Vida”. A 

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BRA segunda edição do livro publicado pela Editora Traçado Editorial, será lançado com 
o apoio da arrecadação através da plataforma Catarse

VIÚVA NEGRA
Lançamento - Ação / Aventura - Classificação 12 
anos - 135 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (8) a Quarta (14): 15h30 / 20h30 [TC]
Polo Shopping Quinta (8) a Quarta (14): 16h30 [VIP] 
/ 19h45 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (8) e Sexta (9): 14h00 [TC] / 17h20 [TC] / 
19h30
Sábado (10) a Quarta (14): 14h00 [TC] / 17h20 [TC] 
/ 18h35 / 21h40
Polo Shopping
Quinta (8): 14h30 / 16h00 / 18h50 / 20h50
Sexta (9) a Quarta (14): 14h30 / 16h00 / 18h50 / 
20h50 / 21h50
...................................................................................
OS CROODS 2: UMA NOVA ERA
2ª semana - Animação - Classificação livre - 95 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (8) a Quarta (14): 14h30
Polo Shopping
Quinta (8) a Quarta (14): 15h00 / 17h50
...................................................................................
VELOZES & FURIOSOS 9
3ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos 
- 145 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (8) a Quarta (14): 16h50 / 20h00
Polo Shopping
Quinta (8) a Quarta (14): 15h30 / 17h30 / 19h20 / 
20h20
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primeira edição do li-
vro foi lançada em 23 
de novembro de 2019, 
e já esgotou. Por isso 
a segunda edição se 
justifica: para levar a 
história de Vitalina, e 
com ela, a história oral 
do nosso país, para mais 
pessoas.  

Se você gostou e 
quer apoiar a nova edi-
ção, a pré-venda está 
sendo feita até o dia 

22 de julho, e a Editora 
Traçado Editorial está 
fazendo alguns sorteios 
no Instagram @traca-
doeditorial. O endereço 
digital do projeto na 
plataforma Catarse é 
o catarse.me/vitalina. 
Para cada faixa de do-
ação, existe um kit com 
presentinhos diferen-
tes. Confira e colabore 
com esse projeto tão 
bonito!
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Sonia e Lia da Z10 Negócios Imobiliários, agradecem ao Sr. Jose Roberto, 
pelo negócio fechado. Parabens pela excelente compra!

Carolina Orssolan é mais uma cliente satisfei-
ta. Cabelo loiro com o tratamento em dia. E um 
crescimento super saudável. Ela recomenda ...loi-
ra,morena, cacheado, liso, homens, mulheres e 
crianças. Todos tem tratamento personalizado com 
a Terapeuta Capilar Angélica Mariano!! Saiba mais 
entre em contato e agende sua avaliação fone (19) 
99272-8937!!

Chegando mais uma cliente especial a Dra. Alexsandra Manoel Garcia, da 
AMG Advocacia, Mestre em Educação e Professora de Direito, seja muito 
bem vinda Dra. estamos muito felizes com sua chegada!!

Há 19 anos a Pizzaiola Carla Stadnik é o referencial 
em As Meninas Pizzaria,  impecável e exigente no 
que faz. Parabéns Meninas!!

Teve cliente apagando as velinhas nesta semana 
a Lógica Assessoria Contábil, completou no último 
dia 06 de julho 29 anos. “A Lógica nasceu em 06 
de julho de 1992, do sonho de seus diretores de 
empreender, conquistar a independência e ter 
o próprio negócio” Parabéns Marcia e Sergio, 
desejamos muito sucesso sempre!!

Hugo, Bruna, Thabata, Giovanna, Alexandra e Gustavo, almoçando no Restaurante De La Marie, que 
fica na Rua Sorocaba 184 - Jd América fone: (19)3329-6575!!
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Clínica Bicho Amigo

Edson proprietário da Di Casa Móveis, recebendo o 
delicioso Bolo da Madre mimo do Jornal Mais Expressão. 
R. Vinte e Quatro de Maio, 1065 - Centro – Fone: (19) 
3885-0602.

Acaba de ser inaugurada a Disensa Materiais para 
Construção. A loja oferece as mais famosas marcas 
do mercado. Vale a pena conhecer na Av. Conceição, 
1146 - Vila Nova II. Parabéns Mauro, Sérgio e Daniele 
e sucesso nesse novo empreendimento!

A graça de Puppye da tutora Ingrid, em consulta na 
Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 
- Centro, (19) 3875-2715.

Ontem dia 7 quem comemorou mais um ano foi o 
querido Dr. Luiz Carlos Chiaparine, o nosso médico 
do "coração". Agradeço a Deus pela sua vida, por sua 
atenção, generosidade e pelo seu profissionalismo. 
Parabéns doutor e muitas felicidades sempre. Que o 
nosso Pai o abençoe grandemente!

Fabio proprietário da Ótica Ipanema do Polo Shopping, 
recebendo o Bolo da Madre carinho do Jornal Mais 
Expressão.

Delegado Bruno Lima é o mais novo morador de 
Indaiatuba. Em meio ao mandato como deputado estadual 
e diversos resgates de animais em situação de maus-
tratos, Bruno Lima, decidiu se mudar para Indaiatuba junto 
com a esposa, Cacau Colucci. O casal está à espera do 
primeiro filho, Arthur, que nascerá no Hospital Santa Ignês, 
no segundo semestre deste ano. Indaiatuba foi a cidade 
escolhida pelo casal pela segurança e pela qualidade de 
vida que proporciona, visando o futuro do primogênito e a 
tranquilidade para os dias de descanso em família.

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, no condomínio 
Terras em Itu-SP. 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 estamos atendendo on line e via WhatsApp 
F. (19) 98355- 8383, comercial@mrroof.com.br. A partir 
do dia 12/07 a MR. Roof estará em novo endereço R. 
Edesio Capovila, 159 – Jardim Esplanada.

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!

Adelaide Decorações

Mr. Roof
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AP05223 - AU. 67m² - BELÍSSIMO APARTAMENTO COM 
ARMÁRIOS EM CONDOMÍNIO COM INFRAESTRUTURA DE 
LAZER COMPLETA - PÁTIO ANDALUZ - INDAIATUBA / SP 
-  02 Dormitórios (01 Suíte C/Armários), WC Social, Sala 02 
Ambientes, Cozinha Planejada, Lavanderia e Vagas p/01 Autos. 
R$ 2.200,00 (PACOTE)

AP03572 - CLASS – AU. 62,07m² - Apartamento novo com 02 
dormitórios sendo 01 suíte (planejados) , WC social, sala ampla 
dois ambientes com planejados varanda, cozinha planejada, la-
vanderia com armários, garagem para 02 autos coberta. Aparta-
mento com ar condicionado e varanda com fechamento em vidro 
**Infra-estrutura de lazer completa e portaria 24h** R$ 2.200,00 
+ COND. + IPTU

CA09552 - JARDIM AMÉRICA - excelente localização e ótimo 
acabamento - AT 125m² AC 110m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala com pé direito 3,5 m, com sanca e lustre de cristal,  
cozinha planejada com Cooktop, banheiros com planejado box e 
espelho lavanderia com churrasqueira, garagem coberta para 02 
carros com portão automatizado, preparação para água quente 
e ar condicionado. R$ 470.000,00.

CA09549 -  AT 150m² - AC 105m² - VENDA -  EXCELENTE 
CASA TÉRREA EM CONDOMÍNIO FECHADO - VILA RICA -  3 
dormitórios sendo 1 suíte - 2 WC social - cozinha  integrada - es-
paço gourmet com churrasqueira - garagem vagas 02 automóveis 
- preparado para ar condicionado na sala e suíte, piso e revesti-
mento em porcelanato, esquadrias na cor preta. Condomínio ofe-
rece área de lazer. R$ 580.000,00.

CA09550 - AT. 429m² - AC. 275m² - BELÍSSIMO IMOVEL 
COM ARQUITETURA DIFERENCIADA EM CONDOMÍNIO 
FECHADO - TERRA MAGNA - sobrado sendo 03 suítes  - 01 
máster, 05 WC social, 03 salas amplas, escritório reversível, 
área gourmet, jardim, piscina. Acabamento alto padrão e ar-
quitetura diferenciada. Condomínio com infraestrutura de la-
zer e segurança. R$ 1.200.000,00

CA09509- CENTRO ÓTIMA LOCALIZAÇÃO- AT 285m2- AC 
99.88m2 - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala  cozi-
nha com móveis planejados, lavanderia, garagem para 04 car-
ros sendo 02 coberta, churrasqueira, cerca elétrica e alarme. 
LOCAÇÃO R$ 2.500,00 + IPTU. SOMENTE FIADOR.

CA09548 - JARDIM RESIDENCIAL RESERVA BOM 
VIVER - CASA TÉRREA - AT 360m², AC 178m². 03 
dormitórios, sendo 02 SUÍTES com ar condiciona-
do, (sendo 01 dormitório planejado, outros 02 com 
guarda roupa), sala de estar e jantar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia, quintal com SPA, e garagem 
para 04 carros (sendo 02 cobertas). ÁREAS COMUNS 
DO CONDOMÍNIO: Espaço Gourmet, Churrasqueira, 
Salão de festas, Academia, Lagos, Campo de futebol, 
Quadra poliesportiva, Quadra de tênis e Playground. 
Portaria e Segurança 24h. VENDA R$ 970.000,00

LOCAÇÃO

SL01106 - SALÃO COMERCIAL ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 
NO JARDIM DOS SABIÁS - AU. 53m² - salão com 1 
banheiro e estacionamento para clientes na frente.

AP05102 - APARTAMENTO ( KITINET`CENTRO AU. 
35m² - suíte,  cozinha, sala, não tem vaga de gara-
gem. R$ 800,00 + IPTU.

AP05227 - APARTAMENTO - CENTRO -  AU 50 m² 
-   sala, 01 dormitório, cozinha e lavanderia conju-
gadas, WC Social, 01 vaga/garagem. Localização 
privilegiada, próximo ao centro comercial, bancos, 
prestadores de serviços - LOCAÇÃO  R$ 800,00 + 
CONDOMÍNIO + IPTU.

AP03794 - AU 182m²  - BELÍSSIMO DUPLEX MO-
BILIADO EM CONDOMÍNIO FECHADO COM COM-
PLETA INFRAESTRUTURA DE LAZER - TORRES DA 
LIBERDADE - duplex mobiliada e pronta para morar 
com 04 dormitórios sendo 02 suítes (master com 
closet), WC social, roupeiro,  sala ampla 03 ambien-

tes, 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. Próxi-
mo a supermercados, bares, colégios e universi-
dade. 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 despensa, lavanderia planejada com acesso 
de serviço externo, garagem para 4 autos sendo 
2 cobertas e acesso aos fundos da casa, área de 
churrasqueira com banheiro completo. Imóvel 
com boiler para aquecimento da água nos chu-
veiros e pias superiores 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.

CA09505 - VILA GEORGINA -  ÓTIMA LOCALIZA-
ÇÃO - AT 250m²  AC 160m² - 02 dormitórios, WC 
social, sala , cozinha, lavanderia, garagem para 02 
carros sendo 01 coberta. LOCAÇÃO R$ 2.000,00 + 
IPTU - NÃO ACEITA CAUÇÃO.

CA05152 - CIDADE NOVA - AT 150m2 AC 130m2  
- 03 dormitórios sendo 01 suite , WC social,  sala , 
cozinha,  lavanderia. Garagem para 02 carros co-
bertos. Portão eletrônico. R$ 2.100,00 + IPTU

VENDAS

TE06386 - CONDOMÍNIO JARDIM LAGUNA - IN-
DAIATUBA - AT. 373 m² - Excelente terreno, topo-
grafia excelente. R$ 325.000,00

AP05203 - APARTAMENTO EM EXCELENTE LOCA-
LIZAÇÃO -  EDIFICÍO FIRENZE - VILA GEORGINA 
- AU 80 m2 - 02 dormitórios com armários sendo 
01 suíte, sala de estar e de jantar avarandada,  WC 
social com box e gabinete, cozinha, lavanderia. 01 
vaga de garagem coberta. Ótima localização, pró-
ximo aos supermercados, farmácias, padarias e 
ao Parque Ecológico. VENDA R$ 390.000,00.

AP05208 - RESIDENCIAL JATOBÁ- AU. 120 m² - 
CENTRO - 02 dormitórios sendo 01 suíte plane-
jados, sala 02 ambientes planejada, Wc social , 
área de serviço planejada, garagem para 02 au-
tos. ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO: completa 
LOCALIZAÇÃO: próximo aos bancos, farmácias, 
clínicas médicas e supermercados. VENDA R$ 
1.250.000,00. Aceita permuta por terreno em 
condomínio.

AP05204 -  Apartamento Térreo- AT .67,20m² - 03 
dormitórios, sala, cozinha, lavanderia e garagem 
coberta 01 vaga. Excelente localização, próximo à 
Maria Fumaça, Igreja Matriz. R$ 295.000,00.

CA09545- AT. 150m² AC. 96,05m² - RESIDÊNCIA 
JARDIM UNIÃO - 03 dormitórios sendo 1 suíte, 
sala , cozinha, despensa, área de serviço, área de 
churrasqueira , 02 vagas de carros. Planejados 
na cozinha e banheiros, portão eletrônico. R$ 
430.000,00.
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CASAS

CA00466-VILA BRIZOLLA-2 dorms c/ suíte+dep+2vagas. .............  
................................................................................ R$ 320.000,00
CA00459-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte+dep+2 vagas .............  
................................................................................ R$ 390.000,00
CA00467-VILA LOPES- 2 dorms+ dep+ 2 vags. ...... R$ 350.000,00
CA00457-VILA TELLER- -3 dorms c/ salão comercial. ...................  
................................................................................ R$ 450.000,00
CA00458-CARDEAL-casa para demolição c/ 443m de terreno .....  
................................................................................ R$ 350.000,00
CA00469-JD. DO VALE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas .................  
................................................................................ R$ 420.000,00
CA00471-FLORENÇA-2 dorms +dep+2 vagas. ....... R$ 369.000,00
CA00479-MORADO DO SOL-5 dorms +dep+2 vagas. ...................  
................................................................................ R$ 500.000,00
CA00482-JD. EUROPA-03 suíte+dep+2vagas. ....... R$ 600.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00480-PARK REAL-3 dorms c/ suíte e closet+dep+2 vagas. .....  
................................................................................ R$ 640.000,00
CA00468-BRESCIA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas R$ 830.000,00
CA00463-VILLA ROMANA- 3dorms(suíte)+dep e c/piscina ..........  
............................................................................  R$ 1.400.000,00
CA00432-MARIA DULCE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ..............  
............................................................................. R$ 1.200.000,00
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
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
AP00202-VILA MARIA ELENA-2dorm+dep+2vagas.R$ 350.000,00

CHÁCARAS

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
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
TE00216-BELA VISTA 250MATS. ............................ R$ 215.000,00
TE00323-RESIDENCIAL PRIMAVERA 1000MTS ..... R$ 250.000,00
TE00324-HELVETIA PARK 2- 490MTS .................... R$ 539.000,00
TE00326-AV. CONCEIÇÃO-1375MTS. ..................R$2.950.000,00

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

CA00481-MOACYR ARRUDA- 3 dorms+dep+4 vagas ...................  
............................................................................ R$3.500,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 4 suítes+dep+4vagas. ......................  
................................................................R$   7.500,00+cond+iptu
CA00444-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

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)
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
T00134-CIDADE NOVA 40M .............................  R$ 2.000,00+iptu  

SALÂO E SALAS

SA00012-EDIFICIO DIPLOMAT-40MTS .... R$2.500,00+cond+iptu
SA00014-OFFICE PREMIUM-77M. ............................ R$ 1.500,00
SA00022-AV DOS INDAIÁS-90MTS. .....................R$ 650,00+iptu

GALPÕES

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. 
CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$330 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem 
coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha americana com 
armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui piscina, churrasqueira com área 
gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta na piscina e portão eletrônico. Aceita permuta 
com imóvel de menor valor ou carro.

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, escri-
tório, sala de estar e sala de jantar c/ pé direito alto, coz. americana c/ ilha e armários embutidos, lavabo c/ lavatório 
cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lav., paisagismo, piscina preparada para aquecimento 
solar, gar. e entrada de serviço. Possui espaço gourmet c/ sistema de som Bluetooth, churr. e armário embutido. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$1.950.000,00 -  4 suítes sendo 3 closets e uma c/ armário, escritório, 
sala de estar e sala de jantar c/ pé direito alto, coz. americana c/ ilha e armários embutidos, lavabo c/ lavatório 
cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lav., paisagismo, piscina preparada para aquecimento 
solar, gar. e entrada de serviço. Possui espaço gourmet c/ sistema de som Bluetooth, churr. e armário embutido.
CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL -  3 dorm. sendo 3 suítes e 1 c/ closet, sala de estar, sala de 
jantar, coz., lav., wc, lavabo, gar. para 2 carros sendo 1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 -  Mansão c/ 5 dorm. sendo 5 suítes, salas amplas c/ três 
ambientes, sala de jantar e sala c/ lareira, copa planejada, coz. planejada, lav., dispensa, sacada, dorm. de empre-
gada, 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 car-
ro.                                                                                                                                                                                                              
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. ame-
ricana, 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.
AP549 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$235 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, 
sacada e 1 vaga de garagem.                                                                         

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. americana, varanda, 
lav., dispensa e edícula c/ wc. Possui área gourmet, piscina e quintal c/ cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 -  2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz., varanda, wc, casa 
de caseiro, piscina pequena e gar..
CH716 – ITAICI -  R$850 MIL -  2 dorm., 2 wcs, sala, varanda, coz., copa, lav., dispensa e edícula. Possui 
churr. c/ área gourmet, quintal, pomar e poço.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
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. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos fundos e poço artesiano. 
Área Total 121.000 m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.

JD. MORADA DO SOL – R$1.650,00 -  Sobrado 4 dorm., sala, coz., wc, lav. fechada e gar.. 
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 30894 - Apartamento Jardim Pau Preto- 2 dorm, sala, sacada, 
banheiro, coz e garagem com 1 vaga - R$ 1.700,00 + Cond +IPTU 

3 ref 7749- Casa no Jardim Itamaracá- 3  dorm, sala, coz, banheiro 
, área de serviço e garagem com muitas vagas - R$ 1.400,00 + IPTU

7 Ref 30536- Casa Jardim Alice -  3 dorm, sendo 1 suite, sala, 
coz, banheiro, área gourmet e garagem R$ 500.000,00

8 ref site 30918 - Casa Jardim Morada do Sol- 2 dorm, sala, 
coz,  banheiro, área de serviço e garagem R$ 450.000,00

4 ref 30854 - Apartamento Jardim Olinda -  3 dorm, sala, coz, 
banheiro, área de serviço e garagem com 1 vaga R$ 1.400,00 + 
Cond + IPTU

5 ref 7513 -Apartamento Jardim Pedroso -  2 dorm, sala, coz, 
banheiro, área de serviço e garagem com 1 vaga R$ 1.800,00 
+ Cond + IPTU

2 ref site 9289 - Casa Jardim dos Colibris - 3 dorm , sala , coz 
, banheiro, área de serviço e churrasqueira - R$ 1.800,00 + IPTU

10 ref site 23063 Terreno Jardim do Império- Lote de 258 m² 
- R$ 190.000,00

11  ref 27457 - Apartamento Vila Georgina-  3 dorm, coz , ba-
nheiro, lavanderia e garagem - R$ 450.000,00 + Cond + IPTU

12 ref 23183 - Apartamento Jardim Primavera -  3 dorm, 
sendo 1 suite, coz, sala, banheiro, e garagem com 1 vaga - R$ 
285.000,00 + Cond

9 ref site 30914 - Terreno - Lote de 271 m²  residencial - R$ 220.000,00

1 ref site 30911- Casa Jardim Morada do Sol -  2 dorm , sala, 
coz, banheiro e área de serviço  R$ 1.200,00 + IPTU 
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

REF 02- Casa em 
Condomínio – Vila 
Res. Green Park - 
R$1.200.000,00, so-
brado AT- 300m², AC 
264m², 3 vagas de ga-
ragem, 3 suítes, meza-
nino, sala jantar e estar, 
cozinha, 5 banheiros, 
spa, área gourmet, la-
vanderia, home office, 
quadra poliesportiva, 
e play ground. Aceita 
permuta com imóvel 
de menor valor. Fone – 
(19) 9 7109-6186

Monte verde próximo 
ao parque temático 
- com 2 quartos, sem 
1 com guarda roupas 
planejado, sala de visita 
e sala de tv, cozinha 
planejada, 2 banheiros, 
garagem p/ 2 carros, 
churrasqueira com pis-
cina aquecida, edícula, 
lavanderia no fundo, ca-
nil, terreno inteiro com 
131m2 construído – R$ 
580mil aceita financia-
mento. Contato: 19 
98768-0033
Vendo casa no Parque 
das Frutas - Troco por 
chácara ou casa maior 
- Casa com 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte, 1 
banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, churrasquei-
ra, garagem p/ 2 carros, 
terreno de 150m², área 
construída 133m². Te-
lefone: (19) 3816-8112

 
PORTAL DOS IPÊS 
Casa alto padrão 04 
suítes c/ ar-condiciona-
do, Sala 3 ambientes, 
cozinha planejada, 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 Indaia-
tuba, 1 apto na Praia de 
Gonzaga, andar alto, va-
randa com vista lateral do 
Mar, melhor bairro. Tratar 
19 99268-4672
REF 07- Edif. Athe-
n a s  –  L i n d o  a p t o 
R$1.200.000,00 - Área 
útil 184m², amplas sala e 
cozinhas, 04 dormitórios, 
02 suítes, 03 vagas de 
garagem, salão de festas, 
piscina. Fone – (19 ) 9 
7109-6186
REF 13 – Apto Due 
Novo Alto Padrão - R$ 
1.100.000,00 -Com - 
128m2, Acabamentos 
diferenciados, 3 suítes 
sala ampliada, lavabo, 
varanda gourmet fe-
chada com vidro, área 
de serviço, banheiro de 
empregada, 03 Vagas 
de garagem cobertas e 
depósito privativo. Aca-
demia, sauna, cinema, 
sala de jogos, salão para 
recepção, piscina, área 
gourmet, Espaço Kids. 
Fone – (19) 9 7109-6186
APARTAMENTO PLA-
ZA BELA VISTA:  2 
dormitórios c/ suíte 2 
vagas de garagem 19 
99384-740

Sol:  2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, edi-
cola com churrasqueira 
e garagem coberta para 
2 carros R$290.000,00 
Ellen 19 97410-2013
Lindo Sobrado á venda 
Vila Furlan em Indaia-
tuba - 3 dormitórios, sala 
ampla cozinha, área e 
serviço, garagem, armá-
rios embutidos cozinha, 
dormitórios..  Venda R$ 
750.000,00
Vende-se duas casas 
no mesmo terreno inteiro 
com 250 metros quadra-
dos na Morada do Sol, 
bom para investimen-
to, casa da frente com 
sala, cozinha, banheiro 
e 2 dormitórios e a casa 
do fundo possui 2 dor-
mitórios, sala, cozinha 
com móveis planejados, 
banheiro, ambas pos-
suem lavanderia, quintal, 
garagem para 5 carros e 
portão eletrônico.Conta-
to (19)99762-7708.
Vende-se casa nova 
no Jardim Colibris - 
Casa com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, WC so-
cial, lavanderia, quintal, 
garagem para 2 carros, 
portão eletrônico, aceita 
financiamento e está no 
valor de 290 mil. Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se casa no 
Veneza em Indaiatu-
ba - Casa nova com 3 
dormitórios sendo uma 
suíte, sala, cozinha, WC 
social, lavanderia co-
berta, churrasqueira, 
quintal e garagem para 
dois carros e está no 
valor de 350 mil. Contato 
(19)99762-7708.
Casa Moarada do sol: 2 
dorm,1 banheiro social, 
sala, cozinha, 1 quarto 
no fundo, lavanderia co-
berta, garagem cober-
ta -  Valor R$ 280 MIL 
Aceita proposta F. (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 hidromas-
sagem. Quartos com 
área de luz privativa. 
Aquecimento solar, água 
quente nos banheiros, 
cozinha e espaço gour-
met. Preparação para ar 
condicionado nos quar-
tos e sala. Piscina com 
cascata e iluminação.
Garagem para 4 carros, 
duas vagas cobertas. 
Forros rebaixados, com 
iluminação em led com-
pleta. Armários na co-
zinha, banheiros, área 
gourmet e closet. Aca-
bamento de alto padrão. 
Preço: R$ 1.280.000,00, 
aceito imóvel de menor 
valor. F. (19) 992170168.

REF 14 - Jardim Re-
gina - Casa térrea - AT  
250 M², AC – 130m², 3 
dormitórios, 1 suíte, ba-
nheiro social e externo, 
lavanderia, garagem. 
Valor R$550.000,0 - 
Fone – (19) 9 7109-
6186
REF 08 -  PQ. Boa Espe-
rança – R$320.000,00 - 
AT- 135 m² 01 casa, com 
02 dorm, sala, cozinha 
e banheiro, com edícu-
la inacabada no fundo. 
Fone – (19) 9 7109-6186
REF 11 -  JD. Jequitibá 
– R$ 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 en-
vidraçada, garagem 2 
vagas cobertas, aceita 
imóvel de menor valor. 
Fone – (19) 9 7109-6186
REF 12 – Cond. Terra 
Magna: R$1.400.00,00 
Sobrado – AT- 360m² 
ac – 250m², com 4 dor-
mitórios, 1 suíte, salas 
de jantar, estar e tv, bar/
adega, cozinha, armá-
rios embutidos, 4 ba-
nheiros, espaço gourmet 
com churrasqueira, pis-
cina com hidro, 4 vagas 
de garagem, ar condicio-
nado, aquecimento solar 
e câmeras segurança. 
Aceita permuta. Fone – 
(19) 9 7109-6186
Morada do sol - Rua:81 
02 dormitórios (01 suíte) 
sala/cozinha america-
na, abrigo nos fundos 
e garagem p/ 02 autos. 
De 270.000,00 POR 
APENAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
SOBRADO JARDIM 
EUROPA: 3 dormitórios 
+ 1 uma suíte 2 cobertas 
2 descobertas 19 99384 
-7400
VILA AREAL ( PRÓXI-
MA DO CARREFOUR) 
3 dormitórios c/ suíte 
2 vagas cobertas R$ 
430.000,00 12 99774-
3282 WHATs
 CASA NOVA CON-
DOMÍNIO VEIENA 3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas de garagem  
R$ 740.000,00 Tel 12 
99774-3282 WHATS
CASA NOVA CONDO-
MÍNIO BRÉSCIA 3 dor-
mitórios c/ suíte 1 vaga 
coberta R$ 715.000,00   
12 997743282 WHATS
Vendo casa Portal do 

Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios e 
vaga de garagem, aca-
bamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
entrada + parcelas de 
R$1.210,00 F.: 99762-
7997 / 9-8271-6141Cor-
ra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitórios 
e demais dependen-
cias todas com móveis 
planejados, portaria 24 
horas, área de festas, 
vaga de garagem, pis-
cina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Aparta-
mento com 02 dormitó-
rios em ótimo acabamen-
to e vaga de garagem 
portaria 24 horas por 
apenas R$140.000,00 
F.: 99762-7997 / 98271-
6141 Corra!
Apartamento novo 
Villa Heveltia - 2 dorm., 
vaga de garagem, lazer 
completo. Ao lado da 
Santos Dumont, 5 minu-
tos do centro, 01 minuto 
do aeroporto interna-
cional e Viracopos. R$ 
252.542,02. Financia-
mento pelo casa amare-
la e Caixa poupança. F.: 
(19)  98346-2299

 
Vendo/Troco - Loca-
do: R$3.800,00 - Prédio 
residencial próximo ao 
Haoc - Rua dos Indai-
ás, 256. Com 4 imoveis 
independentes, Terreno 
250m², contruído 230m². 
Ótimo local.Valor R$ 830 
mil. Tratar (19) 98817-
5312 WhatsApp

 
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 

cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques com 
peixes abastecido com 
água por gravidade,  di-
versas árvores frutíferas, 
play groud, a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
SÍTIO MONTE MOR 
1,5KM do centro de 
Monte Mor, Via asfal-
tada, ótima casa e mais 
duas edículas, Piscina, 
lago e área verde pre-
servada. 19 4105-7479
CHÁCARA COLINAS 
Com 2 dormitórios Ba-
nheiros feminino e mas-
culino R$ 750.000,00  
19 4105-7479

 
REF 09 – Terreno em 
Condomínio – Jardim 
Quintas da Terraco-
ta – Esquina - 1663m² 
R$430.000,00. Fone – 
(19) 9 7109-6186
REF 16 – Terreno em 
Condomínio – JD. Mi-
lano -  R$257.000,00 
AT - 303 metros. Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 15 -  Cond. Terra 
Magna – R$380.000,00 

– Terreno com 656m² - 
Excelente! Fone – (19) 
9 7109-6186
TERRENO JARDIM 
COLONIAL 150 me-
tros R$ 185.000,00 19 
99384-7400
T E R R E N O  E L I A S 
FAUSTO 175 metros R$ 
57.000,0019 99384-7400

 
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 pergun-
te como!  Tel: 11-99197-
2576 - Edimara
Vendo Título Clube 9 
de Julho - Titulo fami-
liar, R$2.000,00 + tx de 
transferência  Tratar com 
Amauri. F. : (19) 98134-
4482

 
Ofereço-me: Para traba-
lhar como pedreiro, enca-
nador, e jardineiro contato 
19 99776-6841 whats
Ofereço-me como ma-
nicura, cabeleireira e de-
piladora atendimento a 
domicilio 19 99369-5615/ 
19 3935-0499
Quer ser uma revende-
dora Lowell? Me pergun-
te como!  Tel 11-99197-
2576 - Edimara
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Eu, Glauce claro Ramí-
rez, RG: 63514993x, CPF: 
03685749978, declaro ex-
travio, perda ou roubo de 
meu Diploma de Gradua-
ção do Curso de Farmácia 
da Universidade de Marí-
lia - UNIMAR.



 

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.MARIA DO ROSARIO 
CORREIA NOBREGA 
com 90 anos, Viúva de 
AGOSTINHO CAIRES 
DE NOBREGA sendo filha 
de MANUEL CORREIA 
e ADELAIDE SEVERIM. 
Deixa os filhos: LAÉRCIO, 
DARCI, IZILDINHA, SO-
NIA, JOÃO, JOSE, CECI-
LIA (Maiores). Falecido (a) 
em: 16/06/2021, e Sepul-
tado (a) no Cemit. Phoenix 
Memorial em Santo André 
-SP aos 17/06/2021.

2.MANOEL GOMES DE 
OLIVEIRA com 95 anos, 
Viúvo de MARGARIDA 
CICILIA DE OLIVEIRA 
sendo filho de MANOEL 
GOMES DE OLIVEI-
RA e MARIA ROSA DE 
OLIVEIRA. Deixa os 
filhos: MARIA DO CAR-
MO, LAFAETE, MARIA 
CONSOLAÇÃO, JOSE 
ROSARIO, JOSÉ MARIA 
(Maiores), MARIA DE 
OLIVEIRA (Fal). Falecido 
(a) em: 20/06/2021, e Se-
pultado (a) no Cemit. Mun. 
de Moreira Sales-PR aos 
21/06/20201.

3.ISABEL ALVES DA 
CRUZ com 79 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 

de MANOEL ALVES DA 
CRUZ e SILVINA ALVES 
DA CRUZ. deixa filho(s): 
ZEZITO, SONIA, IRA-
CEMA, IRACI, JOCELIO 
(MAIORES), Falecido em: 
30/06/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 30/06/2021. 

4.ALDIVINA AMELIA DA 
SILVA com 90 anos , Era Vi-
úvo(a) de  sendo filho(a) de 
JAOSE RODRIGUES DA 
COSTA e MARIA AMELIA 
DE JESUS. Falecido em: 
30/06/2021, e sepultado(a) 
no DA SAUDADE SUMA-
RE SP aos 30/06/2021. 

5.JOSE CLAUDIO COR-
TEZ com 72 anos , Era 
Viúvo(a) sendo filho(a) 
de WALDEMAR COR-
TEZ e MARIA TEREZA  
CORTEZ. Falecido em: 
30/06/2021, e sepultado(a) 
em SANTO ANDRE SP aos 
01/07/2021. 

6.LUIZA CRISTINA DIAS 
BIZIN com 38 anos , Casa-
do (a) com VALTER REIS 
MICHELINI BIZIN sendo 
filho(a) de ELIAS DIAS e 
MARIA LUIZA DE OLIVEI-
RA DIAS. deixa filho(s): 
THIAGO 04, Falecido em: 

30/06/2021, e sepulta-
do(a) no MUNICIPAL DE 
ELIAS FAUSTO-SP aos 
01/07/2021. 

7.ETELVINA FERREIRA 
DA SILVA com 84 anos 
, Era Viúvo(a) de JAIME 
NUNES DA SILVA sendo 
filho(a) de RAIMUNDO 
CUSTODIO FERREIRA 
e CAROLINA LEGAL DE 
JESUS. deixa filho(s): APA-
RECIDA , ROSEMARY 
(MAIORES), DIRCE  (FAL 
), Falecido em: 30/06/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
01/07/2021. 

8.MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS ANTONIET-
TI com 58 anos , Casado 
(a) com EDELCIO ROBER-
TO ANTONIETTI sendo fi-
lho(a) de ANTONIO CIRILO 
DOS SANTOS e EULINA 
DE ANDRELINA GUIMA-
RÃES SANTOS. deixa 
filho(s): ITALO, CARINA, 
ROGER, RENAN, FILHOS 
MAIORES, Falecido em: 
30/06/2021,  e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 01/07/2021. 

9.FILIPE DELLA TORRE 
com 28 anos , Era Sol-

teiro(a) sendo filho(a) de 
SERGIO GUMERCINDO 
DELLA TORRE e MARIA 
ROSA NOGUEIRA DELLA 
TORRE. deixa filho(s): 
ENKI 01, Falecido em: 
30/06/2021, e sepultado(a) 
no MUNICIPAL DE SÃO 
JOSE DO RIO PARDO SP 
aos 02/07/2021. 

10.ANTONIO CARLOS AL-
VARENGA PINTO com 67 
anos , União estável com 
ELIETE APARECIDA CAS-
TOLDI sendo filho(a) de 
JOÃO ALVARENGA PINTO 
e NADEGE GARCIA ALVA-
RENGA. deixa filho(s): AN-
TONIO 34, EDUARDO 30, 
Falecido em: 30/06/2021, 
e cremado(a) no CREMAT. 
UNIDAS DE PIRACICABA-
-SP aos 01/07/2021. 

11.JOÃO DE CAMARGO 
com 91 anos , Era Viúvo(a) 
de BENEDITA APARE-
CIDA SILVA CAMARGO 
sendo filho(a) de JOSE 
DE CAMARGO e JUSTI-
NA DE CAMARGO. deixa 
filho(s): JOSE, BENEDITA, 
AUGUSTA (MAIORES), 
Falecido em: 30/06/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
01/07/2021. 

Escaneie este QR 
Code para acessar.

VEJA A LISTA 
COMPLETA!
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12.LUZIA NASCIMENTO 
RODRIGUES com 79 anos 
, Era Viúvo(a) de SEVERI-
NO RODRIGUES sendo 
filho(a) de JOAQUIM MARIA 
NASCIMENTO e FRAN-
CISCA MARIA DE JESUS. 
deixa filho(s): DARCI, DAIR, 
DEVANIL, DEVANIRA, DA-
NIEL, DULCINEIA, DEISE 
(MAIORES), Falecido em: 
01/07/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
01/07/2021. 

13.JOSE LINO com 82 anos 
, Era Viúvo(a) de NAIR CRO-
CHI LINO sendo filho(a) de 
ANTONIO LINO e APARECI-
DA CANDIDA. deixa filho(s): 
CELIA , CESAR , SAN-
DRA , EDSON , CLAUDIA 
, MONICA , ALEXANDRA 
( MAIORES), Falecido em: 
01/07/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
01/07/2021. 

14.VALDAIR ANTONIO PE-
REIRA com 50 anos , Casa-
do (a) com ISABEL PEREI-
RA PEREIRA sendo filho(a) 
de FIDERCINO ANTONIO 
PEREIRA e IRACY GERAL-
DA DE ARAUJO PEREIRA. 
deixa filho(s): DIEGO 30, 
ANGELICA 28, Falecido em: 
01/07/2021, e cremado(a) 

no CREMATORIO UNI-
DAS - PIRACICABA SP aos 
02/07/2021. 

15.ANDRE TADEU BAP-
TISTA com 47 anos , Ca-
sado (a) com ADRIANA 
SANDER DUARTE BAP-
TISTA sendo filho(a) de 
ROBERTO BAPTISTA e 
SONIA REGINA BAPTISTA. 
deixa filho(s): NICOLAS 24, 
MIRELA 19, Falecido em: 
01/07/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 02/07/2021. 

16.IVANI APARECIDA DA 
SILVA com 47 anos , Era 
Divorciado(a) de JEFER-
SON OKUMURA CHENCI 
sendo filho(a) de FRAN-
CISCO ANTONIO DA SIL-
VA e MARINA MACEDO 
DA SILVA. deixa filho(s): 
JOÃO 24, JONATHAN 23, 
NATALIA 14, Falecido em: 
01/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 02/07/2021. 

17.LUIZ CARLOS DE 
OLIVEIRA com 56 anos 
, Casado (a) com MARIA 
JOSE SILVA DE OLIVEIRA 
sendo filho(a) de MANOEL 
CORDEIRO DE OLIVEIRA 
e ELZA DE SOUZA OLIVEI-

RA. deixa filho(s): LETICIA 
24, LARISSA 18, Falecido 
em: 01/07/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 02/07/2021. 

18.ROSEMARI RODRI-
GUES DAVI DA SILVA 
com 78 anos , Era Viúvo(a) 
de ANTONIO NEVES DA 
SILVA sendo filho(a) de 
RAIMUNDO PIRAGIBA 
DAVI e MARIA DO CARMO 
RODRIGUES. deixa filho(s): 
KATIA 47, KARLA 45, Fale-
cido em: 02/07/2021, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 02/07/2021. 

19.LAURA BUENO DA 
CRUZ com 81 anos , Era 
Viúvo(a) de DIOCINO BAR-
BOZA DA CRUZ sendo 
filho(a) de JOSE BUENO 
FILHO e BENEDITA BATIS-
TA DA SILVA. deixa filho(s): 
DURVAL, ELIANE, ELISA-
BETE, CRISTIANE, CATIA, 
ISAIAS (MAIORES), Faleci-
do em: 02/07/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 02/07/2021. 

20.SEBASTIÃO MAURI-
CIO DE OLIVEIRA com 
59 anos , Casado (a) com 
GLADYS CECILIA CALLE 
DE OLIVEIRA sendo filho(a) 

de JOSE AMARAL DE 
OLIVEIRA e NAIR ALVES 
DE OLIVEIRA. deixa fi-
lho(s): CHRISTIAN 31, 
JORMAN 27, Falecido 
em: 02/07/2021, e crema-
do(a) no CREMATORIO 
UNIDAS PIRACICABA 
SP aos 03/07/2021. 

21.SIBONEI DO AMA-
RAL com 59 anos , 
Casado (a) com IONE 
APARECIDA DE OLI-
VEIRA AMARAL sendo 
filho(a) de OURIVALDO 
DO AMARAL e FLORI-
PES MARIA DE JESUS 
AMARAL. deixa filho(s): 
RAFAEL 32, CASSIA 30., 
Falecido em: 02/07/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
03/07/2021. 
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