
Primavera estreia na Copa Paulista 2021 em setembro
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Repartições públicas de Indaiatuba 
iniciam atendimentos em Libras 

Faltam ainda quase 
dois meses, mas o Es-
porte Clube Primavera 
já sabe quem enfren-
tará na estreia da Copa 
Paulista 2021. Na sua 
terceira participação 
no campeonato ,  o 
Fantasma da Ituana 
inicia sua caminhada 
no dia 14 de setembro 
(terça-feira), às 15h, 
no Gigante da Vila em 
Indaiatuba, diante do 
São Bernardo FC. No 
mesmo horário, outras 
sete partidas marcam 
o pontapé inicial do 
campeonato, que terá 
todos jogos transmiti-
dos ao vivo pelo apli-
cativo Paulistão Play. 
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O atendimento em libras conta com mais de 150 intérpretes que farão a tradução simultânea 24 horas por dia

Number 1 - Fernanda Alves Mendes e Waniel Caldas de 
Mesquita Neto

FRUTOS DE
INDAIÁ



Artigo

Previsão do Tempo

Nos últimos dias viralizou nas redes sociais o vídeo de um tal DJ agredindo a sua esposa, na frente da filha 
ainda bebê. E a justificada dada pelo tal DJ foi de que a violência só ocorreu porque a esposa é uma pessoa 
desequilibrada emocionalmente. Na nossa sociedade é costume cultural colocar a culpa das atitudes do agres-
sor na conta da vítima.

O Brasil é o 5º país em homicídio de mulheres. Em 2015 entrou em vigor a Lei do Feminicídio, que au-
menta a pena do agressor que cometeu assassinato em razão da vítima ser mulher. Essa mudança na legislação 
precisou acontecer pois é gritante o aumento do número de mulheres assassinadas pelos seus namorados, 
companheiros ou maridos. 

Vemos cenas como essa do tal DJ e ficamos indignados, mas a sociedade fecha os olhos para as vítimas 
de violência doméstica. Precisamos mudar a nossa mentalidade – não adianta nada um discurso cheio de 
argumentos indignados enquanto permanecermos inertes, numa prática confirmante da violência contra a 
mulher. Ficamos indignados com a violência, mas confirmamos a violência, principalmente quando julgamos 
a mulher que anda de saia curta e decote; a roupa que ela usa não pode ser critério para confirmar a violência 
da qual ela foi vítima.

A pergunta muitas vezes feita pela família e pelos amigos da vítima é: “nossa, por que ela não larga dele, 
gosta de apanhar?” Essa frase julgadora também confirma a violência contra a mulher. As vítimas não sabem 
como sair do ciclo da violência, e isso piora quando elas têm filhos com os seus agressores, pois o papel tra-
dicional da mulher, enquanto mãe, imposto pela sociedade, faz com que elas permaneçam sendo agredidas 
para manter os filhos. Afinal, “ruim com ele, pior sem ele” é a prática que reafirma a dependência financeira 
e emocional da vítima e sua submissão.

A psicologia mostra que existem consequências em mulheres que permanecem um longo tempo sendo 
agredida psicologicamente, quando não fisicamente. Elas desenvolvem transtornos psíquicos, sofrendo inclu-
sive redução da sua capacidade laborativa. Sem falar das crianças que são testemunhas das agressões; mesmo 
que não sofram diretamente, essas crianças sofrem prejuízo em seu desenvolvimento cognitivo e intelectual, 
que muitos tratam apenas a doença e não a causa dela, que é exatamente o ambiente de agressividade em que 
vivem.

Editorial
Como melhorar pensamentos ansiosos 

com técnicas da Psiquiatria
O Brasil já era líder em casos de Depressão e Ansiedade, mas com 

a pandemia do Coronavírus, muitos profissionais de Saúde Mental já 
estão relatando uma piora nesses casos. 

Segundo o Psiquiatra da Universidade de São Paulo (USP) e fun-
dador do Canal Saúde da Mente, no Youtube, Marco Antônio Abud, 
pensamentos ansiosos e catastróficos tem sua raiz em uma percepção 
distorcida de que caso algo de muito ruim nos venha a ocorrer, não 
teríamos condições de lidar com isso. 

Com base nesses casos e em estudos científicos de alto impacto, 
o médico desenvolveu a técnica RESET, em que cada uma das letras 
representa uma “tarefa para acalmar a mente”:

R -> Respirar. Muita gente pensa que em momentos de estresse é 
necessário respirar fundo, mas na verdade é a soltura do ar, a expira-
ção, que precisa ser mais longa. Contar até 4 segundos pode ajudar a 
soltar o ar mais lentamente. 

ES -> Escutar. De acordo com estudos, de nada adianta abafar ou 
afastar o pensamento incômodo, pois assim ele retorna ainda mais for-
te. É preciso escutar o que aquela “voz crítica” está lhe dizendo, mesmo 
que o conteúdo seja doloroso. Só assim é possível perceber que aquele 
é apenas um pensamento na maioria das vezes enganoso, que não re-
flete quem somos ou nossa realidade.

E -> Escolher um nome para essa voz crítica, pode ser “juiz”, “car-
rasco”, “o chato”, ou algo semelhante com o qual tenha afinidade. Esse 
nome vai ajudar sua mente a perceber que as preocupações excessivas 
são apenas pensamentos, não são você, e não tem o poder de te do-
minar.

T -> Tornar o conteúdo da voz crítica em um pensamento com ca-
rinho e coragem, reconhecendo sim seus medos, mas com uma visão 
mais compreensiva e com esperança para tentar de novo. 

Todas essas dicas não são milagrosas, mas são um treino mental 
que pode ajudar muito quem sofre de ansiedade, tendo resultados 
comprovados em pesquisas. Esperamos que possam te auxiliar nos 
seus desafios.

Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher!
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SP registra queda de óbitos por 
Covid-19 

Dória lança o Bolsa do Povo 
Educação para carentes

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (14) 
que a letalidade dos pacientes hospitalizados pela Covid-19 
caiu 46% no Estado de São Paulo em junho, em comparação 
com o mês de março, auge da segunda onda da pandemia no 
território. O dado é similar à redução de internações, 
que foi de 44% no mesmo período. Junho 
registrou a taxa de letalidade mais baixa 
do ano entre os hospitalizados: 19%, 
com 7.004 pacientes que faleceram 
mesmo recebendo assistência devido 
à gravidade clínica. 

O Governo de São Paulo deu início às inscrições para 
o programa Bolsa do Povo Educação. A iniciativa irá 

contratar 20 mil responsáveis de alunos da rede estadual 
de ensino para prestar apoio geral às escolas, com um 

benefício mensal de R$ 500 por mês durante seis meses. 
Eles vão atuar principalmente no acompanha-

mento de protocolos sanitários, garantindo o 
retorno presencial seguro para estudantes 
e funcionários. As inscrições acontecem 

de 19 a 31 de julho e podem ser feitas 
pelo site https://www.bolsadopovo.

sp.gov.br/. 
Anvisa diz que não há 
estudos conclusivos 
sobre 3ª dose

Câmara aprova PL 
que suspende prova 

de vida do INSS 
A Agência Nacional de Vig-

ilância Sanitária (Anvisa) informou 
nesta quinta-feira (15) que, até o mo-
mento, não há estudos conclusivos sobre 
a necessidade de uma terceira dose ou dose 
de reforço para as vacinas contra Covid-19 autorizadas 
no Brasil. Em nota, a Anvisa esclareceu que as pesquisas 
são desenvolvidas pelos laboratórios farmacêuticos e 
que já autorizou dois pedidos para pesquisa clínica que 
buscam investigar os efeitos de uma dose adicional do 
imunizante contra a doença.

A Câmara dos Deputados aprovou 
nesta quarta-feira (14) o projeto que 

suspende até 31 de dezembro de 2021 a 
comprovação de vida dos beneficiários junto 

ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A 
matéria retorna para análise do Senado. A prova de vida é 

realizada anualmente nas agências do INSS ou nos bancos 
onde o segurado recebe o benefício. Beneficiários acima de 

80 anos ou com dificuldades de locomoção devem ter máxi-
ma preferência no atendimento bancário para evitar demoras 

e exposição do idoso a aglomerações
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Alexsandra Manoel Garcia  - Advogada especialista em Direito de Família

Receitas do  Lopes

Ingredientes 

• 500 grama(s) de meio 
de asa (tulipa) 

• 2 colher(es) de sopa de 
azeite 

• 4 colher(es) de sopa de 
patê de pimenta-biquinho 
defumada e picante 

• 1 colher(es) de chá de 
páprica picante 

• 1 colher(es) de sopa de 
páprica defumada 

• 1 colher(es) de sopa de 
gengibre em pó 

• 1 colher(es) de chá de 
sal 

• Molho barbecue para 
acompanhar (opcional) 

• Cebolinha para decorar

Modo de preparo 

Coloque o frango em 
um recipiente de inox ou um 
pote plástico e tempere com 
o azeite, patê de pimenta-bi-
quinho defumada e picante, 
as duas pápricas, o gengibre 
em pó e o sal. Se possível, 

deixe marinando na gela-
deira de um dia para o outro 
para que o frango pegue bem 
o tempero. Se não puder, 
deixe marinando por, pelo 
menos, 3 horas. 

Coloque os pedaços de 
frango em uma grelha, com 
fogo médio, para assar dos 
dois lados, até que fiquem 
dourados. 

Sirva com molho barbe-
cue ou com o patê de pimen-
ta-biquinho. 

Decore com as ceboli-
nhas cortadas

Tulipa de frango crocante na 
pimenta-biquinho



Proposta será implantada em agosto e surgiu de projeto da vereadora Silene Carvalini

Repartições públicas de Indaiatuba 
passam a ter atendimento em Libras 

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO – GOVERNO SP

Desde quarta-fei-
ra (14) Indaia-
tuba passou a 

contar com o projeto 
Central de Libras. A 
partir de agora todas 
as repartições públicas 
do município contarão 
com mais esse impor-
tante serviço para aju-
dar na comunicação dos 
deficientes auditivos. 

O Centra l  Libras 
atende um projeto de 
lei, da vereadora Silene 
Carvalini, que segundo 
ela surgiu em neces-
sidade da comunidade 
oferecendo mais aces-
sibilidade. “O projeto 
Central de Libras será 
ofertado para o servi-
ço público auxilian-
do no atendimento das 
pessoas que precisam. 
O projeto já está em 
funcionamento através 
de um aplicativo da 
Central ICOM que pode 
ser acessado pelo site 
da Prefeitura de Indaia-
tuba ou através do QR 
Code”, informa.

Segundo a Prefei-
tura de Indaiatuba, o 
atendimento em libras 
conta com mais de 150 
intérpretes, que farão a 
tradução simultânea 24 
horas por dia, sete dias 
por semana. O serviço 
pode ser acessado atra-
vés do banner no site 
da Prefeitura (www.
indaiatuba.sp.gov.br), 
QR Code disponível 
em cartazes e aplicativo 
da Icom, que pode ser 
baixado nos aparelhos 

 O atendimento em libras conta com mais de 150 intérpretes, que farão a tradução simultânea 24 horas por dia, sete dias por semana

O início do curso está marcado para o dia 9 de agosto e tem carga horária de 80 horas

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

com sistema IOS ou 
Android.

Para o prefeito Nil-
son Gaspar o Central de 
Libras é um importante 
passo para a acessibi-
lidade e inclusão.  “Há 
algum tempo vínhamos 
planejando a implanta-
ção da Central de Libras 
para o atendimento dos 
surdos de Indaiatuba. 
Hoje estou muito feliz 
em anunciar esse im-
portante serviço. Temos 
que nos colocar nos 

lugares das pessoas e 
ter a sensibilidade em 
transformar a vida des-
sas pessoas para que 
elas possam ter os mes-
mos direitos que todos 
nós temos”, concluiu 
Gaspar.

A Drª Graziela Mi-
lani, secretária de Re-
lações Institucionais e 
Comunicação, infor-
mou que a comunidade 
surda da cidade de In-
daiatuba contará com 
uma Central de Libras 

em todos os atendi-
mentos nos serviços 
públicos municipais. 
“Esses intérpretes 
de libras estarão 
disponíveis em 
tempo real e de 
forma virtual 
para inter-
m e d i a r 
essa co-
muni-
cação. 
Antes 
a  pes-
soa surda 
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A Secretaria Mu-
nicipal  de Assistên-
c i a  Soc i a l  ab r iu  a s 
inscrições na manhã 
desta quinta-feira (15) 
para o curso online de 
l ibras.  O curso está 
disponível para toda a 
população interessada 
e tem como objetivo 
promover a acessibi-
lidade de comunica-
ção entre  os  surdos 
e ouvintes através do 
aprendizado da Lín-

que procurasse algum 
atendimento público 
ou teria que vir acom-
panhado de  a lguém 
ou teria que tentar se 
comunicar de alguma 
forma. Agora ela terá 
essa privacidade, essa 
dignidade, essa liber-
dade e acessibilidade 
de poder ir sozinha e 
utilizar esses serviços”, 
reforçou a secretária.

Abertas inscrições para curso on-line de libras
gua Brasileira de Si-
nais.

O início do curso 
está marcado para o 
dia 9 de agosto, tem 
carga horár ia  de 80 
horas e as aulas acon-
tecem uma vez por se-
mana em diversos dias 
e horários. Cada turma 
tem capacidade má-
xima para 30 alunos, 
que devem ter acesso a 
internet, computador, 
câmera e microfone.

As inscrições de-
v e m  s e r  r e a l i z a d a s 
até o dia 2 de agosto 
a t ravés  do l ink:  h t -
tps://www.indaiatuba.
sp.gov.br/assistencia-
-socia l /protecao-es-
pecial /pessoas-com-
-deficiencia/inscrico-
es-para-eventos/.

P a r a  m a i s  i n f o r -
mações e dias e horá-
rios dos cursos acesse 
www. inda ia tuba , so .
gov.br
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Mr. Roof monta escritório comercial 
com showroom no Jardim Esplanada
Especializada em estrutura para telhados em aço galvanizado, empresa já executou mais de 200 obras 

A Mr. Roof – Estru-
turas e Telhas em 
Aço Galvanizado, 

empresa especializada em 
projetos para cobertura re-
sidenciais e comerciais que 
utilizam aço galvanizado 
para montagem da estrutura, 
agora está com sua nova 
sede, localizada no Jardim 
Esplanada, sendo escritório 
comercial e showroom para 
atender aos clientes. 

O local fica na rua Edé-
sio José Capovila, 159, e foi 
preparado para apresentar 
todos os produtos com os 
quais a empresa trabalha, 
além de oferecer espaço 
para a discussão e elabora-
ção de projetos executivos 
com sua equipe composta 
de engenheiros e arquitetos 
especializados em projetos 
de telhados tipo steel frame.

Sob o comando do en-
genheiro civil, com MBA 
em gestão comercial e mais 

de 27 anos de experiência, 
Flávio Maschieto Azuaga, 
a empresa está há quatro 
anos no mercado e já reali-
zou mais de 200 obras em 
Indaiatuba e nas cidades da 
região.

Diferencial
Um dos diferenciais da 

Mr Roof é a criação de es-
truturas em aço galvanizado 
zincado e sem soldas. As 
estruturas são fixadas através 
de parafusos auto brocantes, 
o que torna o produto final 
até 67% mais leve que os 
que usam madeira e metalon, 
bem como permite projetos 
mais modernos e seguros.

Outra vantagem é o fato 
de as estruturas galvaniza-
das livrarem os clientes de 
transtornos, como cupins, 
no caso da madeira, e ferru-
gem, no caso do metalon, e 
funcionarem como solução 
ecológica, já que não agri-
dem o meio ambiente.

Flávio Azuaga diz que 

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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Mr. Roof acaba de montar escritório comercial e showroom mais amplos para atender ao cliente

a madeira e o metalon não 
oferecem garantias, que 
é um fator de grande im-
portância para clientes, 
entretanto a estrutura galva-
nizada oferece garantia aos 
seus consumidores. “Esse 
benefício deve ser avaliado 
pelos clientes na compra”, 
diz ele.

Serviço
No novo escritório co-

mercial e showroom, a 
Mr Roof oferece um pa-
cote de serviços completo 
para atender ao cliente, 
que abrange as principais 
preocupações de quem 
está construindo, seja uma 
casa, um comércio ou 
mesmo uma indústria.

Há produtos para todos 
os tipos de telhados em 
aço galvanizado, projetos 
elaborados por arquitetos e 
engenheiros com soluções 
para cada caso e a mão 
de obra para a instalação 
do produto: “Entregamos 
o telhado pronto”, diz 
Flávio.

O empresário afirma 
que os clientes encontram 
na Mr Roof toda a assis-
tência para o seu projeto e 
a orientação técnica sobre 
qual é a melhor solução 
para a montagem, porque 
a empresa está sempre 
atenta ao mercado e suas 
inovações.
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Na primeira etapa serão priorizados as grávidas e jovens com comorbidade 

O G o v e r n o  d e 
São Paulo pre-
tende iniciar a 

vacinação contra a Co-
vid-19 em adolescente 
de 12 a 17 anos a partir 
do dia 23 de agosto. 
Na primeira etapa da 
vacinação, entre 23 de 
agosto a 5 de setembro, 
a prioridade será imu-
nizar grávidas e ado-
lescentes que possuem 
algum tipo de comorbi-
dade ou deficiência.

A partir de setembro 
a vacinação segue por 
faixa etária, assim como 
ocorre na vacinação dos 
adultos. Sendo assim, o 
cronograma do Gover-
no Estadual aponta que 
entre os dias 6 e 19 de 
setembro será a vez dos 
quem têm entre 15 e 17 
anos. Já entre os dias 20 
e 30 de setembro, será a 
vez de jovens de 12 a 14 
anos em todo o estado.

“Estamos voltando 
às aulas com profes-
sores vacinados e esse 
grupo com deficiência 
e comorbidade ficaria 
de fora. São crianças 
que necessitam não só 
da escola como neces-
sidade de ensino, mas 
como convivência so-

Estado prevê  imunizar até 
agosto pessoas de 12 a 17

cial  e  est imulação”, 
reforçou Wanderson 
Oliveira, Coordenador 
da Comissão Médica 
de Educação do Estado.

O Governo do Esta-
do autorizou a retomada 
das aulas presenciais da 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Educação Básica para 
o segundo semestre de 
2021. “São Paulo foi o 
primeiro estado a va-
cinar profissionais da 
educação. E agora, com 
o anúncio da vacinação 
dos jovens e adolescen-

FOTO: ARQUIVO – AGÊNCIA BRASIL

tes gestantes e com co-
morbidade, daremos um 
passo importantíssimo 
para garantir a desejada 
imunização de toda a 
população”, destacou o 
Secretário da Educação 
Rossieli Soares.

A partir de setembro a vacinação segue por faixa etária, assim como ocorre com adultos=

Na próxima sex-
ta-feira, 23 de julho, 
começam os Jogos 
Olímpicos de 2021. 
Pensando nisso, pen-
sei em sugerir a vo-
cês uma receita para 
motivá-los logo cedo. 
O Smoothie de Tan-
gerina, com Manga, 
Banana e iogurte vai 
te dar mais energia 
durante as manhãs 
e assim você poderá 
acompanhar suas par-
tidas favoritas. Confi-
ra a receita:

Smoothie de tan-
gerina, manga, bana-
na e iogurte

COLUNA DO CHEF 
SIMETRIA RESTAURANTE

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

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

INSTAGRAM: @simetriarestaurante
FACEBOOK: simetria restaurante

ANDRÉ CHACHÁ

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:

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

ESCANEIE O QR 
C O D E A O L A D O 
E ACESSE O SITE

Ingredientes
2 bananas conge-

ladas cortadas em ro-
delas

1 manga congela-
da cortada em cubos

1 tangeria sem se-
mente, em temperatu-
ra ambiente

1 iogurte natural
2 colheres de açú-

car demerara ou mas-
cavo

Modo de preparo
Bata tudo no liqui-

dificador e sirva ainda 
gelado.

E está pronto!
Bon Appetit!

Smoothie de tangerina,
 manga, banana e iogurte

Junta Militar muda recepção de alistados
A Junta Militar de 

Indaiatuba informa que, 
para evitar aglomeração 
e melhor acomodação 
dos jovens, alterou o 
local de ciência do re-
sultado do Alistamento 
Militar. Os alistados 

devem comparecer no 
Centro Cultural Herme-
negildo Pinto, também 
conhecido como Piano, 
sito à avenida Eng. Fá-
bio Roberto Barnabé, 
número 5.924, Jardim 
Morada do Sol ,  nos 

dias 20, 21,22, 26, 27 
e 28 de julho, às 8h30 
ou 13h30.

P a r a  d ú v i d a s  o u 
mais informações,  a 
Junta Militar funciona 
no Ponto Cidadão, lo-
calizado na rua Vinte e 

Quatro de Maio, 1.670. 
O horário de atendi-
mento é das 8h às 17h, 
de segunda a sexta-fei-
ra. O telefone é 3816-
9267 e o endereço ele-
trônico gabinete.jsm@
indaiatuba.sp.gov.br.



Elaine Marques Marucci começou a descobrir a importância do aplicativo quando soube 
que sua filha mais velha tinha o Transtorno do Espectro Autista 

DIVULGAÇÃO

Aplicativo criado por publicitária de 
Indaiatuba já está em 20 Estados 
Rede Azul conecta hoje 1,5 mil usuários a serviços que atendem portadores de Transtorno de Espectro Autista  

O aplicativo co-
laborativo para 
IOS e Android 

Rede Azul, criado pela 
publicitária Elaine Mar-
ques Marucci, em de-
zembro de 2019, já está 
presente em pelo menos 
20 Estados brasileiros e 
atualmente conta com 
1,5 mil usuários ativos.

A ideia surgiu da 
necessidade das mães de 
autistas de encontrarem 
serviços para os filhos e 
para trocar informações 
que possam ajudar a 
entender melhor as difi-
culdades encontradas no 
tratamento e no enfren-
tamento do problema.

“A gente nunca vai 
saber tudo. Por isso, 
sempre vamos precisar 
de mais informações”, 
disse a publicitária. De 
acordo com ela, o di-

ferencial dessas indi-
cações é que elas vêm 
de pessoas que vivem 
a mesma situação e já 
usaram os serviços.

Organização
O aplicativo foi or-

ganizado em catego-

rias (terapias, médicos, 
estética, cursos extras, 
grupos de apoio, capaci-
tações, escolas, turismo) 
e por cidades e Estados, 
conforme cada parti-
cipante disponibiliza 
as informações para os 
demais.

As contribuições re-
cebem notas dos usuá-
rios, que as consultam, 
vivenciam e avaliam 
dentro das necessida-
des do grupo. Depois 
ganham o nome de 
Pontos Azuis. Até ago-
ra já foram realizadas 

267 indicações de ser-
viços e profissionais. 

Além das informa-
ções trocadas pelos 
usuários em relação ao 
tratamento e enfrenta-
mento do autismo, o 
aplicativo procura for-
mar uma rede de apoio 
para pais que têm de 
trabalhar em casa para 
poderem cuidar dos 
filhos nessa condição. 

Descoberta
E l a i n e  M a r q u e s 

Marucci começou a 
descobrir a importân-
cia do aplicativo quan-
do soube, há seis anos, 
que sua filha mais ve-
lha, Alícia Nicol Mar-
ques Escudero, hoje 
com 18 anos, tinha o 
Transtorno do Espec-
tro Autista (TEA).

“Ela foi diagnosti-
cada com a Síndrome 
de Asperger, que é um 
nível leve do TEA, 

mas nós não sabíamos 
nada a respeito”, disse. 
A neurologista Debo-
rah Kerches afirma às 
vezes os prejuízos são 
mínimos.

A publicitária con-
ta que a descoberta 
e o tratamento foram 
acontecendo aos pou-
cos, mas que hoje a 
f i lha tem uma vida 
próxima do normal e 
que o aplicativo trouxe 
informação e a infor-
mação trouxe paz e 
esperança.
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ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br

P a r a  b a i x a r  o 
aplicativo, use os 
links: https://play.
google.com/sto-
re/apps/details?i-
d=com.redeazu-
lapp.br e https://
apps.apple.com/
br/app/rede-azul/
id1497005549

Serviço



O presidente da Câ-
mara de Indaiatuba, Jor-
ge Luís Lepinsk (MDB), 
o Pepo, e o vereador Dé-
cio Rocha, do Republi-
canos, participaram, no 
último dia 2, da reunião 
do Parlamento da Re-
gião Metropolitana de 
Campinas que discutiu a 
crise hídrica.

Embora Indaiatuba 
não viva a crise com a 
mesma intensidade que 
os municípios vizinhos, 
por ter se preparado 
para ela nos anos an-
teriores, os vereadores 
entendem que é preciso 
melhorar as condições 
das vizinhas para man-
ter a situação atual.

A reunião também 
serviu para discutir a 
busca de verbas para os 
sistemas de saúde dos 
municípios, que estão 
monopolizados pela 
pandemia.
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Um a  s e m a n a 
depois  que o 
presidente da 

Câmara de Indaiatu-
ba, Jorge Luís Lepinsk 
(MDB), o Pepo, anun-
ciou sua pré-candidatu-
ra a deputado federal, o 
secretário de Assistên-
cia Social da Prefeitura, 
Hélio Alves Ribeiro, do 
Republicanos, também 
disse que pretende con-
correr à vaga.

Feito em entrevis-
ta ao Gente de Ex-
pressão, assim como 
aconteceu com Pepo, 
o anúncio vem de en-
contro ao do presi-
dente, porque ambos 
dizem que querem 
sair como candidatos 
únicos do grupo po-
lítico e os dois são do 
mesmo grupo, o que 
impõe a necessidade 
de uma escolha.

Pepo já disse que 
não concorre se não 
for o único candidato 
colocado.

Secretário diz que sua pré-candidatura 
a deputado é natural e vai ser colocada
Hélio Alves Ribeiro, do Republicanos, já disputou duas vezes e integra o mesmo grupo político do presidente da Câmara

REPRODUÇÃO FACEBOOK

Natural
Para Hélio Ribei-

ro, sua candidatura é 
natural, afinal ele já 
concorreu duas vezes 
a deputado federal: a 
primeira em 2014 e 
a segunda em 2018 
e nesta segunda teve 
mais de 30 mil votos, 
além de ter um traba-
lho em toda a região 
como presidente emé-
rito do Parlamento da 
Região Metropolitana 
de Campinas.

Na entrevista ao 
Gente de Expressão, 
programa que vai ao 
ar na próxima semana, 
o secretário se classifi-
cou como uma pessoa 
persistente em seus 
objetivos e planeja-
mentos e atribui a isso 
a sua progressão na 
vida pública, tanto 
como liderança sem 
cargo quanto como 
vereador.

Planejamento
Até se tornar um 

dos membros do Le-
gislativo de Indaia-
tuba, Hélio Ribeiro 
passou por três elei-
ções sem vitória. “Eu 
sempre fui insisten-
te naquilo que tenho 
como objetivo e não 

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

desisti do planejamen-
to de me eleger verea-
dor, por isso consegui 
chegar ao cargo na 
quarta eleição”.

A carreira políti-
ca começou ainda no 
Grêmio Acadêmico 

Vereadores 
debatem 
crise hídrica  

da Unopec, onde estu-
dou administração de 
empresas e conseguiu 
o MBA em Gestão 
Estratégica de Pessoas 
e lá ele já vislumbrava 
a disputa política com 
bandeiras do curso.

Hélio Alves Ribeiro, do Republicanos, que já teve mais de 30 mil votos para deputado
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Troféu Frutos de Indaiá 
comemora 15 anos

XXXX

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A 15ª edição acontece no dia 23 de outubro de 2021 com show de Maiara & Maraisa

O Troféu  Fru-
tos de Indaiá 
chega a sua 15ª 

edição e com muitas 
histórias de sucesso 
para contar. Afinal nes-
ses 15 anos, centenas de 
empresas e empresários 
subiram ao palco do 

evento para receber o 
Troféu Frutos de Indaiá 
que simboliza o reco-
nhecimento do públi-
co ao serviço prestado 
pela empresa escolhida 
como a melhor em seu 
ramo de atuação.

Criado em 2005, o 
nome Frutos de Indaiá, 
segundo o presidente 
do Grupo Mais Ex-

pressão, Alan Di San-
ti, remete aqueles que 
produzem na cidade, 
que criam empregos e 
geram renda. O troféu 
foi elaborado pela artis-
ta plástica indaiatubana 
Maria Vaz, a Memê. A 
ideia era que o troféu 
lembrasse uma folha de 
palmeira, já que Indaiá 
em tupi-guarani signi-

fica Palmeira, mas que 
ao mesmo tempo fosse 
um troféu unissex, por-
que há empresários e 
empresárias que rece-
bem o prêmio, e dessa 
maneira chegaram ao 
atual design.

O Troféu Frutos de 
Indaiá visa não somen-
te reconhecer as em-
presas e empresários 

que se destacaram em 
seu ramo de ativida-
de, mas também gerar 
um retorno financeiro 
e dar visibilidade aos 
premiados através da 
campanha publicitária 
realizada pelo Grupo 
Mais Expressão.

Aos eleitos pela pes-
quisa, foi oferecida uma 
campanha publicitária 

que desde março des-
te ano, as empresas e 
empresários que rece-
berão o Troféu Frutos 
de Indaiá, e que foram 
escolhidos através de 
voto popular, tem sua 
marca veiculada em to-
das as mídias do grupo 
como jornal impresso, 
revista, redes sociais e 
programas.

“O Troféu Frutos de Indaiá nos trouxe vi-
sibilidade e a confirmação do nosso sucesso e 
acolhimento pela cidade de Indaiatuba” – Inset 
Clean, Kely Meuci e Cristian Meuci

“Compartilhar a felicidade em receber o prê-
mio Frutos de Indaiá representa um momento 
único, de prosperidade, de foco no trabalho árduo 
diário, mas principalmente na capacidade de 
fazer a diferença na qualidade de vida dos meus 
pacientes” - Profª Drª Cristiane Coelho, Bió-
loga, Fisioterapeuta e Doutora em Geriatria Asset Inglês - Gustavo de Paula e Tatiane de Paula

FOTOS: JME
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Representantes da Associação dos Deficientes Visuais de Indaiatuba e o computador

AMADOTEC

Amadotec faz doação de computador
para deficientes visuais de Indaiatuba
Equipamento será usado para serviços administrativos realizados pela entidade beneficiada

A Amado Tecnolo-
gia, empresa de 
soluções tecnoló-

gicas para a Educação fez a 
doação de um computador 
para a ADVI (Associação 
dos Deficientes Visuais 
de Indaiatuba) com o ob-
jetivo de colaborar com o 
trabalho administrativo da 
Instituição. O presidente 
da ADVI, Osvaldo Jesus 
de Moraes Junior, esteve 
no Fab Lab no dia 5 de 
julho, acompanhado de 
sua família, para receber 
o equipamento e conhecer 
o local. 

O diretor operacional 
do Fab Lab Amadotec, 
Raul Ramos, representou 
a empresa e proporcionou 
um tour sensitivo para 
Osvaldo, que é deficien-
te visual e conseguiu 
sentir cada máquina que 
compõe o Laboratório 
de Fabricação Digital e 
os insumos utilizados. 
“Direcionei o Osvaldo 

em todo nosso espaço, 
mostrando os detalhes 
de cada equipamento e 
me colocando no lugar 
dele, como eu gostaria 
de conhecer o Fab Lab 
se eu não pudesse enxer-
gar, pois a leitura com 
as mãos é muito mais 
detalhada e aqui temos 

diversas texturas e mate-
riais que podem oferecer 
uma experiência impar 
para quem é deficiente 
visual”, explica Raul.

“Eu gostei muito do 
espaço e tinha coisas que 
eu não conhecia, como a 
impressão 3D, como é a 
máquina, a questão dos 

cabeçotes, o material 
que usa para imprimir, 
a corte a laser e a router 
não conhecia também. 
Eu já tenho um conhe-
cimento de mecânica 
então consegui entender 
bem como são as máqui-
nas”, comenta Osvaldo e 
continua. “Quando uma 

criança com deficiência 
visual está iniciando na 
escola é muito importante 
essa parte tátil, sentindo 
os objetos para saber o 
que é cada coisa e nesse 
sentido é muito útil o 
Fab Lab para a formação 
dessas crianças”, destaca. 

A doação também 
teve colaboração do pre-
feito e Elias Fausto, Mau-
ricio Baroni, que fez a 
doação do monitor e os 
demais componentes do 
equipamento foi doado 
pela empresa Amadotec. 

Conheça o projeto
A Amadotec é uma 

empesa focada em solu-
ções tecnológicas para 
ambientes escolares e 
implantadora de maker 
spaces, em português 
chamado de labs de pro-
jeto, e multiplicadora de 
Fab Lab.

Fab Lab é a abrevia-
ção de Fabrication La-

boratory que significa 
“laboratório de fabrica-
ção”. O conceito valoriza 
a transformação de ideias 
em concepções sólidas. O 
local é equipado com im-
pressoras 3D; plotter de 
recorte; prensa térmica; 
corte a laser, router CNC, 
painel de ferramentas e 
bancada de eletrônica. O 
objetivo é reunir pessoas, 
seja alunos, escolas ou 
pessoas da comunidade, 
para realizarem projetos 
de fabricação digital de 
forma colaborativa.

Par conhecer mais 
sobre o Fab Lab Amado-
tec, é possível agendar 
uma visita pelo telefone 
3894-6129, o espaço fica 
na Rua Capitão Alberto 
Mendes Junior, 108, Vila 
Nossa Senhora Apare-
cida, Indaiatuba – SP. 
Acesse também o site 
www.amadotec.combr 
e as Redes Sociais @
amadotec.
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Desde maio do ano passado a Logitime Transportes já aumentou 40% dos funcionários e 25% da frota de veículos

Desde que chegaram a Indaiatuba, em maio do ano passado, a empresa só cresceu

Logitime Transportes amplia estrutura e 
investe em tecnologia no setor aduaneiro

A Logitime Transpor-
tes é uma empresa 
de transporte adu-

aneiro e logística que com-
pletou 10 anos de atuação no 
mercado esse ano. A empresa 
se instalou em Indaiatuba em 
maio do ano passado, e de lá 
para cá só cresceu: “a cidade 
nos oferece uma boa estrutu-
ra para comportar a empresa, 
encontramos profissionais 
capacitados e conseguimos 
ampliar nossas atividades”, 
explica Marcelo Mendes, o 
diretor administrativo. 

A empresa aumentou sua 
carteira de clientes, mesmo 
em meio à pandemia do 
coronavírus. Com a nova 
demanda de trabalho houve 
a necessidade de aquisição 
de novos caminhões e a 
contratação de mais cola-
boradores. Só na frota de 
caminhões o aumento foi de 

25%, e ainda investiram bas-
tante na qualidade do serviço 
prestado, sendo que o quadro 
de funcionários capacitados 
aumentou em 40%.

No início desse ano o 
foco foi o investimento em 
tecnologia, a empresa im-
plantou uma plataforma de 
gestão de transporte inte-
grada chamada TMS, que, 
além de ter as funções básicas 
como cadastro e emissões 
de Notas Fiscais, o sistema 
também monitora as opera-
ções e consegue integrá-las, 
através dos dados que os 
colaboradores alimentam no 
sistema: “Quando um trans-
porte está em andamento, nós 
conseguimos acompanhar 
toda operação atrás de ras-
treamento e geolocalização, 
e quando as entregas são 
finalizadas nossos clientes 
recebem os status em tempo 
real atrás das ferramentas dis-
poníveis no TMS”, explica.

MARCELO MENDES 

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

“Também conseguimos 
fazer a integração de todos 
os setores da empresa: finan-
ceiro, operacional, manuten-
ção, RH e também com os 
motoristas, que informam 
os status do transporte: iní-
cio de viagem, chegada no 
cliente, descarga finalizada. 
A tecnologia trouxe mais 
qualidade e velocidade em 

nossas operações”, afirma 
Marcelo. 

Além dessas novidades 
tecnológicas, a Logitime 
também decidiu iniciar um 
projeto de capacitação de 
jovens aprendizes em par-
ceria com o Educandário de 
Indaiatuba, a necessidade 
surgiu com o crescimento 
da empresa e também com 

o intuito de incentivar os 
profissionais do setor de 
transporte aduaneiro. 

Funciona da seguinte 
forma: os responsáveis esco-
lhem jovens de 16 a 18 anos 
que são pré selecionados pelo 
Educandário. “Eles têm uma 
carga de trabalho menor que 
estagiários, pois precisam 
conciliar com os estudos. 

Inclusive em um dos dias da 
semana eles não vem para a 
empresa para fazerem cursos 
no Educandário”, explica o 
diretor.

Marcelo afirma que ter 
a oportunidade de dar a es-
ses jovens a experiência do 
primeiro emprego é muito 
importante, tanto para os 
jovens, como para a Logiti-
me. “A gente ensina, treina, 
passamos o conhecimento 
de como funcionam as ativi-
dades e estamos oferecendo 
uma boa chance de entrada 
no mercado de trabalho”, 
ressalta Marcelo.

Para você que ficou 
interessado nos serviços 
de logística da Logitime 
Transportes, o site é logiti-
me.com.br, o telefone para 
contato é o (19) 2221-5701 
e o endereço fica na Avenida 
Vitória Rossi Martini, 390, 
no Distrito Industrial, em 
Indaiatuba.
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reafirma seu compromisso 
com a educação de quali-
dade e o incentivo ao seu 
acesso, como forma de en-
frentamento dessa situação 
excepcional vivenciada pela 
pandemia. Há 22 anos cons-
truímos nossa história com 
uma forte crença de que 
o aluno bem formado é o 
aluno que pratica. A em-
pregabilidade só é possível 
se a formação profissional 
estiver atrelada à prática”, 
afirma o reitor do Grupo 
UniEduK, Ricardo Tannus.

Retomada na pandemia
As aulas presenciais dos 

cursos de Saúde (Medici-
na, Medicina Veterinária, 
Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição e Bio-
medicina) tiveram retorno 
gradual no início do ano 
letivo de 2021, atendendo 
protocolos de segurança e 
saúde contra a Covid-19: o 
uso constante de máscaras 
por todos, de protetores 

A medida atende as diretrizes governamentais e sanitárias que autorizam a retomada 
em todas as áreas

DIVULGAÇÃO

Grupo UniEduK anuncia retorno das 
aulas presenciais no dia 2 de agosto
Instituição de ensino superior receberá os alunos baseado em moderno protocolo de biossegurança

O Grupo UniEduK, 
grupo educacio-
nal composto pelo 

Centro Universitário de Ja-
guariúna - UniFAJ, Centro 
Universitário Max Planck 
- UniMAX e Faculdade de 
Agronegócios de Holambra 
- FAAGROH anuncia o re-
torno das aulas de todos os 
cursos em regime presencial 
no dia 2 de agosto.

A medida atende as di-
retrizes governamentais e 
sanitárias que autorizam a 
retomada em todas as áreas, 
não apenas da Saúde, uma 
vez que educação é con-
siderada serviço essencial 
na legislação vigente. Para 
tanto, o grupo educacional 
segue um rigoroso pro-
tocolo de biossegurança 
para uma retomada segura, 
meticulosamente planejado 
e implementado por um Co-
mitê formado por médicos, 
enfermeiros, gestores e ou-
tros profissionais da saúde.

“O Grupo UniEduK 

faciais para os profissionais 
da educação, a higienização 
frequente das mãos, a pre-
servação de distanciamento 
social, a ventilação adequa-
da das salas, a organização 
da entrada e da saída, a 
aferição de temperatura 
na entrada, a realização de 
intervalos escalonados e 

a limpeza frequente dos 
ambientes. Todos esses 
cuidados serão intensifica-
dos para proporcionar um 
retorno seguro a todos os 
alunos, antes, durante e após 
às aulas.

“Temos plena cons-
ciência das dificuldades 
enfrentadas na pandemia 

e nos sensibilizamos com 
isso, nos movimentando 
para continuar atuando com 
responsabilidade social. Por 
isso, nossa missão é prepa-
rar os alunos para o futuro, 
pois o mercado de trabalho 
exige prática, presença, 
postura, relacionamento, 
dedicação, entre outras 

competências que acredi-
tamos que só é possível de-
senvolver presencialmente 
e que é nosso papel ofertar 
isso”, explica o reitor.

Durante a pandemia da 
Covid-19, Instituições de 
Ensino Superior do mun-
do inteiro precisaram se 
reinventar para continuar 
o trabalho educacional. No 
Grupo UniEduK não foi 
diferente. “Nós não ficamos 
para trás e rapidamente nos 
adaptamos: treinamos os 
docentes e garantimos a 
continuidade das aulas on-
line com qualidade; ofere-
cemos descontos contínuos, 
aumentamos a flexibilidade 
das matrizes para que to-
dos pudessem continuar 
estudando, aumentamos 
as eletivas para que cada 
um buscasse sua formação 
focada em seu projeto de 
vida; entre outras ações, 
sempre, com o foco na qua-
lidade de ensino”, finaliza 
o reitor.



Alimentos potencial-
mente alérgicos

O médico alergista 
e pneumologista José 
Roberto Zimmerman ex-
plica que as principais 
substâncias alergêni-
cas estão nos laticínios, 
muito consumidos entre 
as crianças como leite 
de vaca, iogurtes, leites 
fermentados e queijos. 
Também é importante 
prestar atenção nos ovos, 
trigo, amendoim, frutos 
do mar e salgadinhos e 
biscoitos com farinha de 
milho. 

“O composto alimen-
tar tartrazina, presente em 
frutos do mar e batatinhas 
chips, é uma dessas subs-
tâncias potencialmente 
causadores de reações 
alérgicas em crianças. 

Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, 170 alimentos têm maior 
potencial alergênico
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Saúde: Alergia alimentar em crianças 
Saiba quais são as causas e diagnóstico
Crianças costumam sofrer com alguma alergia causada por substâncias presentes nos alimentos mais comuns

Para você que é 
mãe de crianças 
pequenas, já deve 

ter se deparado com 
uma situação assim: ao 
dar a papinha para o 
seu bebê, ele começa a 
passar mal e bate aquele 
susto, de não saber o 
que fazer. De acordo 
com pesquisa da Asbai 
(Associação Brasileira 
de Alergia e Imuno-
logia), 8% de todas as 
crianças de até dois anos 
apresentam algum tipo 
de alergia alimentar, e 
descobrir a causa é por 
vezes uma tarefa difícil, 
já que são cerca de 170 
alimentos com potencial 
alergênico. 

Inclusive pode confundir 
o sistema imunológico, 
porque tem composição 
química parecida com 
o ácido acetilsalicílico 
(ASS), portanto quem 
é alérgico a tartrazina 
geralmente também é ao 
ASS”, explica o médica

Os sintomas mais 
comuns podem incluir 
erupções na pele e verme-
lhidão; coceira na pele, 
olhos e boca; inchaço da 
língua; dores abdominais 
com ou sem diarreia; e 
nos casos mais graves, 
também desmaios, ton-
turas e dificuldades para 
respirar. 

Intolerância à 
lactose x alergia
O alergista Dr. Zim-

merman explica ainda a 

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

diferença entre ter into-
lerância à lactose e uma 
reação alérgica: “a into-
lerância acontece quan-
do o organismo não tem 
a enzima lactase, res-
ponsável pela digestão. 
Nesse caso o corpo tem 
uma reação digestiva. 
Nas reações alérgicas, 
é comum encontrarmos 
erupções na pele e urti-
cárias”, explica ele. 

Diagnóstico e testes
O médico alergis-

ta explica que alguns 
testes alérgicos podem 
resultar numa espécie de 
“falso positivo”: “o teste 
pode apontar sensibili-
dade a vários alimentos, 
mas é importante não 
confundir sensibilida-
de com alergia. “Se a 

criança come abacaxi e 
não apresenta nenhum 
sintoma alérgico, não 
há motivo para retirar 
da dieta. A exclusão de 
diversos alimentos pode 
causar falta de nutrientes 
importantes”, alerta ele, 
por isso é importante ter 
muito cuidado, e além 
do acompanhamento 
com médico alergista, 
também é recomendada 
a consulta com um nutri-
cionista.

Por isso, o diagnós-
tico mais certeiro não 
vem necessariamente do 
teste alérgico, mas sim, 
do histórico de sintomas 
relatados. Só um bom 
médico clínico é capaz 
de identificar os agentes 
alérgicos com certeza.

Possíveis causas
Além do contato 

com alimentos poten-
cialmente alergênicos, 
a imaturidade da mu-
cosa gastrointestinal 
nas crianças, alimen-
tação da gestante e do 
bebê, privação do leite 
materno, que contém 
muitos anticorpos e até 
mesmo parto cesariano 
podem ser algumas das 
possíveis causas. 

Se esta reportagem 
te ajudou a lidar melhor 
com essa questão que 
é tão comum na vida 
das crianças e das mães 
hoje em dia, já cum-
primos nossa missão. 
Espero que tenha sido 
uma leitura informativa 
e esclarecedora.

8% de todas as crianças de até dois anos apresentam algum tipo de alergia alimentar, e 
descobrir a causa é por vezes uma tarefa difícil

FOTOS: REPRODUÇÃO



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

Casos de violência contra a mulher  são
registrados no fim de semana em Indaiatuba

Mais uma sema-
na a Guarda 
Civil de In-

daiatuba registra casos 
de violência doméstica. 
Somente no último final 
de semana quatro casos 
foram abordados pela 
equipe da GC.

Na sexta-feira (09), 
a equipe do GAM 088 
(Grupamento Ambien-
tal), foi enviada até o 
Bairro Videira, onde se-
gundo denúncias estava 
acontecendo uma briga 
de casal em um sítio. No 
local a vítima relatou aos 
agentes que seu compa-
nheiro estava ameaçan-
do-a. Com o apoio das 
viaturas do supervisor e 
coordenador o casal foi 
conduzido até a Dele-

EDUARDO TURATI – GC
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APREENSÃO
Guarda Civil registra quatro ocorrências com drogas ilícitas no final de semana

Foram registrados no 
último final de semana 
quatro ocorrências en-
volvendo drogas ilícitas. 
De acordo com a Guarda 
Civil de Indaiatuba, o 
primeiro flagrante ocorreu 
na tarde de sexta-feira (9) 
quando a equipe cons-
tatou uma transação de 
drogas na Rua Fortunato 
Ré, no Jardim Morada 

do Sol. 
Comprador e vende-

dor foram detidos e apre-
sentados na delegacia 
de polícia, junto com 24 
microtubos de cocaína 
localizados. A autorida-
de policial determinou 
a prisão em flagrante do 
vendedor, que perma-
neceu a disposição do 
poder judiciário. Ainda 

Em uma das ocorrência um homem foi preso por agredir sua companheira e uma criança de colo

gacia de Polícia, onde o 
caso foi apresentado ao 
delegado de plantão.

Nos primeiros mi-
nutos de sábado (10), a 
equipe da viatura 109 
logrou êxito na prisão 
de um homem que agre-

diu sua companheira no 
Condomínio Angelim 
no Bairro Parque Cam-
po Bonito, e horas mais 
tarde, por volta das 13h, 
os integrantes da mes-
ma viatura prenderam 
um homem que agrediu 

sua companheira e uma 
criança de colo na Ave-
nida Artes e Ofícios, no 
Conjunto Habitacional 
João Pioli. As vítimas fo-
ram socorridas ao HAOC 
e o agressor apresentado 
na Delegacia de Polí-

cia, onde permaneceu 
a disposição do poder 
judiciário.

O último caso do final 
de semana foi registrado 
na noite de domingo (11), 
quando a equipe da via-
tura 111 foi enviada até o 

Bairro Jardim Morada do 
Sol, na Rua João Walsh 
Costa, onde um indiví-
duo estava descumprindo 
uma medida protetiva.

Caminho das Rosas
O programa Caminho 

das Rosas é focado na 
prevenção da violência 
contra a mulher. 

O aplicativo é uma 
maneira mais rápida para 
ajudar as mulheres que 
sofrem com a violência 
doméstica. A partir do 
momento que o botão é 
acionado, um sinal dispa-
ra no COI e já aparece a 
localização da ocorrência 
e o histórico da vítima. 
Estas informações auxi-
liam para que o atendi-
mento seja muito mais 
eficiente o que resulta em 
uma possibilidade maior 
do agressor ser preso.

na sexta-feira, durante a 
averiguação de um lo-
cal conhecido pela ven-
da de entorpecentes, na 
Rua Músico Alziro Pires 
de Camargo, no Jardim 
Lauro Bueno, a equipe 
da Romi localizou nove 
porções de maconha e 23 
microtubos com cocaína 
escondidos em um cano 
de água pluvial.

A segunda ocorrência 
foi registrada no sábado 
(1), quando a equipe do 
Canil flagrou o momento 
da venda de entorpecentes 
na Rua Doutor Renato 
Riggio, no Jardim Mora-
da do Sol. Comprador e 
vendedor foram condu-
zidos até a Delegacia de 
Polícia, onde o vendedor 
ficou preso em flagrante. 

Os oito microtubos de 
cocaína, uma porção de 
maconha e uma pedra de 
crack localizados na ocor-
rência foram apreendidos.

Já no domingo (11), 
na Rua Carlos Alberto 
Garcia, no Jardim Morada 
do Sol, a equipe da Romi 
abordou um indivíduo que 
ao notar a aproximação 
dos agentes dispensou 12 

microtubos cheios de co-
caína. O homem foi abor-
dado e averiguado e com 
ele os agentes encontra-
ram dois microtubos com 
cocaína que ele alegou ser 
para seu consumo. Ele foi 
apresentado junto com 
as drogas na Delegacia 
de Polícia, onde formam 
tomadas as medidas cabí-
veis à polícia judiciária.
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Tricolor de Indaiatuba está no Grupo 3, ao lado do Santos, São Bernardo FC e EC São Bernardo 

Primavera já sabe quando e contra 
quem vai estrear na Copa Paulista 

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

Faltam ainda quase 
dois meses, mas 
o Esporte Clube 

Primavera já sabe quem 
enfrentará na estreia da 
Copa Paulista 2021. Na 
sua terceira participação 
no campeonato, o Fan-
tasma da Ituana inicia sua 
caminhada no dia 14 de 
setembro (terça-feira), às 
15h, no Gigante da Vila 
em Indaiatuba, diante do 
São Bernardo FC. 

No mesmo horário, 
outras sete partidas mar-
cam o pontapé inicial 
do campeonato, que terá 
todos jogos transmitidos 
ao vivo pelo aplicativo 
Paulistão Play. O Tricolor 
está no grupo 3 da compe-
tição, que tem ainda o EC 
São Bernardo e o Santos. 

“É um grupo muito 
bom! Acredito que dará 

para saber o que nos es-
pera na Série A2 no ano 
que vem, pois nesta Copa 
Paulista teremos na chave 
dois times de Série A1 do 
Paulista e outro que dispu-
tou a A2 este ano”, analisa 
o presidente do Tricolor, 
Eliseu Marques. 

Além do grupo do 
Primavera, a competição 
tem outras três chaves. No 
grupo 1 estão Botafogo, 
Velo Clube, Comercial 
e Votuporanguense. A 
chave 2 é composta por 
São Bento, Rio Claro, XV 
de Piracicaba e Noroeste. 
E, na chave 4, estão São 
Caetano, Atibaia, Tauba-
té, Juventus e Portuguesa. 

O regulamento da 
competição prevê que 
os clubes se enfrentem 
dentro do grupo, em turno 
e returno, classificando-se 
para as quartas de final as 
duas melhores equipes 

de cada chave. Os jogos 
de ida e volta também 
ocorrem nas fases elimi-
natórias e, em caso de 
empate no placar agrega-
do, a decisão vai para os 
pênaltis.  

A previsão é que a 
final do campeonato seja 
realizada em 16 de no-
vembro. O campeão desta 
edição da Copa Paulista 
pode escolher entre dis-
putar a Copa do Brasil ou 
Série D do Campeonato 

REPRODUÇÃO/FPF 

Brasileiro em 2022. O 
vice-campeão fica com a 
vaga remanescente.   

  
Preparação 
O elenco primaverino 

segue de férias e deve 
retornar aos trabalhos na 
próxima segunda-feira 
(19). O clube confirmou 
esta semana a renovação 
do contrato do técnico 
Ademir Fesan, que havia 
se encerrado com o térmi-
no da Série A3 do Paulista. 

“Renovamos a princípio 
para a Copa Paulista, mas 
o planejamento é que ele 
permaneça também para 
a Série A2”, salienta Mar-
ques. 

O presidente do Fan-
tasma informou ainda que 
novos jogadores devem 
chegar ao clube, cujos 
nomes serão divulgados 
nas próximas semanas. 
Mas, em contrapartida, 
o Tricolor anunciou os 
empréstimos dos jogado-

res Dudu, que foi para o 
Cruzeiro; além de Duzão 
e Juninho que estão no 
Cascavel. 

O clube também de-
finiu que este ano o foco 
será apenas no time pro-
fissional. Sendo assim, 
devido a Covid-19 e os 
altos custos financeiros, o 
presidente Eliseu Marques 
informou que não haverá 
participação das equipes 
de base do Primavera no 
Campeonato Paulista. 
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Como reduzir a inadimplência da sua empresa
Empresas saudáveis aumentam suas possibilidades de crescimento profissional 

Muitas empre-
s a s  s e  d e -
p a r a m  d i a -

riamente com um mal 
enorme, que atrapalha 
sobremaneira a gestão 
financeira e a correta 
aplicabilidade do or-
çamento em razão do 
comprometimento do 
fluxo de caixa.

Inadimplência é o 
descumprimento de uma 
obr igação assumida 
pelo devedor em favor 
do credor e combater 
esse mal é um grande 
desafio enfrentado por 
todas as empresas.

O crédito facilita as 
vendas, e ao acumular 
compromissos, o deve-
dor se depara com a difi-
culdade de honrar aquilo 
a que se comprometeu, 
quando então surge a 
inadimplência.

Nos dias atuais, di-
ficilmente o comprador 
realiza suas aquisições 
com pagamento à vista, 
já que comprar a prazo 
se apresenta como uma 
condição mais facili-

tadora, uma vez que o 
compromisso de pa-
gar em uma data futura 
atrai os consumidores 
no momento que neces-
sita de um produto e/ou 
serviços.

Ao não efetuar o pa-
gamento, o cliente pra-
tica a inadimplência, o 
que se denomina “cons-

tituir em mora”, numa 
linguagem jurídica e, 
nas inúmeras tentativas 
de negociação do credor 
com o devedor, na maio-
ria das vezes infrutífe-
ras, ao se ver cansado, 
acaba o credor desistin-
do da cobrança, chegan-
do a se conformar com 
a perda. Enquanto isso, 

a lista de inadimplentes 
só aumenta.

Pensando nisso, os 
profissionais capacita-
dos em persuasão e ne-
gociação extrajudicial, 
desenvolve seu trabalho 
na área de cobrança e 
garante a saúde financei-
ra da sua empresa.

Empresas saudáveis 

Os profissionais capacitados em negociação extrajudicial garante a saúde financeira da sua empresa

aumentam suas possibi-
lidades de crescimento 
profissional e pessoal 
para todos, sejam dire-
tores, sócios, emprega-
dos ou qualquer outra 
parte.

Os profissionais que 
exercem trabalho de co-
branças, analisam ainda 
os impactos da impon-

tualidade no fluxo de 
caixa da empresa, que 
muitas comprometem 
o capital de giro, sendo 
necessária uma atuação 
de forma rápida em rela-
ção aos inadimplentes, a 
fim de trazer de volta ao 
caixa da empresa o di-
nheiro que fora perdido.

A  inad imp lênc i a 
sempre vai existir, po-
rém um trabalho de co-
brança executado de 
forma eficaz tende a 
minimizar as perdas 
e evitar que a própria 
empresa tenha que cap-
tar recursos financeiros 
para honrar seus com-
promissos, pagando al-
tos juros.

Artigo escrito por 
El iana Bel izário de 
Matos,  Bacharel em 
Direito; Especialista 
em Cobranças e Nego-
ciações tanto na esfera 
extrajudicial quanto 
judicia; Pedagoga e 
Psicopedagoga; Master 
Practitioner; Personal e 
Professional Coach.

O Instituto de Pes-
qu i sa  Econômica  e 
Aplicada (Ipea) divul-
gou nesta quinta-fei-
ra (15) dados sobre o 
trabalho remoto entre 
os meses de maio de 
novembro de 2020. De 
acordo com a pesquisa 
apenas 11% dos 74 mi-
lhões de profissionais 
continuaram a traba-
lhar durante a pande-
mia da Covid-19. Os 
dados ainda apontaram 
que mulheres (56%), 
brancos (65,6%) e pro-
fissionais de nível su-
perior (74,6%) foram 

IPEA
Pesquisa aponta que 11% dos trabalhadores fizeram home office ao longo de 2020

a maioria dos trabalha-
dores em home office.

A pesquisa do Ipea 
tem como base dados 
do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), referentes 
ao período de maio a 
novembro e coletados 
pela Pesquisa Nacional 
por Amostra de Do-
micílios (PNAD Co-
vid-19).

Os 74 milhões de 
trabalhadores citados 
pelo Ipea são a par-
te dos 83 milhões de 
brasileiros que tinham 
uma ocupação nesse 

per íodo e  cont inua-
ram trabalhando. Entre 
os 9,2 milhões que se 
afastaram do trabalho, 
6,5 milhões fizeram 
isso por causa do dis-
tanciamento social.

Em termos de faixa 
etária, a pesquisa mos-
tra que os trabalhado-
res de 30 a 39 anos res-
ponderam por 31,8% 
daqueles que declara-
ram estar em home of-
fice. Já na comparação 
do setor público com o 
setor privado, o último 
concentrou 63,9% do 
total de profissionais 

em trabalho remoto.
Quando a pesquisa 

se debruça sobre cada 
setor da economia, a 
educação privada foi 
a que atingiu o maior 
percentual de trabalha-
dores em teletrabalho: 
51%. Esse percentual 
foi de 38,8%, no caso 
do setor financeiro pri-
vado, e de 34,7% na 
atividade de comunica-
ção privada. Por outro 
lado, os menores per-
centuais estavam nas 
atividades de agricul-
tura (0,6%), logística 
(1,8%) e alimentação 

(1,9%).
Por fim, a maior par-

te dos trabalhadores em 
home office em 2020 
era da Região Sudeste 

(58,2%). O Nordeste 
(16,3%), o Sul (14,5%), 
o Centro-Oeste (7,7%) 
e o Norte (3,3%) com-
pletam a lista.  

MARCELO CASAL JR - AGÊNCIA BRASIL

Os dados ainda apontaram que mulheres, brancos e profissionais 
de nível superior foram a maioria dos trabalhadores em home office
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Dra Carla Regina Zanchettin dividindo seu tempo 
entre suas atribuições na linha de frente COVID e 
o consultório na Avenida Kennedy!

Agradecemos a Capricho Decor pela parceria e pela confiança em nosso trabalho. Na foto Anderson 
da Capricho Decor e sua família!!

No último dia 10 de julho o Indaiatubano Cleverson 
Luís, que participou na competição do Campeonato 
brasileiro de Powerlifting 2021 pela federação GPC 
(GLOBAL POWERLIFTING COMMITTE),realizado 
na cidade de São Vicente, conseguiu o segundo 
lugar na sua categoria até 90kg , com o coeficiente 
de 512,5kgs (182,5 squat, 125kgs bench press e 
205 deadlift). Parabéns Cleverson por representar 
tão bem nossa cidade!!

Na manhã do dia 15 de julho o Vereador Sérgio recebeu 
na Câmara de Indaiatuba a visita do deputado Delegado 
Bruno de Lima e sua comitiva. O encontro foi importante 
para tratar de assuntos relacionados ao Meio Ambiente, 
Inclusão  Social, Segurança Pública, Maus Tratos e 
Defesa Animal entre outros. A ideia é sempre buscar 
parcerias e mais investimentos para Indaiatuba. O 
deputado Bruno de Lima recepcionou quatro ofícios, 
todos voltados para as áreas aqui citadas e da autoria 
do Vereador Sergio, e o deputado se comprometeu a 
dar um bom encaminhamento a eles. Agora também um 
morador de Indaiatuba, Bruno de Lima ainda declarou 
estar encantado com o Município. Mais um motivo para 
caminharmos todos juntos, lado a lado!!

Graziela de Almeida da Farma Lupa, recebendo 
um delicioso Bolo da Madre um carinho do Jornal 
Mais Expressão!!

Gustavo Cortes da G2 Consultoria Imobiliária é 
um dos nossos mais novos clientes, seja muito 
bem vindo!!
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Clínica Bicho Amigo Mr. Roof

Adelaide Decorações

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

A Mr.Roof-  Estruturas e Telhas em Aço Galvanizado 
agora está atendendo em sua nova sede, em local 
privilegiado, na Rua: Edésio Capovila,159 - Jardim 
Esplanada com showroom para melhor atendê-los. 
Atendem on line e via WhatsApp. Fones: 3801-1094 / 
98448-5752 e 98355-8383. Parabéns Flávio e sucesso!

Você não pode deixar de dar um pulinho na By Faby 
Modas conferir a maravilhosa Coleção Inverno. Veja só 
que lindo esse conjunto, bem quentinho para esses dias 
de frio. Muitos outros modelos à sua espera e de todos os 
tamanhos inclusive Plus Size. Corra! Av. Ário Barnabé, 
1389 - Jardim Morada do Sol. Fone: (19) 99340-5844

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

Dr. Chiaparine recebendo uma linda cesta, da Allicia 
Flores, carinho do Jornal Mais Expressão, pela passagem 
do seu aniversário

Hoje quem está aniversariando é Gabriela Silva da Mega 
Air System, que recebe um lindo arranjo de flores do 
Jornal Mais Expressão, pela passagem de seu aniversário. 
Parabéns, felicidades sempre!

A competente equipe da Amadotec que faz o sucesso da 
empresa. A Amadotec é uma empresa focada em soluções 
tecnológicas para ambientes escolares Implantador de 
maker spaces. R. Cap. Alberto Mendes Júnior, 108 - Vila 
Nossa Sra. Aparecida.

Bicicleta Oggi 7.2-2021 disponível no tamanho 21. Confira 
também as últimas novidades em bicicletas e acessórios 
que a Duas Rodas oferece. Av. Presidente Kennedy, 624 
- Cidade Nova I. Fone: (19) 99731-0269

Quem fez aniversário essa semana foi a querida amiga e 
parceira Joice, da Factor Humano, que comemorou a data 
com os colegas do Grupo Mais Expressão. Parabéns e 
muitas felicidades. Que Deus a abençoe grandemente e 
que te conserve essa pessoa maravilhosa e querida por 
todos. Beijos no coração!

Duas Rodas

By Faby Modas



São 25 pessoas que realizam diversas apresentações teatrais e eventos

Grupo Força Jovem 
encena Dona Hermínia 
para ajudar instituições

We l l i n g t o n 
A y r t o n  d a 
Silva tem 25 

anos, é Psicopedagogo 
e estudante do Curso 
em Eventos. Atualmente 
trabalha na Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Indaiatuba.

Ele dirige desde 2013 
um grupo voluntário de 
artistas, o Força Jovem, 
junto com a amiga Isabe-
la Gomes. São 25 pesso-
as que realizam diversas 
apresentações teatrais 
e eventos. “Fazemos 
sempre para ajudar, sem 
nenhum fim lucrativo. 
Ao invés do ingresso, 
pedimos alimentos não 
perecíveis, leite, fraudas 
geriátricas, cestas bási-
cas e também cobertores 
e agasalhos”, explica 
Wellington. Tudo que 
é arrecadado é poste-
riormente doado para 
instituições da cidade e 
também para o Hospital 
do Câncer em Barretos. 

Wellington esclare-
ce que faz a imitação, 
também chamada de 
Cosplay, da persona-
gem mais famosa de 
Paulo Gustavo, Dona 
Hermínia, do espetáculo 
teatral “Minha mãe é 
uma peça” desde 2013, 
e que tem o máximo res-
peito e admiração pelo 
artista. “Quem nos vê 
agora às vezes entende 
erroneamente que esta-
mos nos aproveitando 

da imagem do Paulo, 
que infelizmente faleceu 
recentemente de Covid, 
mas não é nada disso”, 
conta o artista.

Tudo começou quan-
do ele dava algumas au-
las no Ensino da rede pú-
blica, no bairro Morada 
do Sol, e os alunos per-
ceberam que Wellington 
era muito parecido com 
Paulo Gustavo, e como 
ele já fazia teatro desde 
pequeno, decidiu aceitar 
a sugestão dos alunos de 
encenar a personagem. 
“Eu tive inclusive a emo-
ção de conhecer o Paulo 
Gustavo. Ele olhou para 
mim, já caracterizado, e 
disse: ‘parece que estou 

vendo a Dona Hermí-
nia em mim’”, relembra 
Wellington, emocionado. 

As últimas apresen-
tações do Grupo Força 
Jovem foram em feiras 
que incentivavam a va-
cinação da H1N1 para 
idosos, crianças, gestan-
tes e puérperas, pessoas 
com comorbidades, pro-
fissionais da Educação e 
da Saúde entre os dias 7 
e 11 deste mês em dife-
rentes pontos da cidade 
como Morada do Sol, 
Centro, Avenida Concei-
ção e Parque da Criança. 
Quase 500 pessoas fo-
ram atendidas. “Paulo 
Gustavo acreditava no 
poder da arte, do humor, 

BÁRBARA GARCIA  
rmc@maisexpressao.com.br

GRUPO FORÇA JOVEM

e valorizava a vida das 
pessoas, Infelizmente ele 
se foi e não teve a opor-
tunidade de ser vacina-
do, algo que ele defendia 
tanto. Então incentivar a 
vacinação é um jeito de 
estarmos conectados ao 
legado dele”, defende 
Wellington, e se emocio-
na ao contar. 

Para você que gostou 
no trabalho deles e quer 
apoiar, é só procurá-
-los como Força Jovem 
no Facebook (https://
www.facebook.com/
WeelAyr/ ) – tem vários 
perfis com o mesmo 
nome, por isso o link – 
e no Instagram como @
forca.jovem.oficial. 

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

O artista Wellington da Silva foi reconhecido pelo próprio ator Paulo Gustavo como o 
mais parecido, e recebeu apoio do fã clube oficial

SPACE JAM: UM NOVO LEGADO
Lançamento - Aventura / Animação - Classificação 
livre - 115 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (15) a Quarta (21): 21h00 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (15) e Sexta (16): 15h40 [TC] / 18h15 [TC]
Sábado (17) a Quarta (21): 14h00 / 15h40 [TC] / 
18h15 [TC]
Polo Shopping
Quinta (15) a Quarta (21): 14h40 / 17h45 / 20h25
..................................................................................
VIÚVA NEGRA
2ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos 
- 135 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (15) a Quarta (21): 20h40 [TC]
Polo Shopping Quinta (15) a Quarta (21): 16h00 
[VIP] / 19h45 [VIP]
continua
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (15) a Quarta (21): 15h20 [TC] / 17h10 / 
19h40
Polo Shopping
Quinta (15): 18h20 / 21h30
Sexta (16) a Quarta (21): 15h15 / 18h20 / 21h30
..................................................................................
OS CROODS 2: UMA NOVA ERA
3ª semana - Animação - Classificação livre - 95 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (15) a Quarta (21): 14h40 / 18h40 [TC]
Polo Shopping
Quinta (15) a Quarta (21): 14h20 / 16h35
..................................................................................
VELOZES & FURIOSOS 9
4ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos 
- 145 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (15) a Quarta (21): 16h30 / 20h20
Polo Shopping
Quinta (15) a Quarta (21): 17h20 / 19h10 / 21h00
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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, lavanderia 
com armários, garagem para 02 autos coberta. Apartamento com ar 
condicionado e varanda com fechamento em vidro **Infra-estrutura 
de lazer completa e portaria 24h** R$ 2.200,00 + COND. + IPTU

CA09561- RESIDENCIAL DONA LUCILLA - INDAIATUBA 
- Linda Casa térrea em condomínio fechado - Projeto Diferen-
ciado - próximo ao parque ecológico, AT 300m² AC 190m²  03 
suítes (sendo 01 master com closet)  Sala Estar e Sala Jantar c/ 
pé direito alto, espaço para escritório, Cozinha Americana c/ Ilha 
e Armários embutido e mesa p/ refeições,  Espaço Gourmet com 
armário embutido, churrasqueira em vidro com coifa em inox,  
Sistema de Som Ambiente (Bluetooth) no espaço gourmet, 
Piscina com iluminação em Led com cascata e preparada para 
aquecimento solar,  jardim de Inverno,  lavanderia, paisagismo, 
garagem para 04 autos,  ,  Preparada para ar condicionado, 
preparado para energia fotovoltaica, Condomínio com infraes-
trutura subterrânea e área de lazer completa. R$ 1.390.000,00

CA09560 - AC. 445m² - AT. 535,00m² - SUNTUOSO SOBRADO 
DIFERENCIADO EM CONDOMÍNIO ALTO  PADRÃO - VILA PA-
RADISO - arquitetura diferenciada sendo 03 suítes com planejados 
- 01 master, sala com pé direito duplo e ambientes, sala de cinema, 
escritório, cozinha planejada com ilha, área de serviço planejada, 
área gourmet com vista e fechamento retrátil, bar, deck de madeira, 
piscina aquecida, paisagismo. Condomínio com portaria e vigilância 
24 Horas, área verde com lagos, trilha para caminhada, academia 
profissional, 02 quadras de tênis, quadra poliesportiva, campo de fu-
tebol, quiosque completo com churrasqueira, cooktop, TV, banheiro, 
mini campo de golfe, salão de festas, salão de jogos, piscinas adulto 
e infantil, sauna Masculino e feminino, playground. R$ 3.000.000,00

AP05247 - EDIFÍCIO CAROLINA - CENTRO - AU. 119m² - 03 
Dormitórios (sendo 01 suíte), WC social, Cozinha Planejada, 
Sala 02 Ambientes (estar e jantar), Lavanderia e Garagem 
Coberta p/ 02 Carros. R$ 426.000,00

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

para 02 carros com portão automatizado, preparação 
para água quente e ar condicionado. R$ 470.000,00.

CA09545- AT. 150m² AC. 96,05m² - RESIDÊNCIA JAR-
DIM 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.

CA09548 - JARDIM RESIDENCIAL RESERVA BOM 
VIVER - CASA TÉRREA - AT 360m², AC 178m². 03 
dormitórios, sendo 02 SUÍTES com ar condicionado, 
(sendo 01 dormitório planejado, outros 02 com guarda 
roupa), sala de estar e jantar, lavabo, cozinha plane-
jada, 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 LOCALIZA-
ÇÃO 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 
garagem. 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 
MOBILIADO EM CONDOMÍNIO FECHADO COM 
COMPLETA 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 ambientes, lavabo, varanda, cozinha 
ampla planejada e decorada com copa, lavanderia, 
garagem para 03 autos. Condomínio com Infra-es-
trutura de lazer completa, localizado em umas das 
principais vias de acesso a entada e ao centro da 
cidade. Próximo a supermercados, bares, colégios 
e universidade. R$ 5.500,00 + COND. + IPTU.

CA09476 - PORTAL DE ITAICI - AT. 300 m² AC. 
250 m² -  sobrado em condomínio com 3 dormitórios 
(sendo 1 suíte máster com closet e hidro), wc social, 
sala ampla para 2 ambientes, sala de TV, lavabo, 
escritório planejado, cozinha planejada com des-
pensa, lavanderia planejada com acesso de serviço 
externo, garagem para 4 autos sendo 2 cobertas e 
acesso aos fundos da casa, área de churrasquei-
ra com banheiro completo. Imóvel com boiler para 
aquecimento da água nos chuveiros e pias supe-
riores e cozinha. Janelas com telas mosqueteiras, 
instalação elétrica 127v e quarto de despejo nos 
fundos. Condomínio com área verde, portaria 24h, 
quadra poliesportiva. R$ 5.800,00 + Cond + IPTU.

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 suíte , WC social,  sala , 
cozinha,  lavanderia. Garagem para 02 carros co-
bertos. Portão eletrônico. R$ 2.100,00 + IPTU

VENDAS: 

AP05086 - APARTAMENTO VENDA - TÉRREO - 
AU. 46 m² - COND. MIRIM 2 - 2 DORMITÓRIOS ( 
UM DELES ARMÁRIO PLANEJADO) - COZINHA 
PLANEJADA, WC - SALA DE ESTAR E JANTAR 
INTEGRADAS - GARAGEM COBERTA - ILUMI-
NAÇÃO PROJETADA NA SALA - RECÉM PINTA-
DO - LAVANDERIA - ESPAÇO DE LAZER COM 
PLAYGROUND - PORTARIA 24 HORAS - QUADRA 
POLIESPORTIVA - SALÃO DE FESTAS - VALOR 
DO CONDOMÍNIO É INCLUSO ÁGUA E GÁS - R$ 
189.000,00

AP05203 - APARTAMENTO EM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO -  EDIFICÍO FIRENZE - VILA GE-
ORGINA - 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, 
próximo 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 planejados, 
sala 02 ambientes planejada,WC social , área de 
serviço planejada, garagem para 02 autos. ÁREA 
COMUM DO CONDOMÍNIO: completa LOCALI-
ZAÇÃO: próximo aos bancos, farmácias, clínicas 
médicas e supermercados. VENDA R$ 1.250.000,00. 
Aceita permuta por terreno em condomínio.

CA09552 - JARDIM AMÉRICA - excelente localiza-
ção 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 espe-
lho lavanderia com churrasqueira, garagem coberta 



         

   

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- 03 dorms+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 
TE00079-EUROPARK 1000M .............................R$ 1.500,00+iptu

SALÃO E SALAS

SA00005-AVENIDA CONCEIÇÃO 45MTS ............R$ 1.700,00+iptu
SA00006-AVENIDA CONCEIÇÃO 55MTS ............R$ 2.500,00+iptu 
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
SL00043-ITAICI- 200MTS  ..................................R$ 5.000,00+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, churras-
queira 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

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.   
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$530 MIL – 3 dorm., sendo1 suíte, sala de estar c/ pé direito duplo e sanca, 
coz., copa, wc, armário em todos os cômodos, gar. para 2 carros e churr..
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dorm. c/ varanda, 1 suíte c/ closed, wc, 
sala, lavabo, coz. c/ varanda gourmet e gar. para 2 carros. Possui ar condicionado e aquecedor solar.   
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 -  4 suítes sendo 3 closets e uma c/ armário, 
escritório, sala de estar e sala de jantar c/ pé direito alto, coz. americana c/ ilha e armários embutidos, 
lavabo c/ lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lav., paisagismo, piscina 
preparada para aquecimento solar, gar. e entrada de serviço. Possui espaço gourmet c/ sistema de som 
Bluetooth, churr. e armário embutido. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.150.000,00 -  4 suítes sendo 3 closets e uma c/ armário, 
escritório, sala de estar e sala de jantar c/ pé direito alto, coz. americana c/ ilha e armários embutidos, 
lavabo c/ lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lav., paisagismo, piscina 
preparada para aquecimento solar, gar. e entrada de serviço. Possui espaço gourmet c/ sistema de som 
Bluetooth, churr. e armário embutido.
CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL -  3 dorm. sendo 3 suítes e 1 c/ closet, sala de estar, 
sala de jantar, coz., lav., wc, lavabo, gar. para 2 carros sendo 1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 -  Mansão c/ 5 dorm. sendo 5 suítes, salas amplas 
c/ três ambientes, sala de jantar e sala c/ lareira, copa planejada, coz. planejada, lav., dispensa, sacada, 
dorm. de empregada, casa de caseiro e gar. para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churr., 
jacuzzi c/ hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.290.000,00 - 3 dorm. sendo 3 suítes e 1 c/ closed, sala de 
estar, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lav. e gar. para 4 carros sendo 2 cobertas. Possui piscina 
c/ cascata e churr. c/ área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.300.000,00 -  Sobrado c/ 3 dorm. sendo 
1 suíte c/ closed, wc, sala de estar 2 ambientes, sala de TV c/ armários, sala de jantar, lavabo, varanda, 
coz., escritório, dispensa, gar. para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dorm. de empregada c/ wc c/partilhado. 
Possui piscina e churr.. Aceita permuta c/ terreno, apto ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$850 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte 
com closed e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem para 
8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  

APARTAMENTOS

AP533 -  JD. MORUMBI -  R$150 MIL -  2 dorm., sala, coz., wc, lav. e gar. para 1 carro.                     
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL -  3 dorm., sala de estar, coz., 2 
wcs, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas. 
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, coz. 
planejada tipo americana, lav., wc e gar. coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar. coberta para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA -  PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dorm., sala, coz., wc, piso frio,1 vaga de gar. c/unitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dorm., sendo 1 suíte, coz. planejada, sala de 
TV c/ home Theater, varanda, 1 wc e gar. coberta para 2 carros. Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$220 MIL – 2 dorm. c/ armários, 1 wc, sala, coz., lav. e gar. para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dorm., 1 wc, sala de TV, sala de jantar, 
varanda, coz. planejada, lav. e gar.. Área de lazer c/ churr. e salão de jogos. Possui portão eletrônico e 
elevador. Obs: Apto todo mobiliado. Aceita permuta c/ terreno, casa ou apto em Indaiatuba. 
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dorm., wc social c/ box, coz. planejada, sala 2 ambientes e gar. 
coberta para 1 carro.
AP519 – CENTRO – R$370 MIL -  3 dorm., sala de estar, coz. c/ armários, 2 wcs social, lav., wc de 
empregada e gar. coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL -  3 dorm. c/ armários e 1 suíte, sala de estar planejada, sala 
de TV, sala de jantar, coz. planejada, lav., 2 wcs, varanda c/ churr. e gar. coberta para 2 carros. Possui 
ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, lavabo, 
coz. americana, lav., sacada integrada c/ janela de vidro, cervejaria, adega de vinho, eletros de coz. e 
gar. para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. Área de lazer c/pleta e elevador. 
AP546-  CIDAE NOVA – R$405 MIL -  2 dorm. sendo 1 suíte c/ closed, sacada, wc, sala de estar, sala 
de jantar, coz. planejada, lav. e gar. para 2 carros.
AP549 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$235 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, sacada e 1 vaga de garagem.  

TERRENOS

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

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

CHACARAS E SITIOS

CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes c/ closet, sala de estar e jantar, varanda, 
coz planejada, lav., wc de empregada, sacada, piscina, churr., fogão a lenha, forno, chalé c/ 2 
dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino c/ porta balcão, sacada.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 -  40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² -  64.534m² -  1 casa de 5 c/odos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente c/ córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH754 COLINAS I -  R$600 MIL -  2 dorm., sala, coz., wc, varanda, pomar, cercado c/ alambrado, 
gar. coberta para 2 carros.
CH706 COLINAS I – 795 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte, wc, sala de estar 3 ambientes, coz. ameri-
cana, varanda, lav., dispensa e edícula c/ wc. Possui área gourmet, piscina e quintal c/ cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 -  2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz., 
varanda, wc, casa de caseiro, piscina pequena e gar..
CH716 – ITAICI -  R$850 MIL -  2 dorm., 2 wcs, sala, varanda, coz., copa, lav., dispensa e 
edícula. Possui churr. c/ área gourmet, quintal, pomar e poço.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, 
dispensa, 8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, 
sala, cozinha, 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. 
VILA TODOS OS SANTOS – R$2.000,00 – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, lavabo, quintal e garagem.

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.. 
JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 

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 30858 - Apartamento Centro- 1 dorm, sala, banheiro e 
coz  - R$ 999,99 +IPTU 

3 ref 8707- Casa no Jardim Esplanada - 3  dorm, sala, coz, banheiro , 
área de serviço e garagem com 4 vagas - R$ 3.100,00 + IPTU

7 Ref 21733- Casa Jardim Santiago-  3 dorm, sendo 1 suite, 
sala, coz, banheiro, área gourmet e garagem R$ 870.000,00

8 ref site 30946 - Casa Vila Brizzola - 3 dorm, sala, coz,  banhei-
ro, área de serviço e garagem R$ 320.000,00

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

5 ref 30298 -Apartamento Jardim  Núcleo Habitacional Briga-
deiro Faria Lima -  3 dorm, sala, coz, banheiro, área de servi-
ço e garagem com 1 vaga R$ 1.500,00 + Cond + IPTU

2 ref site 1168 - Casa Bairro Pau preto - 2 dorm , sala , coz , 
banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.300,00 + IPTU

10 ref site 30948 Terreno Jardim Park Real- Lote de 203 m² - 
R$ 340.000,00

11  ref 30943 - Apartamento Vila Georgina-  3 dorm, coz , ba-
nheiro, lavanderia e garagem - R$ 450.000,00 + Cond + IPTU

12 ref 30939 - Apartamento Cidade Nova -  3 dorm, sendo 
1 suite, coz, sala, banheiro, e garagem com 1 vaga - R$ 
430.000,00 + Cond + IPTU

9 ref site 30942 - Terreno - Lote de 125 m²  residencial - R$ 
180.000,00

1 ref site 9668- Casa Jardim Cidade Nova -  4 dorm , sala, coz, ba-
nheiro, área de serviço, edicula com despensa  R$ 3.500,00 + IPTU 
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Apartamento com 2 dormitórios à venda, 53 m² por R$ 
250.000,00 - Bela Vista - Salto/SP

Apartamento de 3 quartos, sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, cozi-
nha, lavanderia, 1 banheiro social, 02 vagas de garagem - Indaia-
tuba/SP Aluguel R$ 1.960,00 + Condominio e IPTU

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

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

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

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

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

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

Paloma Gregório Janones Procópio 
Tel.: (19) 99982-5146 - Creci: 210730-F
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R$ 580.000,00 
Jardim Colonial 
Indaiatuba- SP

R$ 1.910.000,00 
Residencial Primavera II 

Salto- SP

R$ 1.400.000,00 
Jardim Esplanada 

Indaiatuba- SP

R$ 240.000,00 
Condomínio Residencial 

Primavera Salto- SP

R$ 650.000,00 
Centro 

Indaiatuba- SP

R$ 1.300.000,00 
Jardim Residencial Dona Maria 

José - Indaiatuba- SP

Venda R$ 530.000,00 
Jardim Morada do Sol 

Indaiatuba- SP

R$ 298.000,00 
Jardim dos Colibris 

Indaiatuba- SP

R$ 1.100.000,00 
Terra Nobre 

Indaiatuba- SP

R$ 1.650.000,00 
Condomínio Jardim Portal dos 

Ipês - Indaiatuba- SP

R$ 550.000,00  
Jardim Portal do Sol 

Indaiatuba- SP
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1) REF 27 – EDIFÍCIO RESIDENCIAL VICTÓRIA- 
Próximo Parque Mall - Jardim Pompéia –R$ 
360.000,00 Apartamento – 88,79m² área útil – 3 
dormitórios, 1 suíte, sala estar/jantar – cozinha, 02 
vagas de garagem. Condomínio com churrasqueira, 
salão de festas, playground e piscina. 

2) REF 34 - CASA EM CONDOMÍNIO – RESIDEN-
CIAL MARIA JOSÉ – Sobrado – R$ 1.780.000,00- AT 
300m², AC 280m², 3 suítes com closet, mais uma 
suíte no andar térreo, cozinha americana, home 
office, ampla salas estar/ jantar, espaço gourmet, 
lavanderia, piscina, será entregue com ar condicio-
nado e aquecimento solar, inclusive para piscina, 
Entrega do imóvel em agosto/21. Analisa proposta 
com financiamento/terreno; garagem 2 carros co-
bertos.

3) REF 29 - CASA EM CONDOMÍNIO – RESIDENCIAL 
MARIA JOSÉ – CASA TÉRREA – R$ 1.480.000,00- 
AT 300m², AC 190m², 3 suítes com closet, cozinha, 
salas estar/ jantar, espaço gourmet, lavanderia, 
despensa, piscina, preparada para ar condicionado 
e aquecimento solar, armários planejados estão 
incluídos. Entrega do imóvel em agosto/21. Aceita 
financiamento.

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

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

6) REF 26 - CONDOMÍNIO JARDIM DOS LAGOS – 
R$ 1.800.000,00 – AT - 563,69m²- AC- 272,15m² 
– SOBRADO LINDÍSSIMO! Com 03 suítes, sala de 
estar, jantar, cozinha aberta, espaço gourmet com 
churrasqueira e forno, banheiro, lavabo, despensa, 
piscina. Condomínio com quadra de tênis, campo 
de futebol gramado, quadra, salão de festas, quios-

que com churrasqueira, 2 lagos, playground e espa-
ço pets. 

7) REF  33 – APTO CLASS – R$ 500.000,00 -Lindo 
apartamento mobiliado com 62m² com dois dormi-
tórios, sendo uma suíte, ar condicionado em dois 
ambientes, dois banheiros, móveis planejados, 2 
vagas de garagem completas. Área de lazer comple-
ta: academia, piscina, salão de festas adulto e infan-
til, espaço gourmet, quadra poliesportiva, espaço 
teen, praça fitness e playground.

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

9) REF 13 – APTO DUE NOVO ALTO PADRÃO- CEN-
TRO- R$ 1.100.000,00 - Com - 128m2, Acabamen-
tos diferenciados, 3 suítes sala ampliada, lavabo, 
varanda gourmet fechada com vidro, área de ser-
viço, banheiro de empregada, 03 Vagas de garagem 
cobertas e depósito privativo. Academia, sauna, ci-
nema, sala de jogos, salão para recepção, piscina, 
área gourmet, Espaço Kids. 

10) REF 12 – COND. TERRA MAGNA: R$ 1.560.00,00 
Sobrado – AT- 360m² ac – 250m², com 4 dormitó-
rios, 1 suíte, salas de jantar, estar e tv, bar/adega, 
cozinha, armários embutidos, 4 banheiros, espaço 
gourmet com churrasqueira, piscina com hidro, 4 
vagas de garagem, ar condicionado, aquecimento 
solar e câmeras segurança. Aceita permuta.

11) REF 08 -  PQ BOA ESPERANÇA – R$ 340.000,00 
- AT- 135 m² 01 CASA, com 02 dormitórios, sala, co-
zinha e banheiro, com edícula inacabada no fundo.

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

*Valores sujeitos a alterações

COMUNICADO

A SANFLI – Sociedade Amigos de Bairro do Núcleo Faria Lima (CNPJ nº 
54.675.616/0001-91),  comunica a todos os Associados (moradores do Bairro) que 
no próximo dia 24/07/2021, no horário das 09:00 às 15:00hs. em sua sede, situado no 
Canteiro Central nº 199, Cecap II, acontecerá a eleição para a Diretoria da Associação.

Para votar é necessário trazer um documento de identidade e um comprovante de 
endereço (somente os moradores do bairro podem votar.)

Há somente uma chapa inscrita e devidamente composta por: Presidente: JOSÉ 
MARIA CRUZ LIMA, Vice-Presidente: RAFAEL ALEXANDRE OLIVEIRA, 1ª 
Secretária: ELNICE BARBOSA DOS SANTOS TOBALDINI, 2º Secretária : MARIA 
APARECIDA NOGUEIRA, 1ª Tesoureiro: NORIVAL RODRIGUES LEANDRO, 2ª 
Tesoureiro: MARTINHO JOSÉ CRUZ LIMA.

A apuração terá início às 15:30hs, (meia hora após o encerramento da votação), conforme 
rege o Estatuto devidamente registrado – microfilme nº 23.920 – Indaiatuba/SP.
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Classificados

REF 02-  Casa em 
Condomínio – Vila 
Res. Green Park  - 
R$1.200.000,00, sobrado 
AT- 300m², AC 264m², 
3 vagas de garagem, 3 
suítes, mezanino, sala 
jantar e estar, cozinha, 
5 banheiros, spa, área 
gourmet, lavanderia, 
home office, quadra po-
liesportiva, e play grou-
nd. Aceita permuta com 
imóvel de menor valor. 
Fone – (19) 9 7109-6186
REF 14 - Jardim Re-
gina - Casa térrea - AT  
250 M², AC – 130m², 
3 dormitórios, 1 suíte, 
banheiro social e exter-
no, 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 envidra-
çada, garagem 2 vagas 
cobertas, aceita imóvel 
de menor valor. Fone – 
(19) 9 7109-6186

APARTAMENTO PLA-
ZA BELA VISTA: 2 dor-
mitórios c/ suíte 2 vagas 
de garagem 19 99384-
740
Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios e 
vaga de garagem, aca-
bamento excelente, com 
sanca na sala, wc. Ape-
nas R$210.000,00 ou 
R$95.000,00 de entrada 
+ parcelas de R$1.210,00 
F . :  9 9 7 6 2 - 7 9 9 7  / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Ali-
ce - 02 dormitórios e de-
mais dependencias todas 
com móveis planejados, 
portaria 24 horas, área 
de festas, vaga de gara-
gem, piscina, elevador. 
Apenas R$220.000,00 
Aceita financiamento. ou 
terreno 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$140.000,00 
F.: 99762-7997 / 98271-
6141 Corra!
Apartamento novo Villa 
Heveltia - 2 dorm., vaga 
de garagem, lazer com-
pleto. Ao lado da Santos 
Dumont, 5 minutos do 
centro, 01 minuto do ae-
roporto internacional e Vi-
racopos. R$ 252.542,02. 
Financiamento pelo casa 
amarela e Caixa poupan-
ça. F.: (19)  98346-2299

   
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 

closet e banheira de hi-
dromassagem. Quartos 
com área de luz privativa. 
Aquecimento solar, água 
quente nos banheiros, 
cozinha e espaço gour-
met. Preparação para ar 
condicionado nos quartos 
e sala. Piscina com cas-
cata e iluminação.Gara-
gem para 4 carros, duas 
vagas cobertas. Forros 
rebaixados, com ilumi-
nação em led completa. 
Armários na cozinha, 
banheiros, área gourmet 
e closet. Acabamento 
de alto padrão. Preço: 
R$ 1.280.000,00, aceito 
imóvel de menor valor. F. 
(19) 992170168.
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 piscina aquecida, 
edícula, lavanderia no 
fundo, canil, terreno in-
teiro com 131m2 cons-
truído – R$ 580mil aceita 
financiamento. Contato: 
19 98768-0033
Vendo/Troco - Locado: 
R$3.800,00 - Prédio resi-
dencial próximo ao Haoc 
- Rua dos Indaiás, 256. 
Com 4 imoveis indepen-
dentes, Terreno 250m², 
contruído 230m². Ótimo 
local.Valor R$ 830 mil. 
Tratar (19) 98817-5312 
WhatsApp
Vendo casa no Parque 
das Frutas - Troco por 
chácara ou casa maior 
- Casa com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, 1 banheiro, 
sala, cozinha, lavanderia, 
churrasqueira, garagem 
p/ 2 carros, terreno de 
150m², área construída 
133m². Telefone: (19) 
3816-8112

 
PORTAL DOS IPÊS 
Casa alto padrão 04 suí-
tes c/ ar-condicionado, 
Sala 3 ambientes, cozi-
nha 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

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, armários 
embutidos, 4 banheiros, 
espaço gourmet com 
churrasqueira, piscina 
com hidro, 4 vagas de 
garagem, ar condiciona-
do, aquecimento solar 
e câmeras segurança. 
Aceita permuta. Fone – 
(19) 9 7109-6186
Morada do sol - Rua:81 
02 dormitórios (01 suíte) 
sala/cozinha america-
na, abrigo nos fundos 
e garagem p/ 02 autos. 
De 270.000,00 POR 
APENAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
SOBRADO JARDIM EU-
ROPA: 3 dormitórios + 
1 uma suíte 2 cobertas 
2 descobertas 19 99384 
-7400
VILA AREAL ( PRÓXIMA 
DO CARREFOUR) 3 dor-
mitórios c/ suíte 2 vagas 
cobertas R$ 430.000,00 
12 99774-3282 WHATs
 CASA NOVA CONDO-
MÍNIO VEIENA 3 dormi-
tórios 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 
Sol:  2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, edi-
cola com churrasqueira 
e garagem coberta para 
2 carros R$290.000,00 
Ellen 19 97410-2013
Lindo Sobrado á venda 
Vila Furlan em Indaiatu-
ba - 3 dormitórios, sala 
ampla cozinha, área e 
serviço, garagem, armá-
rios embutidos cozinha, 
dormitórios..  Venda R$ 
750.000,00
Vende-se duas casas 
no mesmo terreno inteiro 
com 250 metros quadra-
dos na Morada do Sol, 
bom para investimento, 
casa da frente com sala, 
cozinha, banheiro e 2 
dormitórios e a casa do 
fundo possui 2 dormitó-
rios, sala, cozinha com 
móveis planejados, ba-
nheiro, ambas possuem 
lavanderia, quintal, ga-
ragem para 5 carros e 
portão eletrônico.Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se casa nova 
no Jardim Colibris - 
Casa com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, WC so-
cial, lavanderia, quintal, 
garagem para 2 carros, 
portão eletrônico, aceita 
financiamento e está no 
valor de 290 mil. Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se casa no Ve-
neza em Indaiatuba - 
Casa nova com 3 dormi-
tórios sendo uma suíte, 
sala, cozinha, WC social, 
lavanderia coberta, chur-
rasqueira, quintal e gara-
gem 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 quar-
to no fundo, lavanderia 
coberta, garagem cober-
ta -  Valor R$ 280 MIL 
Aceita proposta F. (19) 
99762-7708
Casa no Condomínio 
Maria José -  190 m2 
de área construída., ter-
reno de 300 m2. Três 
suítes, uma master com 

por gravidade,  diver-
sas árvores frutíferas, 
play groud, a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com pei-
xes, telefone fixo, torre de 
internet a 500 metros da 
rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
SÍTIO MONTE MOR 
1,5KM do centro de Mon-
te Mor, Via asfaltada, 
ótima casa e mais duas 
edículas, Piscina, lago e 
área verde preservada. 
19 4105-7479
CHÁCARA COLINAS 
Com 2 dormitórios Ba-
nheiros feminino e mas-
culino R$ 750.000,00  19 
4105-7479

 
REF 09 – Terreno em 
Condomínio – Jardim 
Quintas da Terraco-
ta – Esquina - 1663m² 
R$430.000,00. Fone – 
(19) 9 7109-6186

REF 16 – Terreno em 
Condomínio – JD. Mi-
lano -  R$257.000,00 AT 
- 303 metros. Fone – (19) 
9 7109-6186
REF 15 -  Cond. Terra 
Magna – R$380.000,00 
– Terreno com 656m² - 
Excelente! Fone – (19) 9 
7109-6186
TERRENO JARDIM CO-
LONIAL 150 metros R$ 
185.000,00 19 99384-
7400
T E R R E N O  E L I A S 
FAUSTO 175 metros R$ 
57.000,0019 99384-7400

 
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 reven-
dedora Lowell? Me 
pergunte 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

Vendo Geladeira Bras-
temp - 2 portas, cor: bran-
ca, 380L, R$ 500,00 F.: 
(19) 3935-1633
Vendo Fogão Cooktop 
com pedra de mármore 
R$ 300,00 F.: (19) 3935-
1633
Vendo Cama elástica 
(Jump) para adulto R$ 
150,00. F.: (19) 3935-
1633
Vendo 1 porta sanfo-
nada para comercio R$ 
300,00. F.: (19) 3935-
1633
Vendo Poste de luz R$ 
100,00. F.: (19) 3935-
1633
Vendo Aparelho de 
ginástica (abdominal, 
braço, coxa...) F.: (19) 
3935-1633

 
Ofereço-me: Para tra-
balhar como pedreiro, 
encanador, 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 reven-
dedora Lowell? Me 
pergunte como!  Tel 11-
99197-2576 - Edimara
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ASSOCIAÇÃO RECANTO DOS AMIGOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

De acordo com o capítulo III do artigo 12º do estatuto social.
Convoco todos os associados para a assembléia geral extraordinária a ser realizada no dia, 03, 

de Agosto, de 2021, na Rua: Ontário nº 66 no Jardim Montreal em Indaiatuba/SP. As 09h00min 
horas, para tratar de seguintes:

ORDEM DO DIA.

A DIRETORIA CONVOCA TODOS OS SOCIOS PARA DELIBERAR E APROVAR A COM-
PRA DE UM IMOVEL RURAL PARA A ASSOCIAÇÃO.

SERA CRIADO A ATA DE AQUISIÇÃO PARA O IMOVEL DESEJADO QUE SE LOCALIZA 
NA CIDADE DE ELIAS FAUSTO NO SITIO SÃO LUIZ I.

DOUGLAS SIEG
  PRESIDENTE.



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. Resi-
dir em Indaiatuba ou 
Salto.

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 LIMPE-
ZA – Experiência na 
função. Residir em 
Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horários.

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO – Residir em 

Elias Fausto, Monte 
Mor ou Cardeal. Para 
trabalhar em serviços 
manuais, movimen-
tando mercadorias. 
Disponibilidade para 
trabalhar em Turnos.

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. Expe-
riência em máquinas 
de cortar grama, sopra-
dor e dirigir tratores.

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 mecâ-
nico. Experiência em 
operar máquinas con-
vencionais.

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 Interpretação 
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. Resi-
dir em Indaiatuba ou 
região.

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

SUPERVISOR OPE-
RACIONAL – Ensino 
médio completo. 
Conhecimentos em 
Informática (Pacote 
Office). CNH B. Ex-
periência em Lide-
rança de equipe. Ex-
periência em liderar 
equipes de limpeza, 
serviços gerais, jardi-
nagem, elétrica. Re-
sidir em Indaiatuba.

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

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1.ADILSON NASCIMEN-
TO com 55 anos, Casado 
com ROSANA PEREIRA 
DOS SANTOS NASCI-
MENTO sendo filho de 
JOSE NASCIMENTO e 
JAIRA SIMPLICIO NASCI-
MENTO. Deixou o (s) filho 
(s): CAROLINA (Maior). 
Falecido em 09/06/2021, e 
Sepultado em Jaraguá-SP 
aos 10/06/2021.

2.IVAN MAXIMINO DA 
SILVA com 89 anos, Vi-
úvo de LAURINDA DOS 
SANTOS sendo filho de 
ANTONIO MAXIMINO DA 
SILVA e JACINTA MARIA 
DA CONCEIÇÃO. Dei-
xou os filhos: ADILSON 
e ADRIANA (Maiores). 
Falecido em 09/06/2021, 
e Sepultado no Cemitério 
Mun. de Mongaguá- SP 
aos 10/06/2021.

3.MARIA DO CARMO 
LEITE SANTOS com 89 
anos, Viúva de RAFAEL 
MARTINS SANTOS sendo 
filha de BENJAMIN JO-
AQUIM LEITE e MARIA 
TEODORA DOS ANJOS 
Deixou os filhos: CELINA, 
CELSO, MARIA, LUCIA, 
SILVIA, MARCOS (Maio-
res), SERGIO, OLINDA, 
ANTONIO, CECILIA, 
ARNALDO, AGDA (Fale-
cidos). Falecido (a) em: 
12/06/2021, e Sepultado 
(a) no Cemitério Mun. 
de Campo Santo aos 
13/06/2021.

4.NELSON TAVARES DA 
SILVA com 90 anos, Viúvo 
de MARIA CAVALCANTE 
DA SILVA sendo filho de 
MANOEL LOURENÇO DA 
SILVA e JOSEFA TAVA-
RES DA SILVA. Deixou os 
filhos: EURIDICE, MARIA, 
EULINA, SARA, KLEVER-
SON (Maiores). Falecido 
em: 12/06/2021, e Sepul-

tado no Cemitério São João 
Batista aos 13/06/2021.

5.PAULO CESAR DA RO-
CHA ROBERTO com 56 
anos, Casado com RUTI 
LOPES DA SILVA ROBER-
TO sendo filho de JOÃO DA 
SILVA ROBERTO e IACI DA 
ROCHA ROBERTO. Deixou 
os Filhos Maiores: ALES-
SANDRO, STEFANI, GEO-
VANNA e CAMILY (Menor). 
Falecido em: 18/06/2021, 
e Sepultado no Cemitério 
Santana aos 19/06/2021.

6.LUIZ GONZAGA MAR-
TINS com 83 anos Casado 
com ELENIR RODRIGUES 
MARTINS sendo filho de 
JOÃO INACIO MARTINS 
e BENEDITA MARIA DE 
JESUS. Deixou os filhos: 
MARIA DO CARMO, LUIZ, 
NEUSA, VERA, ANGELA, 
ROSA, CARLOS, PAULO 
(Maiores). Falecido em 
21/06/2021, e Sepultado Ce-
mitério Mun. de Santa Ma-
riana-PR aos 22/06/2021.

7.MARIA PERPETUO 
CARVALHO DOS SAN-
TOS com 81 anos, Viúva 
de ANTONIO FERREIRA 
DOS SANTOS sendo filha 
de SATIRO BARBOSA DOS 
SANTOS e MARIA ISABEL 
DE CARVALHO BARBOSA. 
Deixou os filhos: ERISVAL-
DO, EDIVALDO, MARLU-
CIA, MARIA, JOÃO, MAR-
LENE, MARILENE, JOSE, 
MADALENA (Maiores). Fa-
lecido (a) em: 24/06/2021, e 
Sepultado (a) no Cemitério 
Mun. Colônia Paraiso aos 
25/06/2021.

8.MARIA SANTA BARBA-
RA PINTO com 86 anos, 
Viúva sendo filha de JOVI-
NIANO SANTA BARBARA e 
FRANCISCA MARIA DE JE-
SUS. Deixou 04 filhos. Fa-
lecido (a) em: 25/06/2021, 

e Sepultado (a) no Cemi-
tério São João Batista aos 
26/06/2021.

9.JOSE BATISTA GALVÃO 
com 85 anos, Casado com 
MARIA CERES SILVES-
TRE GALVÃO sendo filho 
de AMARA ALBERTINA 
GALVÃO. Deixou os filhos: 
MAURO, AMARA JANAINA, 
MARIA (Maiores), MARCIO 
e MAURICIO (Falecidos). 
Falecido em: 26/06/2021, 
e Sepultado no Cemi-
tério Mun. São Luiz aos 
27/06/2021.

10.GERALDO LOURENÇO 
COELHO com 91 anos , Ca-
sado (a) com SEBASTIANA 
LOPES COELHO sendo 
filho(a) de FRANCISCO 
LOURENÇO COELHO e 
JUSTINA LIDUBINA DE JE-
SUS. deixa filho(s): CREU-
ZA, GERALDO, CLAU-
CIO, CLAUDIO, SERGIO 
(MAIORES), PAULO ( FAL 
), Falecido em: 06/07/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
07/07/2021. 

11.LEILA DE CASTRO 
FERREIRA com 94 anos 
, Era Viúvo(a) de JOSE 
FERREIRA sendo filho(a) 
de VALENTIM NUNES DE 
CASTRO e AYD VIEIRA DE 
CASTRO. deixa filho(s): VI-
VIANE, MAURICIO, MARI-
LENE (MAIORES), Falecido 
em: 06/07/2021, e sepulta-
do(a) no CEMITERIO DA 
SAUDADE -CAMPINAS SP 
aos 07/07/2021. 

12.JOSÉ MATEUS AMBIEL 
com 62 anos , Casado (a) 
com ANESIA APARECIDA 
SOARES PINTO AMBIEL 
sendo filho(a) de EUCLI-
DES AMBIEL e ANGELINA 
CAMPREGHER AMBIEL. 
deixa filho(s): ESTEVAM 
32, SOPHIA 23, Falecido 

em: 07/07/2021, e sepul-
tado(a) no HELVETIA aos 
07/07/2021. 

13.DELAINE REZENDE 
com 62 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
DAGOBERTO REZENDE 
e JOAQUINA BARBOSA 
REZENDE. deixa filho(s): 
RENATA 33, Falecido em: 
07/07/2021, e cremado(a) 
no CREMATORIO UNI-
DAS- PIRACICABA SP aos 
08/07/2021. 

14.DONISETE ANTONIO 
FERRARETTO com 65 
anos , Casado (a) com 
MARIA DO CARMO SOU-
ZA DA SILVA FERRA-
RETTO sendo filho(a) de 
MARIO FERRARETTO e 
BENEDITA APARECIDA 
NUNES FERRARETTO. 
deixa filho(s): RAFAEL 36, 
JULIANA 32, Falecido em: 
07/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 07/07/2021. 

15.WALTER CRUCELLI 
com 87 anos , Casado (a) 
com DIONIRDA VICENTE 
CRUCELLI sendo filho(a) de 
EUGENIO CRUCELLI e AN-
NUNCIATA ALEGRO. deixa 
filho(s): TANIA, WALTER, 
MARCEL (MAIORES), Fa-
lecido em: 07/07/2021, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 08/07/2021. 

16.CLOVIS BRUNETTI com 
80 anos , Casado (a) com 
ANGELINA SIDNEY DE 
GENARO BRUNETTI sen-
do filho(a) de ATTILIO BRU-
NETTI e MARIA ROMANIN 
BRUNETTI. deixa filho(s): 
ALEXANDRA 51, ANA 
CLAUDIA 49, CLOVIS 45, 
Falecido em: 07/07/2021, e 
sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 07/07/2021. 

Escaneie este QR 
Code para acessar.
VEJA A LISTA 
COMPLETA!
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17.SOLANGE GASPAR 
CORREA com 53 anos , 
Casado (a) com MARCOS 
JOSE CORREA sendo fi-
lho(a) de BENEDITO GAS-
PAR e ANA BRESCANSIN 
GASPAR. deixa filho(s): 
ADRIELLE, ANDRESSA, 
ANDERSON (MAIORES), 
Falecido em: 07/07/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
08/07/2021. 

18.CESAR AUGUSTO 
REYNALDO com 38 anos 
, Casado (a) com TATIANE 
MENDES REYNALDO sen-
do filho(a) de MAURICIO 
REYNALDO e CLEONICE 
DE CARVALHO REYNAL-
DO. deixa filho(s): IGOR 11, 
Falecido em: 07/07/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 08/07/2021.  

19.JOSÉ DE FATIMA MA-
THIAS com 66 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de ANTONIO MATHIAS 
FILHO e THEREZA CAR-
DOSO MATHIAS. NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
07/07/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
08/07/2021. 

20.CLECIO LUIZ DE SOU-
ZA JUNIOR com 34 anos , 

Casado (a) com CLAUDIA 
DE OLIVEIRA AMORIM 
sendo filho(a) de CLECIO 
LUIZ DE SOUZA e MAR-
CIA APARECIDA SIMOES 
DE SOUZA. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
07/07/2021, e sepultado(a) 
no CEMITERIO PAR-
QUE DOS LIRIOS SANTA 
BARBARA D´OESTE aos 
08/07/2021. 

21.ANTONIO TAGLIAMEN-
TO REIS com 76 anos , Ca-
sado (a) com MARIA PAS-
COALINA FAVARÃO REIS 
sendo filho(a) de JOSÉ 
BATISTA REIS e LAURA 
MARIA REIS. deixa filho(s): 
IZABEL , HELIO, FLAVIO 
(MAIORES), Falecido em: 
08/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 09/07/2021.
 
22.MARIA DAS GRAÇAS 
COSTA LANZA com 73 
anos , Era Viúvo(a) de EDI-
VAL JESUS LANZA sendo 
filho(a) de JOSE NOGUEI-
RA COSTA e VICENTINA 
NOGUEIRA COSTA. deixa 
filho(s): ALEXANDRE 51, 
JULIANA 43, JOANA 35, 
Falecido em: 09/07/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
09/07/2021.

23.ANDERSON DE JESUS 
OLIVEIRA com 38 anos , 
Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de RAIMUNDO DE JESUS 
OLIVEIRA e ADELIA ALVES 
SANTANA. deixa filho(s): 
LUCAS 18, VITOR 09, Fa-
lecido em: 09/07/2021, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 09/07/2021. 

24.FERNANDES DO NAS-
CIMENTO com 75 anos , 
Era Viúvo(a) de FRANCIS-
CA CRISTINA DA SILVA 
COSTA sendo filho(a) de 
JOSE MANOEL DO NAS-
CIMENTO e JULIA MARIA  
DO NASCIMENTO. deixa 
filho(s): LUCIANO, FA-
BIANA, JOSÉ, LUCIENE, 
LUCIELMA, FERNANDA 
(MAIORES), Falecido em: 
09/07/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
10/07/2021. 

25.MARIA LENI MAR-
CHETTI com 61 anos , 
União estável com IVAN 
LOPES sendo filho(a) de 
NATAL MARCHETTI e 
MARIA THEREZA COGO 
MARCHETTI. deixa fi-
lho(s): BRUNA, BRU-
NO ,BEATRIZ(,BIANCA 
(MAIORES), Falecido 
em: 10/07/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE 

DOS INDAIAS aos 
10/07/2021. 

26.JOSE VICENTE DA 
SILVA com 89 anos , Ca-
sado (a) com SOLANGE 
DOS SANTOS SILVA 
sendo filho(a) de MANO-
EL VICENTE DA SILVA 
e MARIA FRANCELINA 
DA CONCEIÇÃO. deixa 
filho(s): JOSÉ VICENTE, 
EDSON, MARIA NEU-
SA, CLEONICE, JOSÉ 
NELSON, MARIA LUCIA, 
ROSANGELA, CLEIDE, 
ADRIANA, LUCIANO, 
ROSANA, ANDREIA 
(MAIORES), MARIA VI-
CENTE, CLEUSA (FA-
LECIDAS), Falecido em: 
10/07/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 11/07/2021. 



B20| NEGÓCIOS |


