
Indaiatubanos, amantes 
dos esportes olímpicos, 
terão um motivo a mais 
para torcer para o Brasil 
nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, que começam ofi-
cialmente hoje (23), com 
a cerimônia de abertura, e 
vão até 8 de agosto. É que 
a ciclista Priscila Stevaux, 
da Associação de Ciclismo 
BMX de Indaiatuba, viajou 
quarta-feira (21) para o Ja-
pão, onde irá em busca do 
tão sonhado ouro olímpico 
no BMX Racing. Natural 
de Sorocaba, a atleta de 28 
anos está na equipe indaia-
tubana de BMX há quatro 
anos e pela segunda vez 
participa dos Jogos Olímpi-
cos – ela também competiu 
nas Olímpiadas do Rio de 
Janeiro em 2016.  

Sem chuvas desde abril deste ano, Indaiatuba so-
fre com a forte estiagem que atinge a cidade e todo o 
estado de São Paulo, este ano pode ser considerado 
um dos mais secos da história.

ARQUIVO PESSOAL

Para atingir meta Estadual, Indaiatuba deve 
vacinar mais de 63 mil pessoas até 20 de agosto
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Premiados do 15º Troféu 
Frutos de Indaiá comemoram 
indicação 

Indaiatuba enfrenta crise com a 
abertura de novas empresas

Saae garante o abastecimento 
de água em Indaiatuba
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ESPORTES

Atleta do BMX de Indaiatuba vai em busca do ouro olímpico em Tóquio

FRUTOS DE INDAIÁECONOMIA

ESTIAGEM

Mais de 133 mil pessoas já foram vacinadas com a primeira dose, dose única ou já estão com o esquema vacinal completo

Nem a pandemia nem a crise gerada pela Covid-19 
passaram ou estão perto de passar, mas Indaiatuba não 
para de crescer, apesar disso. Números da Prefeitura 
revelam aumento na quantidade de novas empresa

Chido Vende - Ana Alice Bernaque Rinco e Caio Rinco



Artigo

Previsão do Tempo

 Naturalmente, para início da protetização com aparelhos auditivos é necessário que o paciente 
tenha a queixa da dificuldade e o diagnóstico de perda auditiva, o primeiro profissional procurado nor-
malmente é o otorrinolaringologista, que orientará aos exames necessários para a adaptação. 

 Os exames comumente utilizados para detecção da perda são a Audiometria, que testa o nível 
mínimo de audição e a Impedânciometria que avalia o funcionamento da orelha externa e média, esses 
exames devem ser realizados por fonoaudiólogos.

 Após o resultado, o paciente será encaminhado para o tratamento que trará melhores resultados 
para seu caso individualmente. Caso o tratamento seja a protetização com aparelhos auditivos, é avalia-
do o exame, selecionado o aparelho que melhor se adaptará as necessidades do paciente, seja ele de uso 
interno, externo. É importante ressaltar que não é o “querer” do paciente e sim a necessidade que indi-
cará o melhor modelo, as vezes o paciente tem desejo de usar o aparelho auditivo moldado, que se aloja 
internamente ao conduto auditivo, mas sua perda não permitirá o uso, talvez seja necessário um aparelho 
com maior ganho, o que seria mais fácil adaptar um aparelho externo.

 Muito se engana quem pensa que aparelhos externos aparecem mais, atualmente as tecnologias 
e conectividades que neles contém, trazem maior facilidade de uso diário, e a nanotecnologia, permite 
aparelhos modernos e discretos.

 Na AUDIOCAMP, o paciente tem a possibilidade de testar o aparelho, e avaliar qual melhor se 
adaptará a sua necessidade e seu dia a dia, isso facilita o uso, e permite maior segurança em sua decisão. 
Além disso, o atendimento após aquisição, para acompanhamento do uso 
é vitalício e sem custo. Aparelhos com o melhor da tecnologia Alemã da 
marca AUDIO SERVICE, possibilidade de tecnologia recarregável a pronta 
entrega, uso de aplicativos de ajuste para android e iOs, você encontra na 
AUDIOCAMP.

Gostou dessas informações? Venha para a Rede de Clínicas AUDIO-
CAMP, agende seu horário, pela nossa Central de Atendimento: 0800 
591 2124 ou pelo WhatsApp: (19)99436 3945. E visite nosso site: www.
audiocamp.com.br

Editorial
'Saudade até que é bom...'

Dizem que saudade é uma palavra que não tem tradução per-
feita em outra língua, mas é um sentimento universal. Ainda mais 
em tempos sombrios de pandemia. Pode ser, algumas vezes, um 
sentimento doloroso, mas há uma outra perspectiva: a de agrade-
cermos por tudo o que vivemos, ao invés de lamentar pela falta 
de algo que passou. 

Mas saudade é só um dos inúmeros sentimentos humanos, 
alguns positivos, outros que machucam. E sabe o que pode nos 
ajudar a lidar com as mais diversas emoções? A Música. Estu-
dos da Neurociência já mostram, que ela é uma das poucas lin-
guagens que conseguem ativar todas as áreas do cérebro, mesmo 
apenas ouvindo.

Nesta edição, na página de Saúde, você verá uma reportagem 
sobre os benefícios da Musicoterapia, mas vamos dar um exem-
plo de como a canção pode alcançar significados mais profundos.

Em uma música composta por Peninha, mas eternizada na 
voz de Caetano Veloso, chamada “Sonhos”, diz assim: “Mas não 
tem revolta não. Só quero que você se encontre. Saudade até que é 
bom, melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu 
tenho em mim. (...) Certamente eu vou ser mais feliz”. 

Ouvindo isso, não dá uma sensação realmente de que existe 
esperança, por mais que os dias sejam, de fato, muito difíceis? 
Experimente ter a música como uma amiga, mesmo se você não 
souber tocar um instrumento ou cantar. Não apenas as letras das 
canções podem trazer perspectivas interessantes, mas a própria 
melodia, harmonia e a batida, já interferem no nosso estado de 
ânimo. 

Para cada situação da vida, existe uma música para te em-
balar. De todos os estilos, gostos e interpretações. Experimente 
como uma forma de terapia. Ou de companhia. Ou de inspiração. 
Nem que seja para tornar os dias menos difíceis, nesses tempos 
que vivemos. 

Como é o processo de adaptação com aparelhos auditivos?

Eficácia da CoronaVac contra a 
variante delta

SP quer reduzir emissão de 
poluentes até 2050

O Butantan já iniciou os estudos para analisar se a 
CoronaVac, vacina contra a Covid-19 produzida em par-
ceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é efetiva contra 
a variante delta (B.1.617.2, indiana) do SARS-CoV-2. O 
anúncio foi feito nesta quarta (21) pelo presidente 
do Instituto, Dimas Covas, em coletiva de 
imprensa no Palácio dos Bandeirantes. 
De acordo com o professor, o Butantan 
já está trabalhando no isolamento da 
variante delta. Até o momento, há 
nove casos autóctones da variante 
delta no estado de São Paulo.

O Governador João Doria participou nesta terça-fei-
ra (20), por meio de videoconferência, da cerimônia de 

adesão do Estado de São Paulo à campanha da ONU 
(Organização das Nações Unidas) para reduzir emissões 
de poluentes e mitigar efeitos das mudanças climáticas. 

Doria assinou decreto que será publicado 
nesta semana assegurando o compromisso 

estadual diante de ambientalistas, organ-
izações internacionais e o Embaixador 

do Reino Unido no Brasil, Peter 
Wilson.

Olimpíada de 
Tóquio começa 
nesta sexta-feira

Mega-Sena acumula e 
pagará R$ 7 milhões 

no sábado
Nesta sexta-feira (23), os olhos 

de boa parte da população mun-
dial estarão voltados para a cidade 
de Tóquio. Após o adiamento de um 
ano por causa da pandemia da covid-19 
e ameaças de cancelamento, a 32ª edição da 
Olimpíada de verão ter á a abertura oficial a partir das 
8h (horário de Brasília) no Estádio Olímpico de Tóquio 
(também chamado de Estádio Nacional).  Pela primeira 
vez na história, as cerimônias de abertura e encerramento, 
assim como as competições na capital do Japão, não terão 
a presença de público. 

Nenhum apostador acertou os seis 
números da Mega-Sena - 11, 15, 23, 25, 

34, 53 - sorteados nesta quarta-feira (21). 
Assim, o prêmio do próximo concurso, a ser 

realizado sábado, em São Paulo, ficou acumulado 
em R$ 7 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de 
Brasília) de sábado, nas casas lotéricas credenciadas pela 

Caixa, em todo o país ou pela internet. 
O valor da aposta simples, com seis dezenas marca-

das, custa R$ 4,50. As informações são do site da Caixa 
Econômica Federal.
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Ingredientes 

Costeleta empanada
• 2 prime rib (costela com osso) 
suína 
• Sal a gosto
 • Pimenta-do-reino a gosto 
• Suco de um limão 
• 200 grama(s) de farinha de trigo 
• 200 grama(s) de farinha panko 
1 ovo

Angu
• 500 mililitro (ml) de caldo de ga-
linha 
• 100 grama(s) de fubá 
• 50 grama(s) de manteiga 
• 50 grama(s) de queijo 
• Canastra Sal e pimenta-do-reino 
a gosto

Vinagrete de couve 
• 3 folhas de couve sem talo 
• Sal a gosto Limão e 
• azeite a gosto

Modo de preparo 
Costeleta empanada 
Tempere as costeletas de porco 

com sal, pimenta-do-reino e suco de 
um limão. Logo em seguida, passe-
-as em prato com farinha de trigo; 
depois em um prato com o ovo; em 
seguida, na farinha panko para em-
panar. Frite por 6 a 8 minutos até 
ficar com uma cor dourada. Reserve. 
Antes de servir, você deve voltar ela 
para a frigideira quente para fritar, 
rapidamente.

Angu
Aqueça o caldo de galinha com 

uma folha de louro. Quando ferver, 
vá adicionando o fubá dissolvido e 
mexendo sem parar, para encorpar. 
Quando o angu desprender da pa-
nela, adicione a manteiga e o queijo 
Canastra, acerte o sal.

Vinagrete de couve 
Rasgue as folhas sem o talo, na 

mão mesmo, em pedaços pequenos. 
Tempere com limão, sal e azeite.

Costeleta de porco empanada, com angu e vinagrete de couve

Receitas do  Lopes
23/07 - quinta-feira 25/07 - Sábado24/07- Sexta-feira 26/07 - Domingo

Mínima: 11°
Máxima: 28°

Mínima: 13°
Máxima: 26°

Mínima: 14°
Máxima: 28°

Mínima: 15°
Máxima: 27°
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Mais de 133 mil pessoas já receberam pelo menos a primeira dose, ou dose única, da vacina contra a Covid-19

O Governo do 
Estado de São 
Paulo preten-

de terminar a vacina-
ção da primeira dose 
de adultos contra a 
Covid-19 até 20 de 
agosto. E para Indaia-
tuba atingir a meta 
será preciso que 2.130 
indaiatubanos sejam 
vacinados por dia, to-
talizando 63.906 do-
ses.

De acordo com a 
Secretaria Municipal 
de Saúde, Indaiatuba 
possui 197.453 mil 
adultos aptos à vacina 
e até esta quarta-feira 
(22) 133.547 pesso-
as foram imunizadas, 
entre elas aquelas que 
receberam somen-
te a primeira dose 
(126.687), as pessoas 
com o esquema vaci-
nal completo (39.645) 
e também que recebe-
ram a vacina de dose 
única (6.860).

Em comparação en-
tre os meses de junho e 
julho deste ano (21/06 
a 21/07), o municí-
pio aplicou a primeira 
dose em 40.650 pesso-
as, uma média diária 
de 1.563. Além disso, 
houve um aumento 
de 56,7% de pessoas 
que estão com o ciclo 

Para atingir meta Estadual, Indaiatuba deve 
vacinar mais de 63 mil pessoas até 20 de agosto

vacinal completo.
A cidade no mo-

mento está vacinando 
pessoas com 35 anos 
enquanto cidades vi-
zinhas imunizam o 
público de 31 anos. 
Questionada, a pasta 
afirma que Indaiatuba 
está acompanhando 
o calendário de vaci-
nação do Estado, não 
atoa é a 2ª cidade entre 
as maiores da RMC 
(Região Metropolita-
na de Campinas) que 
mais imunizou com-
pletamente de forma 
proporcional a sua po-
pulação. A Secretaria 
ainda ressaltou que 
a previsão é vacinar 
pessoas de 30 anos até 
o dia 30 de julho, ou 
seja, 4 dias adianta-
do do cronograma do 
Estado.

Confira como está a 
vacinação contra Co-
vid-19 em Indaiatuba 
no gráfico.

Imunização
Indaiatuba é o 2º 

município mais populo-
so da RMC e é a cidade 
que mais imunizou pes-
soas proporcionalmen-
te. O total de pessoas 
imunizadas leva em 
consideração a soma-
tória das 2ªs doses mais 
dose única aplicadas. 
Em primeiro lugar está 
a cidade de Americana.

Os dados foram che-
cados no site Vacina Já, 
plataforma oficial do 
Governo do Estado de 
São Paulo que monitora 
o andamento da vacina-
ção contra o Novo Co-
ronavírus e a população 
foi conferida com base 
no estudo realizado 
pelo IBGE em 2020. 
Ambos os dados são 
públicos e estão dis-
poníveis através do 
link: https://vacinaja.
sp.gov.br/vacinome-
tro/ e https://cidades.
ibge.gov.br/brasil/sp/
panorama.

Recusa a vacina
De acordo com a 

Secretaria Municipal 
de Saúde, Indaiatuba 
registrou até esta quar-
ta-feira (21) 30 recu-
sas ao imunizante que 
estava sendo aplicado 
em razão da marca.  
Segundo a pasta, quem 
se recusar a ser vacina-
do devido o fabricante 
deverá aguardar uma 
nova chamada do sis-
tema Minha Vacina, e 
a convocação será para 
a mesma fabricante já 
recusada.

“A escolha da mar-

ca da vacina é ruim, 
atrapalha todo o tra-
balho das equipes e a 
programação da Se-
cretaria. O vírus não 
escolhe ninguém, não 
escolhe quem vai para 
o hospital, não escolhe 
comorbidade e por isso 
não é correto querer 
escolher a vacina, uma 
vez que todas elas, que 
estamos aplicando em 
Indaiatuba, tem a li-
beração e autorização 
da Anvisa, Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária, órgão máxi-
mo regulador sobre o 

assunto de vacinas”, 
ressalta a secretária 
municipal de saúde, 
Graziela Garcia.

Casos 
Segundo a Secretaria 

Municipal de Saúde, 
Indaiatuba sente uma 
tendência de baixa nos 
novos casos da Co-
vid-19, porém afirma 
que o município ainda se 
mantém em alerta.

Nesta quarta-feira 
(21) haviam 92 pesso-
as internadas, das quais 
71 possuem confirma-
ção para Covid-19. Do 
total de internados, 50 
estão em leitos clínicos 
e 42 em UTI, segundo 
o boletim da Prefeitura 
de Indaiatuba.

Além disso, os da-
dos mostram que no 
Haoc há uma ocupação 
em leitos clínicos de 
62% e no Santa Ig-
nês, 59%; Na UTI há 
uma ocupação de 88% 
no Haoc, e 62% no 
hospital Santa Ignês. 
Já os leitos externos 
contratados pela Ad-
ministração Municipal 
registram uma ocupa-
ção de 71%.

O boletim desta 
quarta-feira (21) ainda 
informou que a dire-
ção do Hospital Santa 
Ignês (HSI) alterou a 
oferta dos leitos clí-
nicos, passando de 31 
para 22.

DENISE KATAHIRA
redação@maisexpressao.com.br

JME



Os pagamentos acontecem através do aplicativo Caixa Tem, disponível para todos os celulares

REPRODUÇÃO

Câmara convoca extraordinária para 
votar prorrogação do auxílio emergencial
Vereadores se reúnem na segunda-feira (26) para analisar projeto da Prefeitura

O presidente da 
Câmara de In-
daiatuba, Jorge 

Luís Lepinsk (MDB), o 
Pepo, convocou os vere-
adores para retornarem 
do recesso e votarem, 
em sessão extraordinária 
na segunda-feira (26), às 
18h, projeto que prorroga 
o pagamento do auxílio 
emergencial.

Semelhante ao que 
é pago pelo governo fe-
deral, o benefício, que 
pode chegar a R$ 190 
por família, dependendo 
do número de filhos, foi 
concedido em abril e 
começou a ser liberado 
em 12 de maio, mas esta-
vam previstas apenas três 
parcelas, que terminam 
neste mês.

Entendendo que as 
dificuldades provocadas 
pela pandemia continuam 
afetando essas famílias e 

atendendo aos pedidos 
do presidente da Câmara 
e de outros vereadores da 
base, o prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) decidiu 
prorrogar o pagamento 
por mais três meses.

Urgência
A intenção de Pepo 

Lepinsk é que o projeto 
seja aprovado na sessão 
de segunda-feira, em re-
gime de urgência, para 

que o primeiro repasse 
ocorra já no começo de 
agosto, evitando assim 
que os beneficiados se-
jam prejudicados com 
a interrupção do paga-
mento. 

A considerar pelo 
apoio que o projeto teve 
na primeira votação (foi 
aprovado por unani-
midade), o presidente 
não terá problemas para 
aprovar. Além de Pepo, 

enalteceram o projeto: 
Luiz Carlos Chiaparine 
MDB), Alexandre Peres 
(Cidadania) e Leandro 
Pinto (DEM).

Custeio
Usando recursos do 

superávit do orçamento 
da cidade no ano pas-
sado, o prefeito Nilson 
Gaspar investiu R$ 2,6 
milhões para bancar os 
primeiros três meses do 

benefício, que visou ini-
cialmente atender cerca 
de 20 mil pessoas inseri-
das no Cadastro Único do 
governo federal.

O investimento para 
a prorrogação não foi 
divulgado pela Prefeitura 
ainda, mas gira em torno 
do mesmo valor, já que o 
número de beneficiados e 
o valor pago são os mes-
mos, conforme divulgou 
de maneira informal o 
prefeito em sua página 
em uma rede social.

As cerca de 7 mil fa-
mílias de Indaiatuba, ins-
critas no Cadastro Único 
que serão beneficiadas, 
receberão parcelas de 
R$ 130 cada, podendo 
chegar a R$ 190, já que 
também serão pagos mais 
R$ 20 por filho de até 14 
anos de idade, com má-
ximo de três por família.

Complemento
O auxílio emergencial 

visa assegurar às famí-
lias mais vulneráveis o 
benefício financeiro para 
o suprimento das neces-
sidades básicas e para 
complementar os auxí-
lios semelhantes pagos 
pelos governos federal e 
estadual nessa travessia 
da crise provocada pela 
pandemia.

De acordo com a Pre-
feitura, poderão parti-
cipar do programa as 
famílias residentes no 
município que tenham 
renda per capita familiar 
de até meio salário-mí-
nimo (R$ 550,00), e que 
estejam inscritas no Ca-
dastro Único entre 16 de 
janeiro de 2019 a 16 de 
janeiro de 2021.
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ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Serviço
Beneficiados de-

vem acessar o site: 
www. inda ia tuba .
sp.gov.br para ver os 
procedimentos neces-
sários para receber.
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Procura é maior de pessoas solteiras, mas o crescimento também foi registrado entre casados; empresa amplia exportação

O m e r c a d o 
dos  p rodu-
tos  sexuais 

se tornou uma opção 
significativa para in-
vestimentos durante 
a pandemia em In-
daiatuba: o segmento 
registrou um aumento 
de 200% nas vendas.

A  p e r f o r m a n c e 
aparece tanto nas re-
vendas autônomas 
quanto nas lojas fí-
sicas e virtuais e a 
empresa Hot Flowers, 
a maior do segmento 
e com sede na cida-
de, vendeu mais ao 
exterior.

Clientes que com-
pram esses produtos, 
ouvidos pelo jornal 
Mais Expressão, atri-
buem a motivação ao 
tempo maior em casa 
com o isolamento, 
que aproximou e afas-
tou casais.  

Campeões 
de venda
O campeão de ven-

das são os vibradores 
e as próteses. Ana 
Maria Vieira, consul-
tora de vendas autô-
noma, afirma que essa 
procura se deve mais 
às pessoas solteiras.

“Durante o isola-
mento, os encontros 

Vendas de produtos sexuais aumenta
200% com a pandemia em Indaiatuba

se tornaram mais difí-
ceis para essas pesso-
as”, diz ela, tanto que 
o crescimento maior 
de vendas ocorreu do 
final do ano passado 
para cá.

Há também uma 
venda grande de géis 
para massagens, óleos 
corporais e produtos 
comestíveis, que es-
quentam e esfriam, 
além de fantasias e 
vendas para os olhos.

Comportamentos
Bruno Lançoni Ju-

nior, proprietário da 
Hot Space, observou 
aumento de 55% na 
procura de pessoas 

solteiras, principal-
mente mulheres, e 
de15% de casais he-
terossexuais.

Já a consultora de 
vendas Mônica Rós 
Seckler, que atua no 
segmento como au-
tônoma, afirma ter 
registrado crescimen-
to de vendas também 
para homossexuais 
da ordem de 30%.

Na maioria das lo-
jas físicas e virtuais, 
há  outra  mudança 
de comportamento. 
Pessoas mais idosas, 
que não consumiam 
antes, hoje começa-
ram a se abrir a esses 
produtos.

ARQUIVO/ELIANDRO FIGUEIRA-PMI

A motivaçao do aumento nas compras de produtos eróticos é o tempo maior em casa, com o isolamento social

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Hot Flowers prevê faturamento 30%
maior com vendas e com exportação 

O empresário Edi-
valdo Bertipaglia, que 
criou a Hot Flowers 
em Indaiatuba, a maior 
empresa do segmento 
de produtos sexuais 
da América Latina, diz 
que prevê faturamento 
30% maior.

A expectativa vem 
do aumento de vendas 
no mercado brasileiro 
e de participação maior 
do mercado externo, 
com Colômbia, Chile, 
Espanha, México, Bo-
lívia e Estados Unidos.

A empresa coloca 
hoje nos pontos de 
vendas físicos e vir-
tuais, distribuidores 
autorizados, grandes 
atacadistas e revendas 
autônomas uma linha 
com 725 produtos di-
ferentes.

“A nossa produção 
cresceu tanto que hoje 
estamos com 800 mil 
unidades em média 
sendo produzidas todo 
mês e já estamos com 
200 funcionários”, 
afirma o empresário.

Para ele, o cresci-
mento consolidado 
que alcançou durante 
a pandemia não vem só 
da oportunidade de ter 
mais pessoas solteiras 
e casais consumindo, 
mas da estratégia.

“Tivemos proble-
mas com o forneci-
mento de matéria-pri-
ma. Se não encontrás-
semos saídas rápidas 
e adequadas, não terí-
amos suportado o cres-
cimento provocado 
pela demanda”.

DIVULGAÇÃO
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Vereadores de Monte Mor pedem CEI por 
envio de moradores de rua a outras cidades
Prefeito Edivaldo Brischi (PTB) admite ação e diz que cidade ia virar lixo

Seis vereadores de 
Monte Mor já as-
sinaram um reque-

rimento, protocolado na 
segunda-feira (19), em que 
pedem a convocação da 
Câmara em sessão extraor-
dinária para votar a criação 
de uma CEI (Comissão 
Especial de Inquérito), cujo 
fim é investigar o envio 
de moradores de rua para 
outras cidades.

Em uma live na quar-
ta-feira (14), o prefeito 
Edivaldo Brischi (PTB) 
disse que já mandou uma 
van, que contratou, fazer 
seis viagens até aquele dia 
levando moradores de rua. 
“Fiquem bravos comigo, 
podem ficar, mas agora 
tem prefeito essa cidade. 
A população não pode dar 
marmita e pinga para eles. 
A cidade vai virar um lixo”.

De acordo com a Pre-
feitura de Boituva, a Prefei-
tura de Monte Mor enviou 
dez moradores de rua em 
uma van na terça-feira (13) 
e os deixou próximos a 
uma cervejaria na Estrada 
Municipal Batista Favoretti 
e eles disseram que foram 
obrigados pela Guarda 
Civil de Monte Mor, por 
ordem do prefeito, a entra-
rem na van.

A Prefeitura de Boi-
tuva registrou boletim de 
ocorrência e vem acom-
panhando os moradores 
de rua até agora. Um de-

les foi enviado para Porto 
Feliz, onde tem parentes. 
Os outros ainda aguardam 
uma solução. O Ministério 
Público de Boituva instalou 
um procedimento inves-
tigativo para esclarecer as 
responsabilidades.

Dificuldades
Para ser instalada a 

CEI, além da convocação 
da sessão extraordinária, 
que depende do presidente 
Alexandre Pinheiro (PTB), 
são necessários oito verea-
dores apoiadores, confor-
me determina o regimento 
interno da Casa, mas o 
grupo afirma que espera 
conseguir as duas assinatu-
ras faltantes até sexta-feira.

“Há indícios claros 
de violações dos direitos 
humanos e de crime de 
responsabilidade por dolo 

praticados pelo prefeito, 
que deu a ordem, e de pre-
varicação de secretários, 
diretores e coordenadores, 
que executaram”, disse a 
vereadora Camila Hellen, 
do Republicanos, uma das 
que assinaram o requeri-
mento.

O presidente da Câma-
ra, Alexandre Pinheiro, que 
é do mesmo partido do pre-
feito, afirmou que não pode 
falar sobre a convocação 
sem que o requerimento 
tenha o apoiamento neces-
sário. Assinaram também 
Adilson Paranhos (MDB), 
Beto Carvalho e Bruno 
Leite (DEM), Milziane 
Menezes (PSDB) e Adriel 
do Nascimento (PT).

Desencontros
A Prefeitura de Monte 

Mor divulgou nota infor-
mando que os moradores 

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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Segundo a Prefeitura de Monte Mor os moradores de rua foram enviados para reencontrarem suas famílias

de rua foram enviados a 
Boituva para reencontra-
rem suas famílias e só fo-
ram os que concordaram 
com a transferência, mas 
que eles eram atendidos no 
Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social desde janeiro. 

Apesar disso, a Prefei-
tura de Boituva informou 
que nenhum dos moradores 
de rua enviados para a cida-
de é de lá e acrescentou que 
os moradores disseram que 
não tiveram tempo nem de 
pegar pertences nos locais 
onde estavam, porque fo-
ram arrastados para dentro 
da van e que os guardas 
foram violentos.

Rafaela de 
Souza Formagio 
Rezende - 02/07

Julio Sergio 
Porfirio dos 

Santos - 28/07

Jesuino Soares 
Araujo -

20/07

Valquiria Milena 
Ferreira Arruda 

06/07

Robert Rodrigues 
De Souza 

 08/07

Maria Cicera 
Mendes da Silva 

03/07

Paulo Sérgio 
dos Santos 

05/07

Antonio Carlos 
Gonçalves 

 16/07

Eduardo Rogerio 
Mateus da Luz 

11/07

Ilenir de Godoy 
Santos  
27/07

Andressa 
Fernanda Costa 
Vergueiro - 26/07

Jose Roberto dos 
Santos Silva 

02/07

Fabiane Cristina 
Pereira da 

Silva - 25/07

Regiane Apª do 
Espirito Santo 
Israel - 14/07

Paula Aparecida 
Pacheco 

06/07

Maria Nilza 
Pereira Santos  

27/07

Bruno Leonardo 
de Souza 

16/07

Adelson 
Rodrigues  

06/07

Rui Barbosa 
Azevedo 

05/07

Meriana Havreluk 
de Godoi 

18/07

Dirval Lucas 
dos Santos  

16/07

Adaildo Santos 
Sousa  
31/07

ANIVERSARIANTES ATENTO
MÊS DE JULHO

P o l í c i a  F e d e r a l  c u m p r e  2 3 
mandados de busca e apreensão 
por fraude na compra de máscaras
A Polícia Federal cumpriu, 
na manhã desta quarta-
-feira (21), 23 mandados 
de busca e apreensão em 
Monte Mor, Artur No-
gueira, Campinas, Gua-
rulhos, São Caetano e São 
Paulo, além de Três Lago-
as (MS) e Teófilo Otoni 
(MG). 
A operação faz parte da 
investigação que apura 
fraudes na contratação e 
compra de máscaras de 
proteção contra a Co-
vid-19, realizadas em 2020 
pela Prefeitura de Guaru-
lhos, e que envolveria uma 

quadrilha.
De acordo com a PF, a Pre-
feitura de Guarulhos reali-
zou uma dispensa de lici-
tação para a compra das 
máscaras e gastou R$ 53 
milhões no negócio, mas a 
empresa que forneceu não 
teria condições para isso.
Para dar conta do con-
trato e não levantar sus-
peitas, outras empresas e 
escritórios em todas essas 
cidades e até um hospital 
particular em Monte Mor, 
o Hospital Beneficente Sa-
grado Coração de Jesus, 
participaram do processo.

A Prefeitura de Monte Mor 
repassa verbas ao hospital 
para atendimento SUS, 
mas em nota a adminis-
tração informou que não 
é responsável pela gestão 
da casa de saúde e que ava-
liará se manterá o subsídio 
na atual situação.
A operação desta quarta 
foi a Florença, segunda 
fase da operação Veneza, 
que investiga contratações 
para o combate à pande-
mia de Covid-19 em 2020, 
e apurou crimes de fraude, 
corrupção, peculato e lava-
gem de dinheiro.
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Nem a pande-
mia nem a cri-
se gerada pela 

Covid-19 passaram ou 
estão perto de passar, 
mas Indaiatuba não para 
de crescer, apesar disso. 
Números da Prefeitura 
desta semana revelam 
que o primeiro semestre 
deste ano foi de aumento 
na quantidade de novas 
empresas na comparação 
com o mesmo período de 
2020.

“O crescimento que 
observamos é muito bom 
e é fruto da força da nossa 
sociedade e da cidade, que 
está muito bem-organiza-
da e com uma estrutura 
capaz de garantir susten-
tação constante para essa 
elevação no número de 
novos negócios”, disse 
Luiz Alberto Cebolinha 
Pereira, secretário de Go-
verno da Prefeitura.

O setor onde o aumen-
to no número de novas 

Indaiatuba enfrenta crise da pandemia 
com a abertura de novas empresas
Crescimento no primeiro semestre foi registrado na área de serviços e de comércio na comparação com o ano passado

empresas foi maior é o 
de serviços. Nos seis pri-
meiros meses do ano pas-
sado, a cidade registrou a 
abertura de 1.034 novas 
empresas nesse segmento. 
No mesmo período deste 
ano o número saltou para 
1.634, uma elevação da 
ordem de 58,02%, com 
quase 600 novas.

O secretário atribui 
esse crescimento à própria 
pandemia, que gerou no-
vas demandas de serviços, 
e até mesmo o reforço de 
outras que já existiam, 
como é o caso dos desen-
volvedores de softwares, 
profissionais de logística 
e especialistas em e-com-
merce, além de personais, 
médicos e entregadores. 

Comércio
Logo atrás dos servi-

ços, onde a maioria dos 
novos negócios é formada 
por MEIs (Microempreen-
dedores Individuais), ou 
seja, vários deles desem-
pregados que se reinven-
taram, vem o comércio, 

que perdeu muitos postos 
de trabalho ao longo da 
pandemia, mas que vem 
se recuperando.

Os números da Pre-
feitura apontam para um 
crescimento de 32,10%. 
De acordo com a pesquisa, 
no primeiro semestre do 
ano passado, foram aber-
tos 271 novos comércios 
na cidade, contra um total 

de 358 abertos neste ano.  
Alguns desses comércios 
também vem da pandemia, 
como a venda de máscaras.

Por último, o investi-
mento em novos negócios 
na área da indústria não 
teve o mesmo desempenho 
que os setores de serviços e 
comércio. Ao contrário dos 
demais, ele registrou uma 
pequena queda: foram 35 

novas empresas abertas no 
primeiro semestre de 2020, 
contra apenas 31 no mesmo 
período desde ano.

Projeções
O aumento no nú-

mero de novas empre-
sas está ligado também 
a uma expectativa de 
melhoria na economia. 
Esse é o sentimento 

O setor onde o aumento no número de novas empresas foi maior é o de serviços

de empreendedores , 
ouvidos pelo Mais Ex-
pressão.  A pesquisa 
IPC Maps 2021, da IPC 
Marketing Editora, vê 
crescimento no con-
sumo.

O responsável pelo 
levantamento, Marcos 
Pazzini, afirmou que 
essa conclusão vem do 
aumento no número de 
novas empresas abertas 
na cidade ao longo do 
ano e da projeção de au-
mento de setores liga-
dos à alimentação fora 
de casa, como bares, 
restaurantes e padarias.

A expecta t iva  de 
crescimento do consu-
mo para este ano em 
toda a Região Metropo-
litana de Campinas (In-
daiatuba é a segunda em 
expectativa de consumo 
na RMC) é da ordem de 
10,5% na alimentação 
fora do lar, ainda longe 
da recuperação total das 
perdas provocadas pela 
pandemia, mas em alta 
e consolidada.

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO/ELIANDRO FIGUEIRA-PMI



A8 | CIDADE | 

empresa que adquire 
as mercadorias, por sua 
conivência com a sone-
gação fiscal.

Não é novidade para 
nenhum empresário que 
com o advento da nota 
fiscal eletrônica, os ór-
gãos de fiscalização não 
precisam mais esperar 
que as antigas declara-
ções de diversas origens 
sejam entregues para 
então ter conhecimento 
sobre toda a movimen-
tação da empresa.

Momentaneamente à 
emissão da nota fiscal, 
é possível que todos os 
órgãos saibam exata-
mente o que e quanto 
está sendo vendido.

Ao verificar que a 
empresa está emitindo 
diversas notas fiscais 
de venda, sem que, no 
entanto, exista nos siste-
mas desses mesmos ór-
gãos informações relati-
vas a documentos fiscais 
emitidos por empresas 
fornecedoras para essa 
empresa, fica muito fácil 
constatar que, para que 
haja estoque a ser ven-
dido, as compras estão 
ocorrendo sem acompa-
nhamento de documento 
fiscal.

Como é calculado o 
valor que empresa de-
veria ter comprado  

Por meio do Índi-

REPRODUÇÃO

Tenha equilíbrio no estoque da sua empresa
O sucesso do negócio está atrelado intimamente a uma boa gestão financeira

Por incrível que 
p a r e ç a ,  a i n d a 
deparamos com 

empresas que não dão 
a devida importância 
para o equilíbrio entre as 
compras e as vendas de 
mercadorias, mantendo 
seu estoque por vezes 
com um alto volume de 
itens e, por vezes, com 
volume negativo.

O que essas empre-
sas ainda não se deram 
conta, é que o fisco não 
precisa visitá-la para 
conferir o estoque, do 
conforto do escritório é 
possível fiscalizar se a 
empresa está comprando 
ou vendendo mercado-
rias sem o respectivo 
documento fiscal.

Parece para o empre-
sário que o fato de estar 
vendendo com nota fis-
cal afasta a fiscalização 
de sua empresa. Ledo 
engano.

Ao efetuar vendas 
em volume discrepante 
da compra de mercado-
rias, sinaliza a empre-
sa que está adquirindo 
seus produtos sem que 
o fornecedor emita o 
documento fiscal.

Antes que se diga 
que esse é um problema 
da empresa fornecedo-
ra, é importante saber 
que a realidade não é 
bem essa. O problema 
acaba sendo da própria 

ce de Valor Agregado 
(IVA), é possível que o 
fisco verifique qual é o 
volume de compras que 
a empresa deveria ter 
feito, para vender o vo-
lume já verificado pelas 
notas fiscais emitidas.

Como não consegue 
detectar quais forne-
cedores venderam sem 
nota fiscal, não resta 
alternativa, senão co-
brar o imposto que as 
empresas (fornecedoras) 
deveriam ter pagado, da 
própria empresa adqui-
rente.

Esse  cá l cu lo ,  na 
maioria das vezes, se 
mostra vantajoso tão 
somente aos órgãos pú-
blicos, uma vez que 
normalmente o verda-
deiro IVA acaba sendo 

maior que o pratica-
do na fiscalização, mas 
para que a empresa faça 
prova disso, deverá se 
expor a um complexo e 
trabalhoso processo de 
fiscalização, com im-
posição de altas multas, 
além de outros custos 
com profissionais para 
acompanhamento de 
todo o processo.

Não é novidade para 
nenhum empresário que 
a prática de vender sem 
a emissão de nota fis-
cal constitui sonegação 
fiscal.

No entanto, ao ser 
conivente com o forne-
cedor que efetua venda 
de produtos sem nota 
fiscal, a empresa ad-
quirente também pra-
tica sonegação fiscal 

e, pela dificuldade ou 
até impossibilidade de 
chegar até o fornecedor, 
o imposto acaba por ser 
cobrado da empresa que 
comprou os itens.

Esse imposto, so-
mado ao que a empresa 
já paga na venda, pode 
inviabilizar o negócio 
em algum momento, 
levando a  s i tuações 
desastrosas, por vezes 
culminando no fim do 
sonho de empreender.

Onde está 
a solução?
Parece, para muitos 

empreendedores, que a 
solução para manter um 
negócio lucrativo está 
unicamente na sonega-
ção, através da venda, ou 
da compra, de produtos 

sem a respectiva nota 
fiscal.

O sucesso do negó-
cio está atrelado intima-
mente a uma boa gestão 
financeira, que pode ser 
alcançada com a ajuda 
de profissionais de diver-
sas áreas, já que a grande 
maioria dos empreende-
dores são verdadeiros 
lobos solitários, gerindo 
seus negócios tão so-
mente pela experiência 
obtida na gestão pessoal.

Contar com o apoio 
de uma consultoria fi-
nanceira, consultoria de 
processos, consultoria 
comportamental, consul-
toria comercial, dentre 
outras, permite colocar 
a empresa na rota de su-
cesso e crescimento, sem 
exposição a riscos desne-
cessários, perpetuando o 
negócio construído com 
tanta dificuldade.

Autor
Percival Nogueira 

de Matos, Contador e 
Advogado, especialista 
em Direito Tributário, 
Holding e Planejamento 
Societário, Direito do 
Trabalho e Processual 
do Trabalho, sócio do 
escritório Percival No-
gueira Sociedade Indi-
vidual de Advocacia e 
do escritório contábil 
Harmonia Contabili-
dade.

Existem empresas que não dão importância para o equilíbrio entre compras es vendas

RECURSOS
Prefeitos da RMC aprovam valores para o enfrentamento da pandemia

Os prefeitos que inte-
gram o Conselho de De-
senvolvimento da RMC 
(Região Metropolitana 
de Campinas) aprovaram, 
nesta terça-feira (20) o 
manual de instruções 
para solicitação dos R$ 
18 milhões em recursos 
do Fundocamp (Fundo 
de Desenvolvimento Me-

tropolitano) para custear 
ações de enfrentamento 
à pandemia de Covid-19 
e, consequentemente, os 
valores que serão repas-
sados aos 20 municípios.

Em relação aos recur-
sos do Fundocamp – plei-
teado pela Agemcamp 
(Agência Metropolitana 
de Campinas) e liberado 

no final de maio pelo 
governador João Doria 
–, o Conselho aprovou 
a seguinte divisão: R$ 
500 mil para os muni-
cípios com população 
de até 50 mil habitantes 
(Engenheiro Coelho, Ho-
lambra, Morungaba, Pe-
dreira e Santo Antonio de 
Posse); R$ 800 mil para 

municípios com popula-
ção entre 50 e 100 mil ha-
bitantes (Artur Nogueira, 
Cosmópolis, Jaguariúna, 
Monte Mor, Nova Odessa 
e Vinhedo); R$ 1.050 
milhão para os municí-
pios com população entre 
100 e 200 mil moradores 
(Itatiba, Paulínia, San-
ta Bárbara e Valinhos) 

e R$ 1,3 milhão para 
as cidades com popu-
lação acima de 200 mil 
habitantes (Americana, 
Campinas, Hortolândia, 
Indaiatuba e Sumaré), 
levando em consideração 
a estimativa populacional 
feita pelo IBGE em 2020.

“Agora, encaminha-
mos o manual aprovado 

pelos prefeitos para os 
municípios solicitarem 
o recurso, com a docu-
mentação necessária. 
Feito isso, elas abrem 
os processos licitatórios 
de compra e o recurso 
é liberado”, explicou 
o diretor-executivo da 
Agemcamp, Benjamim 
Bill Vieira de Souza.
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Há quatro meses sem chuvas significativas região enfrenta a pior estiagem dos últimos 100 anos

Apesar da forte estiagem, Saae garante 
o abastecimento de água em Indaiatuba

DCS

Sem chuvas desde 
abril deste ano, 
Indaiatuba sofre 

com a forte estiagem 
que atinge a cidade e 
todo o estado de São 
Paulo, este ano pode 
ser considerado um dos 
mais secos da história.

Segundo o Saae 
(Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto) as úl-
timas chuvas expressi-
vas que ocorreram este 
ano foram em abril. No 
dia 7, choveu 29mm, 
e no dia 18, 10.5mm, 
de acordo com dados 
colhidos por meio do 
pluviômetro instalado 
na Estação de Trata-
mento de Água, ETA 
III no bairro Pimenta. 
“Depois desse período 
tivemos chuvas muito 
espaçadas e poucos 
significativas” disse 
o superintendente do 
Saae, Pedro Claudio 
Salla.

E devido a falta de 
chuva muitas cidades 
da RMC (Região Me-
tropolitana de Cam-
pinas) e cidades vizi-
nhas como Salto e Itu 
já sofrem com a falta 
de água nas tornei-
ras. Porém, de acordo 
com Salla, apesar da 
estiagem, o Saae ga-
rante o abastecimento 
de água no município. 
“Estamos mantendo o 
abastecimento norma-

lizado e não há previ-
são de racionamento”. 
Porém, alerta sobre 
a importância do uso 
consciente da água. 
“Os nossos mananciais 
estão com suas vazões 
baixas e quando há 
problemas nas Esta-
ções de Tratamento 
(problemas normais e 
rotineiros como falta de 
energia, problemas em 
alguma bomba, filtro, 
etc.), a recuperação 
pode ser mais lenta, 
principalmente com o 
consumo alto e pode 
causar baixa pressão 
ou desabastecimento”, 
ressalta.

Salla justifica a se-
gurança hídrica com 
as obras realizadas nos 
últimos 20 anos, como 
a barragem do rio Ca-
pivari-Mirim, novas 
Estações de Tratamen-
to de Água, reservató-
rios de água tratada e 
modernização no con-
trole da distribuição. 
“Conseguimos manter 
o abastecimento, mes-
mo estando há mais de 
3 meses sem chuvas 
significativas e sem 
previsão de chuva para 
os próximos dias”, dis-
se.

Apesar de garan-
tir o abastecimento na 
cidade, o Saae reali-
za Campanha perma-
nente “Cada Gota faz 
diferença. Economi-
ze água”, nas rádios, 
Tv, jornal, outdoor e 

mídias sociais, e tem 
como objetivo cons-
cientizar a população 
sobre a importância 
do uso responsável da 
água, principalmente 
no período de seca.

Consórcio PCJ
Conforme já aler-

dado  p rev iamente 
pelo Consórcio PCJ 
(Consórcio Intermu-
nicipal das Bacias dos 
Rios Piracicaba, Capi-
vari e Jundiaí), a estia-
gem de 2021 vem se 
apresentando bastante 
severa e isso refor-
ça o posicionamento 
da Entidade sobre a 
constatação de que 
os eventos climáticos 
extremos já são uma 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

realidade na região e 
refletem diretamente 
no comportamento 
dos mananciais.  A 
gravidade da situa-
ção é constatada nos 
números observados 
pelo monitoramento 

dos dados climatoló-
gicos e hidrológicos. 

O Consórcio PCJ 
atenta que até setem-
bro as chuvas histo-
ricamente começam 
a ocorrer em menor 
volume na região das 

Bacias PCJ atingindo 
o ápice do período 
seco de estiagem entre 
os meses de agosto e 
setembro, com grande 
redução da capacidade 
de recuperação dos 
reservatórios. 

O superintendente da autarquia aponta a segurança hídrica com as obras que foram realizadas nos últimos 20 anos



Indivíduos que agrediram as vítimas foram conduzidos e apresentados à Delegacia de Polícia

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

Mais uma vez 
a Guarda Civil 
de Indaiatuba 

registrou ocorrências de 
violência doméstica. Se-
gundo informações da 
Guarda, foram registradas 
três ocorrências no último 
final de semana.

O primeiro caso ocor-
reu nos primeiros minutos 
de sábado (17), quando a 
equipe da viatura 106 foi 
enviada até a Rua Antônio 
Cavalli, no Jardim Morada 
do Sol. No local, a vítima 
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Em um dos casos a vítima foi empurrada para fora do carro com o veículo em movimento

Os dois motoristas foram conduzidos ao IML na cidade 
de Campinas, onde realizaram o teste de alcoolemia

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

relatou aos agentes que foi 
agredida com um soco e 
ameaçada com uma faca 
pelo seu companheiro. O 
segundo caso aconteceu 
na noite de sábado, na 
Rua Oswaldo Cruz, no 
Bairro Cidade Nova. A 
vítima relatou aos agentes 
que durante uma briga 
motivada por ciúmes, seu 
companheiro a agrediu e 
a empurrou para fora do 
carro, com o veículo em 
movimento. Os dois casos 
foram apresentados na 
Delegacia de Polícia, para 
o delegado de plantão.

No domingo (18), na 

PRISÃO

A Guarda Civil de 
Indaiatuba prendeu nes-
se final de semana dois 
motoristas dirigindo sob 
o efeito de álcool.

A primeira ocorrência 
foi registrada pela equipe 
da viatura 110 no Jardim 
Morada do Sol, na noite 
do sábado (17). Os agen-
tes realizam o patrulha-
mento preventivo pela 
Rua José Pioli, quando 
notaram o motorista de 
um veículo Astra tran-
sitando em zigue-zague 
pela via. A equipe fez sua 
abordagem e constatou 
que ele estava em visível 
estado de embriaguez.

O segundo motoris-
ta se envolveu em um 
acidente de trânsito no 

Dois motoristas são presos por embriaguez
TRÁFICO 
Equipe da Romi detém 
adolescente com drogas 
no bairro Parque Corolla

A equipe da Romi 
(Rondas Ostensivas 
com Motocicletas de 
Indaiatuba), da Guarda 
Civil deteve um ado-
lescente de 14 anos, 
envolvido com o tráfico 
de drogas. 

Segundo informa-
ções, o flagrante ocor-
reu durante o patrulha-
mento preventivo do 
Jardim Morada do Sol 
quando notaram o jo-
vem contando dinheiro 
em um local conhecido 
por ser utilizado por 
indivíduos envolvidos 
com o tráfico.

Com o jovem fo-
ram localizadas duas 
porções de maconha, 
duas pedras de crack e 
R$160,35 em dinheiro 
trocado, que confes-
sou ser proveniente da 
venda de entorpecentes. 
Próximo a ele a equi-
pe localizou mais 14 
porções de maconha 
escondidas. 

O jovem foi condu-
zido até o 1º Distrito 
Policial, onde a ocor-
rência foi apresentada 
para a autoridade po-
licial.

FOTOS: EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI
Rua Maria Izabel Garcia 
Squilanti, na Chácara Co-
linas de Indaiatuba, uma 
mulher entrou em contato 
com a Guarda Civil rela-
tando que se ex-compa-
nheiro estava na porta da 
sua residência. A equipe 
da guarda foi até o local, 
onde abordou o homem. 
Ele informou morar no 
mesmo condomínio que a 
mulher e que estava ali só 
porque queria conversar 
com ela. Ele foi orienta-
do a deixar o local e ela 
orientada e pedir uma 
medida protetiva contra o 
indivíduo. 

Jardim Morada do Sol na 
madrugada de domingo 
(18). Dirigindo o seu veí-
culo Gol, ele colidiu com 
a traseira de um veículo 
Golf que estava parado 
aguardando o sinal verde 
no semáforo da Rua João 
Martini. Ele estava com 
a habilitação vencida, a 
documentação do carro 
em atraso e em visível 
estado de embriaguez.

Os dois motoristas 
foram conduzidos ao 
IML na cidade de Cam-
pinas, onde realizaram 
o teste de alcoolemia e 
depois foram levados até 
a Delegacia de Polícia, 
onde ficaram presos em 
flagrante pelo crime de 
embriaguez ao volante.

FOTOS: EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI
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Para os próximos meses, estão montando novo show room de móveis planejados e promoções de até 40%

Di Casa traz variedades em móveis 
modulados, planejados e acessórios

A Di Casa Móveis 
está há 20 anos 
no mercado e 

tem algumas unidades, 
todas gerenciadas pela 
mesma famíl ia .  Em 
Indaiatuba, a loja está 
em funcionamento há 6 
anos. 

Eles são referência 
na venda de móveis mo-
dulados que são aqueles 
com medidas específicas, 
com padrão de tamanhos 
pré-definidos para cada 
ambiente.

A pandemia foi uma 
surpresa, nas palavras 
de Edson Aparecido da 
Silva Júnior, um dos pro-
prietários da Di Casa e 
por conta da emergência, 
tiveram que fechar a loja 
em alguns períodos para 
seguir o Plano São Paulo. 

Por isso, Edson decidiu 
dar mais atenção às redes 
sociais, postando mais 
conteúdos no Instagram 
da loja e fornecendo um 
Whatsapp comercial pró-
prio para cada vendedor, 
e assim, eles consegui-
ram ampliar as vendas.

Para o mês de agosto, 
a equipe está planejando 
uma promoção de pro-
dutos em estoque de até 
40%. Além disso, estão 
começando a trabalhar 
com móveis sob medi-
da, também chamados 
de planejados. “Agora 
que a vacinação contra a 
Covid está avançando, e 
a economia melhorando, 
estamos organizando um 
novo show room, com 
peças planejadas”, conta 
o empresário.

Para ele, o mais gra-
tificante é ver o quanto 
os clientes confiam nos 

a gente conhece há anos, 
e já desenvolvemos ami-
zade”, explica Edson, e 
completa dizendo que 
já foi nas mesmas casas 
diversas vezes. “É ótimo 

CNH
Renovação da CNH pode ser feita por meio dos canais digitais do Poupatempo

produtos e no serviço 
oferecido. “Quando uso 
o Instagram, sempre 
chamo os seguidores de 
“amigos clientes”, por-
que é isso mesmo, muitos 

EDSON SILVA

quando o cliente volta, 
porque demonstra con-
fiança”.

Além da variedade de 
móveis, a Di Casa oferece 
tudo o que é necessário 

para um lar aconche-
gante: colchões, painéis, 
estofado retrátil e living, 
linha completa de pol-
tronas e mais. Também 
possuem uma profissional 
capacitada para montar os 
projetos da casa, baseados 
na planta do imóvel.

Um diferencial é o 
plano casamento: o casal 
pode ir até a loja, escolher 
os móveis e assessórios 
que desejam para a casa 
toda e parcelar o valor to-
tal em até dois anos antes 
da festa, dessa forma eles 
conseguem garantir o pre-
ço em conta e com várias 
opções de parcelamento.

A Di Casa está locali-
zada na rua 24 de maio, nº 
1065, centro, Indaiatuba. 
O telefone para contato é 
o (19) 3885-0602. A Di 
Casa também está nas 
redes sociais: @dicasa-
moveisindaiatuba. 

O empresário Edson Silva em um dos ambientes da Loja Di Casa, com diversas opções

BÁRBARA GARCIA  
rmc@maisexpressao.com.br

Desde o início da 
pandemia, a tecnologia 
tem ganhado cada vez 
mais espaço na rotina da 
população, facilitando 
ainda mais o acesso aos 
serviços públicos. Como 
é o caso da renovação 
simplificada das CNHs 
de forma online, por meio 
das plataformas digitais 
do Poupatempo.

“Apesar da suspensão 
temporária dos prazos 
para renovação de CNH, 
esse é um dos serviços 
mais procurados pelos 
usuários nos canais ele-
trônicos do programa. 

De forma rápida, segu-
ra e sem burocracia, os 
motoristas têm usado 
o site e o aplicativo do 
Poupatempo para manter 
a documentação em dia”, 
afirma Murilo Macedo, 
diretor da Prodesp – em-
presa de Tecnologia do 
Governo de São Paulo, 
que administra o progra-
ma Poupatempo.

Para renovar a CNH, 
basta acessar o portal 
www.poupatempo.sp.
gov.br ou aplicativo Pou-
patempo Digital, clicar 
em Serviços > CNH > 
Renovação de CNH. 

Após confirmar os da-
dos, o motorista agenda 
e realiza o exame médico 
na clínica credenciada 
indicada pelo sistema.

Quem exerce ativida-
de remunerada ou optar 
pela inclusão do EAR 
na CNH, precisa passar 
também pela avaliação 

psicológica e será dire-
cionado a um profissional 
credenciado.

Se for aprovado nos 
exames, é necessário 
pagar a taxa de emissão 
e aguardar as orien-
tações que serão en-
viadas por e-mail pelo 
Denatran para acessar 

a  CNH Digital ,  que 
tem a mesma validade 
do documento físico, 
disponível no aplicati-
vo Carteira Digital de 
Trânsito (CDT). Caso 
cidadão não receba o 
e-mail, também pode 
consultar a versão di-
gital através do site 

do Poupatempo. Para 
evitar deslocamentos 
e proporcionar mais 
conforto e comodidade, 
o cidadão tem a opção 
de receber o documento 
emitido em casa, pelos 
Correios, no endereço 
de cadastro do motoris-
ta junto ao Detran.SP.

Para renovar a CNH basta acessar o portal do Poupatempo

REPRODUÇÃO
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De acordo com Daniel Braga, a Música consegue ativar todas as áreas do cérebro

Musicoterapeuta explica os benefícios 
da prática na reabilitação de crianças

Daniel Sodré de 
Aguiar Braga 
tem 42 anos e 

é formado em Musico-
terapia pela FMU, em 
São Paulo. Para exercer 
a profissão, é preciso 
ser graduado ou ter 
especialização em ins-
tituições reconhecidas, 
que atualmente são sete 
universidades. Existem 
vários modelos de atu-
ação na Musicoterapia, 
e Daniel tem formação 
no modelo Biomédico 
e ainda no Neuroló-
gico. 

Ele explica que, 
ao contrário do que 
muitos pensam, eles 
não utilizam a música 
como instrumento te-
rapêutico, a Música é 
em si considerada tera-
pia. Uma das razões é 
porque, de acordo com 
estudos da Psicologia 
e Neurociência, ela 
é a única linguagem 
que consegue ativar 
todas as áreas do cére-
bro simultaneamente, 
mesmo que seja apenas 
pela escuta. 

Segundo  e l e ,  a 
Musicoterapia tem o 
objetivo de ajudar no 
desenvolvimento mo-
tor, mental, emocional, 
cognitivo e social. É 
diferente da musica-
lização, já que não é 
preciso saber tocar al-

gum instrumento ou 
cantar e “nem mesmo 
é necessário gostar de 
música, para ser um 
paciente que se benefi-
cie”, afirma ele. Além 
de auxiliar crianças 
com lesões neuroló-
gicas e do espectro 
autista, pessoas que 
tiveram AVC (acidente 
vascular cerebral), ou 
outras condições que 
possam envolver au-
sência ou dificuldade 
com a fala, ou atrasos 
motores, são indicados 
para a Musicoterapia. 

Ele conta um exem-
plo bastante interes-
sante: se a criança tem 
dificuldade de mexer 
o punho como se fos-
se abrir e fechar uma 
fechadura, durante a 
sessão, o musicotera-
peuta pode dar a ela o 
instrumento cabuletê, 
que tem duas cordinhas 
em cada lado de uma 
estrutura redonda de 
madeira, sustentada 
por um cabo. Assim, 
brincando e cantando, a 
criança está trabalhan-
do o movimento. Algo 

semelhante pode ser 
feito com o pandeiro 
meia-lua: para tirar o 
som, a criança precisa 
torcê-lo. O treino des-
se movimento pode 
posteriormente ajudar 
o paciente em tarefas 
domésticas, como tor-
cer um pano com água. 

Daniel tem muitos 
relatos inspiradores: 
um deles de uma moça 
com uma doença que 
fez com que ela per-
desse totalmente a fala. 
Depois de algum tempo 
fazendo Musicoterapia, 

enquanto Daniel toca-
va, ela conseguia res-
ponder o dia da semana 
e o mês. Ela adquiriu 
a fala, ainda que com 
comprometimentos, 
através da Música. 

Outra história boni-
ta é a de uma criança 
de dois anos que tinha 
aversão a qualquer tipo 
de contato social. Du-
rante uma sessão, ela 
começou a dar batidas 
em um tambor de cos-
tas para Daniel, e ele 
respondeu tocando no 
violão o mesmo núme-

ro de vezes. Aos pou-
cos ela foi se virando 
de lado, até conseguir 
olhar de frente para ele, 
enquanto sorria. 

Esses são apenas 
alguns exemplos, mas 
tem muitos mais. “É 
difícil não me emo-
cionar lembrando das 
crianças. Uma delas até 
compôs uma letra para 
uma canção que dizia 
‘não importa o que 
aconteça, eu seguirei 
forte’. Isso é o que me 
estimula a fazer o meu 
melhor sempre”. 

A Musicoterapia tem o objetivo de ajudar no desenvolvimento motor, mental, emocional, cognitivo e social

CLÍNICA MATHEUS ALVAREZ

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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Conjunto de oito lojas na Avenida Kennedy tem opções de moda, calçados e acessórios

Complexo Times Square reúne estilo 
sofisticação, praticidade e bom gosto

Se você ainda não 
conhece as duas 
esquinas mais 

fashionistas de Indaia-
tuba, então apresento 
O Times Square, que 
oferece dois complexos 
com 8 lojas de diver-
sos segmentos: Moda 
Feminina, Moda Fit-
ness e LifeStyle além 
de Artigos esportivos, 
Moda Intima, Calçados 
Infantis, Pijamas, aces-
sórios e roupas infantis 
e aquele delicioso bolo 
que traz uma lembran-
ça de infância.

O complexo de lojas 
Times Square Indaiatu-
ba completa este ano 5 
anos. Segundo o sócio 
proprietário Cláudio 
Jorge Ruman Junior, 
engenheiro de forma-
ção de 46 anos, ele e 
os sócios não plane-

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

javam que se tornasse 
um aglomerado de lo-
jas: “A oportunidade 
de criar um comple-
xo veio aos poucos. 
Tudo começou quan-
do trabalhava no setor 
imobiliário, e diante 
da crise de 2016 que 
afetou muito a área, 
decidimos empreender 
no ramo do varejo, co-
meçando com a Hope 
Lingerie, uma marca 
com 55 anos e que é co-
nhecida pela qualidade, 
conforto e modernida-
de”, conta Cláudio.

A sociedade é for-
mada por três empre-
sários: Cláudio, Daniel 
e João Ruman, assim 
como em outros seg-
mentos que atuam na 
cidade. No ramo do 
varejo Claudio toma 
a frente dividindo as 
responsabilidades com 
sua esposa Janaína Al-
brechet Lopes Ruman 

que é natural da cidade. 
Após a Hope se-

quencialmente surgiu 
a Track&field Indaia-
tuba, mais que uma 
marca um estilo de vida 
que há 30 anos promo-
ve o esporte como parte 
essencial da vida das 
pessoas.

Naturalmente as 
oportunidades foram 
aparecendo até que os 
dois Strip Malls co-
nhecidos como Times 
Square fossem con-
sideradas as esquinas 

mais fashionistas da 
cidade, com as marcas: 
Hope (moda intima); 
Track&field (fitness e 
life style); Mob (moda 
feminina); Puket (com 
pijamas e acessórios 
lúdicos, que abraçam 
o mundo infantil e 
adulto); Bibi Calçados 
(qualidade e tecnologia 
no desenvolvimento de 
calçados infantis) e a 
Bolo da Madre que traz 
na essência o delicioso 
sabor da infância e em 
breve, estará nascendo 

a Lelibi Kids, Moda 
Infantil com as marcas 
Malwee, Kyly e Milon.

Mesmo diante da di-
ficuldade da pandemia 
do coronavírus, Claudio 
conta que pelo fato de 
estarem localizados na 
rua, fez com que eles 
pudessem desenvol-
ver alternativas como o 
Drive Thru, o Pick-Up 
and Go (que é quando 
o cliente escolhe pre-
viamente o que deseja 
e depois só vai para 
buscar), entregas e ex-
pandir as vendas online, 
através do Whatsapp 
Comercial.

“Agradeço muito 
pela equipe que temos, 
todos sempre foram 
muito dedicados, prin-
cipalmente neste mo-
mento de pandemia. Es-
tão sempre prontos para 
levar produtos, trocar e 
atender os clientes da 
melhor forma”, afirma 
o empresário.

O diferencial da Ti-
mes Square de acordo 
com os clientes, é que 
eles conseguiram cons-
truir um mix bastante 
variado e interessante 
de serviços: Moda Ín-
tima, Moda Fitness, o 
conforto dos calçados 
da Bibi, a criatividade 
do mundo lúdico da 
Puket, “fechando com 
o carinho e a doçura do 
Bolo da Madre”, conta 
Cláudio, que se diz mui-
to satisfeito com todas 
as marcas escolhidas: 
“Não imaginávamos 
um empreendimento 
tão grande como o que 
temos hoje, mas consi-
dero que fomos muito 
abençoados”, completa.

Se você gostou da 
ideia, pode ir visitá-los 
na Avenida Presidente 
Kenedy, 295 e 1417. O 
Instagram é o @timess-
quare.indaiatuba. O site 
é o www.timessqua-
reindaiatuba.com.br .
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A festa de premiação precisou ser adiada por duas vezes devido a pandemia do novo coronavírus

A 15ª edição do 
Frutos de Indaiá, 
a principal pre-

miação dos melhores do 
ano de 2020, irá propor-
cionar uma noite ines-
quecível para as empre-
sas que foram escolhidas 
como as melhores, em 
voto popular realizado 
nos meses de novembro 
e dezembro de 2019.

Organizado pe lo 
Grupo Mais Expressão 
o evento está marcado 
para acontecer ainda 
neste ano, no salão so-
cial do Clube 9 de Ju-
lho, e a edição promete 
surpreender a todos com 
mais uma grandiosa 
festa.

Os empresários elei-
tos em pesquisa, reali-
zada com a população 
e leitores do jornal, re-
ceberão das mãos do 

diretor do Grupo, Alan 
Di Santi, o troféu que 
simboliza o reconheci-
mento de seus trabalhos 
prestados à população 
em 2019. 

Adiado
A 15ª edição do Tro-

féu Frutos de Indaiá 
que aconteceria no ano 
passado precisou ser 
adiada por duas vezes 
devido a pandemia do 
novo coronavírus. A 

nova data para a noite 
de premiação já está 
confirmada e será di-
vulgada nas próximas 
edições.

Segundo o diretor 
do Grupo, a decisão de 
adiar a festa de premia-
ção foi necessária para 
garantir a segurança de 
todos. “Infelizmente 
os eventos de grande 
porte como o Troféu 
Frutos de Indaiá ainda 
não estão liberados pelo 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Governo do Estado, 
por isso precisamos 
adiar a 15ª edição por 
duas vezes”, informa. 
“Porém apesar do adia-
mento, a organização 
da premiação continuou 
trabalhando para que 
possamos oferecer aos 
premiados e seus con-
vidados uma festa ma-
ravilhosa, como sempre 
foi, e com segurança”.

A festa de premiação 
permanece no mesmo 

local, no salão social 
do Clube 9 de Julho, 
assim como todos os 
prestadores de serviço. 
O show da dupla Maia-
ra & Maraisa também 
está confirmado para 
a nova data. “Todos os 
premiados que aderi-
ram à Campanha pu-
blicitária já foram avi-
sados sobre a mudança 
e não serão lesados por 
causa da mudança de 
data”, disse o diretor. 

“Ovos Kato, fundada em Junho de 1962, completou este ano 
59 anos de existência. Hoje na segunda geração, orgulha-se em 
ser reconhecida pelos clientes e consumidores como um sinôni-
mo de qualidade. O consumo deste alimento, um dos mais ricos 
e completos, vêm crescendo ano após ano e procuramos manter 
sempre o bom atendimento e qualidade do produto oferecido. 
Coma ovos!! É saudável e tem um excelente custo x benefício!! 
A fonte de proteína mais barata e completa!” – Augusto Kato 
e Elizabete Emi T. Kato, proprietários da Ovos Kato

“Para nós da Angelo Vertti, receber o Troféu Frutos de Indaiá 
é a demonstração e resposta do público ao nossos esforços e 
trabalho em atender nossos queridos clientes, sempre com 
excelência, visando a satisfação deles em 100% e deixando-os 
elegantes na medida certa” –  Ana Claudia Fazolin, proprie-
tária da Angelo Vertti

“O Grupo Topázio Cinemas sente-se muito honrado pelo re-
conhecimento com o Troféu Frutos de Indaiá”- Diretor Geral 
do Topázio Cinemas, Paulo Celso Lui

ARQUIVO PESSOAL ARQUIVO PESSOAL TOPÁZIO CINEMAS

Premiados do 15º Troféu Frutos de
Indaiá comemoram indicação
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DIVULGAÇÃO

Atleta do BMX de Indaiatuba vai  em 
busca do ouro olímpico em Tóquio
Priscila Stevaux viajou nesta quarta-feira (21) para o Japão, onde fará sua estreia na próxima quinta-feira (29)

In d a i a t u b a n o s , 
amantes dos espor-
tes olímpicos, terão 

um motivo a mais para 
torcer para o Brasil nos 
Jogos Olímpicos de 
Tóquio, que começam 
oficialmente hoje (23), 
com a cerimônia de 
abertura, e vão até 8 de 
agosto. É que a ciclista 
Priscila Stevaux, da 
Associação de Ciclismo 
BMX de Indaiatuba, 
viajou quarta-feira (21) 
para o Japão, onde irá 
em busca do tão sonha-
do ouro olímpico no 
BMX Racing. 

Natural de Sorocaba, 
a atleta de 28 anos está 
na equipe indaiatuba-
na de BMX há quatro 
anos e pela segunda 
vez participa dos Jogos 
Olímpicos – ela também 
competiu nas Olímpia-
das do Rio de Janeiro 
em 2016.  

Priscila será a única 
representante feminina 
do Brasil em Tóquio 
e dará seus primeiros 
saltos sobre duas rodas 
na próxima quinta-fei-
ra (29), às 22h37 no 
horário de Brasília, pe-
las quartas de final da 
competição. Se alcançar 
a classificação, volta a 
competir pelas semi-
finais e, consequente-
mente pelas finais, já no 
dia seguinte. 

No masculino, o úni-
co representante brasi-
leiro será o ciclista Re-
nato Resende. Ele fará a 

sua terceira participação 
em Jogos Olímpicos, 
já que esteve em Lon-
dres-2012 e Rio-2016. 

Renato e Priscila 
confirmaram a lideran-
ça no ranking olímpico 
brasileiro nas duas últi-
mas etapas da Copa do 
Mundo, que acontece-
ram na Colômbia nos 
dias 29 e 30 de maio.

Antes de embarcar 
para Tóquio, em meio a 
preparação para os Jo-
gos Olímpicos, a atleta 
do BMX de Indaiatuba 
conversou com a re-
portagem do Mais Ex-
pressão, e falou sobre 

Atleta do BMX de Indaiatuba, Priscilla levará o nome da cidade e do Brasil nas Olímpiadas de Tóquio

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

a carreira e a expecta-
tiva para a disputa da 
segunda Olímpiada na 
carreira. Confira: 

Jornal Mais Ex-
pressão: Qual é a sua 
relação com Indaia-
tuba? 

Priscila: Estou na 
equipe de Indaiatuba 
(ACBI- Associação de 
Ciclismo BMX de In-
daiatuba) há 4 anos. 
Quando entrei no grupo, 
meu irmão Douglas Ste-
vaux, que também é meu 
treinador desde 2012, já 
treinava os atletas da 
ACBI e eu já conhecia 

os integrantes da equipe. 
Pude perceber a valo-
rização da modalidade 
na cidade, com grande 
incentivo e potencial de 
crescimento. Fui con-
vidada a participar da 
equipe e para mim foi 
muito positivo, pois, 
além de todo apoio, te-
ria o acompanhamento 
do meu irmão junto aos 
colegas de equipe. 

JME: Qual é o senti-
mento de participar das 
Olimpíadas? Quais as 
chances de conquistar 
uma medalha?

Priscila: É simples-
mente incrível poder 

representar milhares de 
pessoas, no maior even-
to de esporte do mundo, 
fazendo o que amo. Tive 
a primeira experiência 
no Rio em 2016, mas 
acredito que desta vez 
será ainda mais especial. 
Esta Olimpíada trará 
um significado o qual 
nós atletas temos vivido 
durante todo este ciclo 
olímpico: a mensagem 
de superação. Acredito 
que o mais difícil é sem-
pre se classificar, pois 
estar nos Jogos Olím-
picos representa 1% da 
população do mundo 
que atinge esta conquis-
ta. O nível está altíssimo 
e muito equilibrado. 
Dentro da competição 
tudo pode acontecer e 
vou em busca da meda-
lha para o Brasil!

JME: Quais as chan-
ces de medalha para os 
brasileiros e quem são 
os principais adversá-
rios?

Priscila: Todas as 
equipes estão muito 
preparadas. Quem se 
adaptar melhor à pista 
e ao evento, fisicamen-
te e psicologicamente, 
terá chances maiores de 
medalha. O brasileiro 
tem como diferencial a 
garra, a persistência e 
maior facilidade de se 
ajustar as situações ad-
versas, o que vem sendo 
o “ponto chave” para o 
mundo em que vivemos. 
Nossos maiores con-
correntes, no feminino, 
são: Estados Unidos, 
Holanda, França e Co-
lômbia. Já no mascu-

lino, destaque para os 
europeus de modo geral 
e os norte-americanos.  

JME:  Quando  e 
como iniciou sua traje-
tória no BMX?

Priscila: Desde pe-
quena sempre fui muito 
agitada e fazia brinca-
deiras dinâmicas com 
meu irmão. Gostáva-
mos de andar de bici-
cleta com meu pai. No 
ciclismo BMX come-
cei em 2001, quando 
meu pai nos levou para 
assistirmos uma com-
petição na categoria. 
Meu irmão se interessou 
pelo BMX e eu também 
quis entrar nessa, então 
segui os passos dele.  
Meu irmão e eu entra-
mos na Seleção Brasi-
leira quase no mesmo 
ano, ele em 2009 e eu no 
ano seguinte. Em 2012 
ele se profissionalizou 
como treinador e eu 
segui como atleta. 

JME: Quais os prin-
cipais títulos conquista-
dos na carreira?

Priscila: Fui penta-
campeã Brasileira (2009, 
2014/2015/2016/2018); 
semifinalista dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016; 
Campeã Continental 
(Panamericano)  em 
2018; terceira coloca-
da na Copa da França 
(2019); segunda co-
locada na Copa Inter-
nacional de Praga, na 
República Tcheca; Fina-
lista da Copa do Mundo 
Round #3 em Bogotá, 
na Colômbia; e sexta 
melhor no Mundial da 
Dinamarca, em 2011. 



Como Assistir? 
Para prestigiar o concerto basta se conectar, 

no dia 24, a partir das 20h, no canal do YouTube 
da Prefeitura de Indaiatuba. A realização é da 
Secretaria Municipal de Cultura de Indaiatuba 
e da Associação Mantenedora da Orquestra de 
Indaiatuba (AMOJI).

De Beatles a Vivaldi, concerto acontece neste sábado, 24

Orquestra Jovem é 
atração no 3º Festival de 
Inverno de Indaiatuba

O 3º Festival de 
Inverno de In-
daiatuba rece-

be neste sábado (24) 
a Orquestra Jovem 
que irá apresentar um 
concerto que conecta 
gerações musicais. A 
apresentação acontece 
gratuitamente, a partir 
das 20h, por meio de 
transmissão online. A 
direção artística e re-
gência é do maestro 
Felipe Oliveira.

Na apresentação a 
Orquestra Jovem ex-
plora êxitos da música 
europeia de diferentes 
gerações. Entre eles 
está The Beatles, umas 
das bandas de rock in-
glês mais icônicas de 
todos os tempos, for-
mada em 1960 por John 
Lennon, Paul McCart-
ney, George Harrison e 
Ringo Starr.

Contudo, cerca de 
três séculos antes da 
existência da banda, 
existiram outros dois ar-
tistas que deixaram sua 
marca no meio musical 
e se juntam ao espetá-
culo: Henry Purcell (In-
glaterra - 1659 -1695) e 
Antonio Vivaldi (Itália 
– 1678 - 1741). O pri-
meiro deles, Purcell, é 
um compositor do perí-
odo Barroco, lembrado, 

principalmente, pelas 
obras Dido and Aeneas 
e The Fairy Queen.

O outro também é 
um expoente da música 
clássica, conhecido por 
sua espontaneidade e ir-
reverência. Vivaldi tem 
uma produção musical 
extensa, com 500 con-
certos, 73 sonatas, 47 
óperas e vários motetos. 
Em meio a este vasto 
repertório do italiano 
estão as obras L’estro 
armonico, As quatro 
estações e Glória.

 
O concerto 
Com uma prepara-

ção que levou, ao todo, 
dois meses, o maestro 

Felipe Oliveira assu-
miu, em conjunto com 
a Orquestra, o com-
promisso de se arriscar 
por novos desafios 
musicais. O resultado 
promete não decepcio-
nar nem os mais críti-
cos dos ouvintes e pro-
põe uma combinação 
de obras diferente, em 

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

FELIPE GOMES

que Eleanor Rigby dos 
Beatles, Rondeau de 
Abdelazer, de Purcell, 
e Alla Rustica, de Vi-
valdi, são executadas 
no mesmo palco vir-
tual. Ao todo, serão 
19 músicos ,  sendo 
10 violinos, 3 violas 
clássicas, 4 cellos e 2 
baixos.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Orquestra Jovem integra programação do 3º Festival de Inverno de Indaiatuba 

UM LUGAR SILENCIOSO: PARTE II
Lançamento - Suspense / Terror - Classificação 14 anos 
- 97 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (22) a Quarta (28): 21h25 [TC]
Polo Shopping Quinta (22), Sexta (23), Segunda (26), Terça 
(27) e Quarta (28): 18h00 [VIP] Sábado (24) e Domingo 
(25): 15h15 [VIP] / 18h00 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (22) a Quarta (28): 17h00 / 19h00 [TC]
Polo Shopping Quinta (22) a Quarta (28): 16h05 / 18h55 
/ 20h20 [VIP] / 21h50
...................................................................................
SPACE JAM - UM NOVO LEGADO
2ª semana - Aventura / Animação - Classificação livre - 
115 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (22) a Quarta (28): 21h00 [TC]
continua
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (22) a Quarta (28): 15h30 [TC] / 17h50
Polo Shopping
Quinta (22) a Quarta (28): 14h40 / 17h30 / 19h45
...................................................................................
VIÚVA NEGRA
3ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 135 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá - atenção aos horários desta versão 
no Jaraguá
Sexta (23), Domingo (25) e Terça (27): 20h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (22), Sábado (24), Segunda (26) e Quarta (28): 
14h50 / 20h00
Sexta (23), Domingo (25) e Terça (27): 14h50
Polo Shopping
Quinta (22) a Quarta (28): 16h40 / 21h25
............................................................................................
OS CROODS 2: UMA NOVA ERA
4ª semana - Animação - Classificação livre - 95 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (22) a Quarta (28): 116h10 [TC] / 18h40 [TC]
Polo Shopping
Quinta (22), Sexta (23), Segunda (26), Terça (27) e Quarta 
(28): 15h20
Sábado (24) e Domingo (25): 14h20
.............................................................................................
VELOZES & FURIOSOS 9
5ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 145 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (22) a Quarta (28): 20h35
Polo Shopping
Quinta (22), Sexta (23), Segunda (26), Terça (27) e Quarta 
(28): 18h35 / 20h50
Sábado (24) e Domingo (25): 15h35 / 18h35 / 20h50
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Nós do Mais Expressão estamos muito felizes com 
a chegada de uma cliente muito especial, seja 
muito bem vinda Marcia Pereira da MP Imóveis!!

Giovanna Donato e Rafael Censon, ela arquiteta 
e ele professor bilíngue ambos moradores de In-
daiatuba, desfrutando momentos maravilhosos da 
Terapia Capilar e com essa profissional maravilho-
sa Angélica Mariano é satisfação total!

Sabrina Schreiner da kaaba Imóveis, agradece 
pelo carinho recebido um delicioso Bolo da Madre!! 
Sabrina,nós que agradecemos!!

Nas últimas 2 semanas, o Yázigi Indaiatuba 
realizou a Colônia de Férias. Foram dias de 
muita aprendizagem, criatividade e diversão! 
As crianças amaram as atividades e puderam 
aproveitar o espaço aberto do Yázigi!

Essa semana quem recebeu um carinho aqui do 
Mais Expressão um delicioso Bolo da Madre, foi 
o Christian e a Cris Faustino, da Fausttino Barber 
e Podologia!!

E já fazem 04 meses da Inauguração do Supermercados Revolução na cidade de Indaiatuba e só temos 
a agradecer pela nossa parceria! Na foto Gislene Stefanon Diretora Operacional do Revolução , Alan 
Santi Diretor do Mais Expressão, Sirlei Faria Colunista Mais Expressão e Vini Faria Diretor de Marketing 
da Rede de Supermercados Revolução!!



A19

Clínica Bicho Amigo

Bicicleta Oggi 7.0 2021, disponível no tamanho 19. Só 
na Duas Rodas você encontra as últimas novidades 
em bicicletas e acessórios. Vá conferir! Av. Presidente 
Kennedy, 624 - Cidade Nova I. Fone: (19) 99731-0269.

Nosso querido cl iente Percival da Harmonia 
Contabilidade, recebendo um bolo mimo do Jornal 
Mais Expressão.

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

A cliente da By Faby Modas Joyce, conferindo a nova 
Coleção Inverno que a loja oferece. Vale ressaltar que 
tem em todos os tamanhos inclusive Plus Size. Vá espiar 
de perto. Você vai adorar! Av. Ário Barnabé, 1389 - Jardim 
Morada do Sol. Fone: (19) 99340-5844

Quem comemorou aniversário essa semana, foi o 
querido cliente Adriano da Atento. O Grupo Mais 
Expressão deseja muitas felicidades e que Deus o 
abençoe sempre. Na foto Adriano com sua esposa 
Tatiane.

As novas parceiras Thalita e Thais da Cel Lux Materiais 
Elétricos, recebendo um delicioso Bolo da Madre, 
carinho do Grupo Mais Expressão. Vá conferir as últimas 
novidades da loja R. José Francisco Ceccon, 14 - Parque 
das Nações.

Quem fez aniversário essa semana foi o amigo Betinho 
Lopes. O Jornal Mais Expressão deseja parabéns, 
felicidades sempre. Que Deus o abençoe infinitamente.

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, no residencial Itu. 
A Mr. Roof, estruturas para telhados em aço galvanizado, 
trabalha com orientação na execução da montagem ou 
entrega seu telhado pronto. Telhados embutido para uso 
de telhas galvanizadas, fibrocimento e também telhados 
com telhas cerâmicas. Mr Roof - inovação em telhados. 
Faça seu orçamento sem compromisso estamos atendendo 
on line e via WhatsApp F. (19) 98355- 8383, comercial@
mrroof.com.br. A MR. Roof está em novo endereço na Rua: 
Edesio Capovila, 159 – Jardim Esplanada.

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

Adelaide Decorações

Mr. Roof

Duas Rodas

By Faby Modas
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AP05105 - AU 60 m² - APARTAMENTO COM ESPLENDIDA 
LOCALIZAÇÃO - LIFE CIDADE NOVA - apartamento com pla-
nejados sendo 02 dormitórios / 01 suíte com closet, sala com 
living, cozinha planejada acoplada ao ambiente com lavanderia, 
varanda com vista, 02 vagas cobertas. Excelente opção para 
morar bem, aquecimento a gás, vagas de visitantes, condomí-
nio com infraestrutura de lazer e segurança, hall de entrada / 
área fitness e salões gourmet. R$ 2.300,00 + COND. + IPTU.

AP05202 -RESERVA VISTA VERDE - AU. 65 m² - 3 dormitórios 
(1 suíte), sala, cozinha planejada, lavanderia, WC social e ga-
ragem para 2 autos cobertas. Condomínio com piscina, quadra 
poliesportiva, salão de festas, brinquedoteca, bicicletas elétricas 
para uso dos condôminos, spa, sauna e academia. Locação R$ 
1.700,00 + COND + IPTU.

AP04861 - VIVA VISTA – AU 77m² - Excelente apartamento to-
talmente mobiliado, 02 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozi-
nha, lavanderia, 02 vagas de garagem. Completa área de lazer. 
R$ 400.000,00.

AP05089 - AU 56,94 m² -PLAZA BELLA VISTA - LINDO APAR-
TAMENTO DECORADO , 02 dormitórios (sendo 01 suíte), WC 
social, sala 02 ambientes (estar e jantar), cozinha planejada com 
cooktop, coifa, forno, microondas, planejados em toda dependên-
cia e ar condicionado na sala e na suíte. Vagas para 02 Autos. 
Condomínio com área de lazer como piscina, salão de festas, 
academia, mini quadra, playground, bicicletário. R$ 370.000,00.

AP05251 - RESIDENCIAL VILLAGIO D’AMORE - VILA BRI-
ZZOLA - AU 68m², 02 Dormitórios (planejados), WC Social, 
Cozinha Planejada (c/forno elétrico e cooktop), Lavanderia e 
Vaga Coberta p/01 carro. Condomínio com área de lazer com-
pleta e portaria 24h. R$ 360.000,00.

CA09547 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT. 150 m² AC. 88,10 m² -03 
dormitórios sendo 01 suíte e 02 com móveis planejados, sala, 
cozinha planejada com fogão e coifa, lavanderia planejada, ar 
condicionado na sala e suíte  garagem para 2 autos descober-
ta. Condomínio com portaria 24 horas, piscina adulto e infantil, 
área verde para caminhada, campo de futebol e academia ao ar 
livre. R$ 2.900,00 + CONDOMÍNIO  + IPTU.

CA09545- AT. 150m² AC. 96,05m² - RESIDÊNCIA JARDIM 
UNIÃO - 03 dormitórios sendo 1 suíte, sala , cozinha, des-
pensa, área de serviço, área de churrasqueira , 02 vagas 
de carros. Planejados na cozinha e banheiros, portão ele-
trônico. 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 dormi-
tório planejado, outros 02 com guarda roupa), sala de es-
tar e jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, quintal 
com SPA, e garagem para 04 carros (sendo 02 cobertas). 
ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO: Espaço Gourmet, 
Churrasqueira, Salão de festas, Academia, Lagos, Campo 
de futebol, Quadra poliesportiva, Quadra de tênis e Play-
ground. Portaria e Segurança 24h. VENDA R$ 970.000,00

LOCAÇÃO

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 conjugadas, WC Social, 
01 vaga/garagem. Localização privilegiada, próximo ao cen-
tro comercial, bancos, prestadores de serviços - LOCAÇÃO  
R$ 800,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.

CA09541 - Amplo sobrado - excelente localização - AT 
550m² - AC 280m² - 3 dormitórios sendo 01 suíte - por-
tas balcão com acesso à sacada - Sala de jantar- Sala de 
Tv - Sala social - wc social  - lavabo - lavanderia ampla - ar 
condicionado - amplo jardim - vaga coberta para 02 auto-
móveis - churrasqueira - próximo ao shopping Jaraguá , do 
Centro comercial  e do parque ecológico. Bairro seguro e 
perfeito para quem busca tranquilidade, espaço e requinte. 
R$ 4.500,00 + IPTU.

CA09562 - AT. 500m² - AC. 265m² - OPORTUNIDADE 
IMÓVEL EM REGIÃO CENTRAL EM TERRENO AMPLO 
- CIDADE NOVA - imóvel térreo com frente de 20 me-
tros sendo 03 dormitórios - 01 suíte, hall, 02 Wc social, 
sala ampla 02 ambientes, sala de jantar, cozinha, copa, 
edícula com quarto de despejo, fundos coberto, 05 
vagas de garagem. Excelente localização sendo imóvel 
com estrutura em vigas de sustentação reversível para 
transformação dos ambientes em salas e abertura da 
estrutura da fachada excelente para clínica, escritório 
ou restaurante. R$ 7.000,00 + 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 planeja-
do, cozinha planejada com despensa, lavanderia plane-
jada com acesso de serviço externo, garagem para 4 au-
tos sendo 2 cobertas e acesso aos fundos da casa, área 
de churrasqueira com banheiro completo. Imóvel com 
boiler para aquecimento da água nos chuveiros e pias 
superiores e cozinha. Janelas com telas mosqueteiras, 
instalação elétrica 127v e quarto de despejo nos fun-
dos. Condomínio com área verde, portaria 24h, quadra 
poliesportiva. R$ 5.800,00 + Cond + IPTU.

CA09505 - VILA GEORGINA -  ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - 
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 cobertos. 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 - ILUMINAÇÃO PROJETADA NA SALA - RE-
CÉM PINTADO - LAVANDERIA - ESPAÇO DE LAZER COM 
PLAYGROUND - PORTARIA 24 HORAS - QUADRA PO-
LIESPORTIVA - SALÃO DE FESTAS - VALOR DO CONDO-
MÍNIO É INCLUSO ÁGUA E GÁS - R$ 189.000,00

AP05252 - VILLAGIO AZALÉIA - 3 dormitórios, sala 
para 2 ambientes, cozinha, lavanderia, WC social e ga-
ragem para 1 auto coberta.  Condomínio com portaria 
24 horas, playground e salão de festas. R$ 195.000,00

CA09568- AT. 92m² AC. 64,91m² - CASA TÉRREA NOVA 
- JD COLONIAL- 02 dormitórios sendo 1 suíte, sala es-
tar e sala jantar, wc social, cozinha e área de serviço, 
churrasqueira, 01 vaga de carro. R$ 380.000,00

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

CA09565 - JARDIM REGENTE - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - 
Casa térrea - AT.255 m², AC. 155.62m², 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com móveis planejados, sala de estar e 
jantar, cozinha com planejados, wc social, lavanderia, 
área gourmet com churrasqueira e wc, preparação p/ 
aquecimento solar, garagem para 04 autos e portão 
eletrônico. R$ 550.000,00
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CASAS

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

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00480-PARK REAL-3 dorms c/ suíte e closet+dep+2 vagas. .............  
.........................................................................................R$ 640.000,00
CA00468-BRESCIA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas .........R$ 830.000,00
CA00463-VILLA ROMANA- 3dorms(suíte)+dep e c/piscina ..................  
..................................................................................... R$ 1.400.000,00
CA00432-MARIA DULCE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ......................  
..................................................................................... R$ 1.200.000,00
CA00476-DONA LUCILLA-3 suítes +dep+4 vagas ....... R$ 1.490.000,00
CA00472-JARDIM MARINGA-3 suítes+dep+2 vagas.............................  
..................................................................................... R$ 1.150.000,00
CA00484-MARIA JOSÉ-3 suíte + dep + piscina +4 vagas .......................  
..................................................................................... R$ 1.350.000,00
CA00473-SANTA CLARA- 3dorms+dep+área de lazer 3vagas ...............  
.....................................................................................R$  2.500.000,00

APARTAMENTO

AP00203-JD.COLIBRIS-2 dorms+dep+1vaga ..................R$ 200.000,00 
AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga .....................R$ 230.000,00
AP00197-SOHO- 03dorms+dep+2 vagas. .......................R$ 493.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dormsc/ suíte+dep+3vagas. .R$ 950.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA- 2 dorms+dep+2 vagas ... R$ 325.000,00
AP00202-VILA MARIA ELENA-2dorm+dep+2vagas.R$ 350.000,00

CHÁCARAS

CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dormitórios +dep +piscina ...................  
..................................................................................... R$ 1.350.000,00
CH00069-COLINAS- 3 dorms + dep + casa de caseiro ...........................  
.........................................................................................R$ 530.000,00
CH00063-TERRAS DE ITAICI- 1000m (terreno)...............R$ 410.000,00
CH00072-OLHO D´ÁGUA- 1000m c/ casa  .....................R$ 500.000,00
CH00073-FOGUETEIRO-1000m com piscina e área de lazer . ..............  
.........................................................................................R$ 380.000,00

TERRENOS

TE00325-JD.MURYAMA-244M  ...................................... R$240.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M. ................................R$ 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
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 

SALÂO 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+ipt

GALPÕES

GL00040-AMERICAN PARK-A/T1150m A/C1022m...............................  
.................................................................................  R$ 15.000,00+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 ame-
ricana com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui piscina, 
churrasqueira com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta na piscina 
e portão eletrônico. Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem 
para 6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.                                                                                                      
CA200 – JD. PORTAL DO SOL – R$330 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, banheiro, lavanderia 
e garagem. Aceita permuta com casa no centro ou apartamento no litoral.

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 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas c/ hidro e closet), sala de 
estar c/ pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lav., dorm e wc de empregada, dispensa, 
área gourmet, piscina aquecida, quintal, gar. coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar c/ pé direito alto integrada c/ coz, lavabo, lav., 
área gourmet, piscina, churr., aquec. solar, boiler 400l, gar. coberta para 2 carros e descob. p/ 2 carros.
CS308 – MONTREAL – R$580 MIL – 3 dorm., sendo1 suíte, sala de estar c/ pé direito duplo e sanca, 
coz., copa, wc, armário em todos os cômodos, gar. para 2 carros e churr..
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dorm. c/ varanda, 1 suíte c/ closed, wc, 
sala, lavabo, coz. c/ varanda gourmet e gar. para 2 carros. Possui ar condicionado e aquecedor solar.   
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 -  4 suítes sendo 3 closets e uma c/ 

armário, escritório, sala de estar e sala de jantar c/ pé direito alto, coz. americana c/ ilha e armários 
embutidos, lavabo c/ lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lav., paisa-
gismo, piscina preparada para aquecimento solar, gar. e entrada de serviço. Possui espaço gourmet 
c/ sistema de som Bluetooth, churr. e armário embutido. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$1.950.000,00 -  4 suítes sendo 3 closets e uma c/ armário, 
escritório, sala de estar e sala de jantar c/ pé direito alto, coz. americana c/ ilha e armários embutidos, 
lavabo c/ lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lav., paisagismo, piscina 
preparada para aquecimento solar, gar. e entrada de serviço. Possui espaço gourmet c/ sistema de 
som Bluetooth, churr. e armário embutido.
CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de es-
tar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL -  3 dorm. sendo 3 suítes e 1 c/ closet, sala de 
estar, sala de jantar, coz., lav., wc, lavabo, gar. para 2 carros sendo 1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 -  Mansão c/ 5 dorm. sendo 5 suítes, salas amplas c/ 
três ambientes, sala de jantar e sala c/ lareira, copa planejada, coz. planejada, lav., dispensa, sacada, 
dorm. de empregada, casa de caseiro e gar. para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churr., 
jacuzzi c/ hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.390.000,00 - 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$850 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte 
com closed e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem 
para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza. 
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 2.200.000,00 - Sobrado com 4 dormitórios sendo 
4 suítes com closet, janelas automáticas, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo interno e 
externo, cozinha planejada, lavanderia, escritório, e garagem para 5 carros. Possui ar condicionado, 
piscina, área gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza e sauna.  

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 C/ERCIAIS 
APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m² 
TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m² 
TE66 - JD. SANTA CRUZ - SALTO - R$130 MIL - 162 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. ame-
ricana, 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. 
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala 
de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. Possui 
piscina e churrasqueira com 2 banheiros.

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.. 
VILA TODOS OS SANTOS – R$2.000,00 – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, lavabo, quintal e garagem. 
JD. CALIFORNIA – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia fechada. 

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, lavan-
deria 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 
JD. CALIFORNIA – R$1.500,00 – Área 560 m² 
JD. CALIFORNIA – R$2.000,00 – Área 540 m²

VENDA
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref 8069 - Apartamento Vila Sfeir - 1 dorm, sala, coz e banheiro 
- R$ 500,00 + Cond +IPTU 

3 ref 6854- Casa no Jardim Morada do Sol - 2  dorm, sala, coz, 
banheiro , área de serviço e garagem - R$ 1.400,00

7 Ref 30977 Casa Jardim dos Colibris-  2 dorm, sala, coz, 
banheiro e garagem com 2 vagas R$ 300.000,00

8 ref site 30971 - Casa Jardins do Império  - 3 dorm, sala, 
coz,  banheiro, área de serviço, espaço gourmet e garagem 
R$ 660.000,00

4 ref 29342 - Apartamento  Centro -  1 dorm, sala, coz, banheiro, 
área de serviço e garagem com 1 vaga R$ 1.300,00 + Cond 

5 ref 9093 -Apartamento Vila Homero - 3 dorm, sala, coz, 
banheiro, área de serviço e garagem com 1 vaga R$ 1.800,00 
+ IPTU

2 ref site 6768 - Casa  Jardim Paulista - 3 dorm , sala , coz , 
banheiro, área de serviço e garagem com 1 vaga- R$ 1.600,00 
+ IPTU

10 ref site 30232 Terreno Europark Comercial- Lote de 
1.000,00 m² - R$ 420.000,00

11  ref 25774 - Apartamento Cidade Nova - 3 dorm, coz , 2 
banheiro, lavanderia e garagem - R$ 480.000,00 + Cond 

12 ref 30744 - Apartamento Jardim Santiago -  3 dorm, sendo 
1 suite, coz, sala, banheiro, e garagem com 2 vagas - R$ 
345.000,00 + Cond + IPTU

9 ref site 30846- Terreno - Lote de 581 m²  residencial / comercial - 
R$ 950.000,00

1 ref site 30972- Casa Jardim  Jardim Regina -  3 dorm , sala, 
coz, banheiro, área de serviço, edicula com churrasqueira e 
garagem  R$ 3.000,00 + IPTU 
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Morada do sol  - 
Rua:81 02 dormitó-
rios (01 suíte) sala/
cozinha americana, 
abrigo nos fundos e 
garagem p/ 02 au-
tos. De 270.000,00 
P O R  A P E N A S 
R$220.000,00 Aceita 
Financiamento. Cor-
ra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
SOBRADO JARDIM 
EUROPA: 3 dormitó-
rios + 1 uma suíte 2 
cobertas 2 descober-
tas 19 99384 -7400
VILA AREAL ( PRÓ-
XIMA DO CARRE-
FOUR) 3 dormitórios 
c/ suíte 2 vagas cober-
tas R$ 430.000,00 12 
99774-3282 WHATs
 CASA NOVA CON-
DOMÍNIO VEIENA 3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas de garagem  
R$ 740.000,00 Tel 12 
99774-3282 WHATS
CASA NOVA CON-
DOMÍNIO BRÉSCIA 
3 dormitórios c/ suí-

área de festas, vaga 
de garagem, piscina, 
elevador. Apenas 
R$220.000,00 Acei-
ta financiamento. ou 
terreno F.: 99762-
7997 / 98271-6141 
Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mitórios em ótimo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R$140.000,00 F.: 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!
Apartamento novo 
Villa Heveltia - 2 
dorm., vaga de gara-
gem, lazer completo. 
Ao lado da Santos 
Dumont, 5 minutos 
do centro, 01 minuto 
do aeroporto interna-
cional e Viracopos. 
R$ 252.542,02. Fi-
nanciamento pelo 
casa amarela e Cai-
xa poupança. F.: 
(19)  98346-2299

  
Sít io em Pieda-
de-SP - 26.000m², 
casa c/ 03 dormitó-
rios, 02 wcs , toda 
avarandada, gra-
mada,  pomar, área 
de cultura, bosque, 
água de mina, 01 
tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  di-
versas árvores fru-
tíferas, play groud, 

sem 1 com guarda 
roupas planejado, 
sala de visita e sala 
de tv, cozinha pla-
nejada, 2 banheiros, 
garagem p/ 2 carros, 
churrasqueira com 
piscina aquecida, 
edícula, lavande-
ria no fundo, canil, 
terreno inteiro com 
131m2 construído 
– R$ 580mil aceita 
financiamento. Con-
tato: 19 98768-0033
Vendo/Troco - Lo-
cado: R$3.800,00 
- Prédio residencial 
próximo ao Haoc 
- Rua dos Indaiás, 
256. Com 4 imoveis 
independentes, Ter-
reno 250m², contruí-
do 230m². Ótimo lo-
cal.Valor R$ 830 mil. 
Tratar (19) 98817-
5312 WhatsApp
Vendo casa no 
Parque das Frutas 
- Troco por cháca-
ra ou casa maior 
- Casa com 3 dormi-
tórios sendo 1 suí-
te, 1 banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira, gara-
gem p/ 2 carros, ter-
reno de 150m², área 
construída 133m². 
Telefone: (19) 3816-
8112

 
PORTAL DOS IPÊS 
Casa alto padrão 
04 suítes c/ ar-con-
dicionado, Sala 3 
ambientes, cozinha 
planejada, Área de 
serviço, área gour-
met e área de lazer 
completa. 19 99384-
7400

 
APARTAMENTOS 
EM SANTOS:  2 
dorm, vendo ou troco 
por imóvel de maior 
valor em Indaiatu-
ba, 1 apto na Praia 
de Gonzaga, andar 
alto, varanda com 
vista lateral do Mar, 
melhor bairro. Tratar 
19 99268-4672
APARTAMENTO 
PLAZA BELA VIS-
TA: 2 dormitórios c/ 
suíte 2 vagas de ga-
ragem 19 99384-740
Condomínio Na-
ções Jd. Alice - 
Ótimo apartamento 
no 1º andar com 02 
dormitórios e vaga 
de garagem, aca-
bamento excelen-
te, com sanca na 
sala, wc. Apenas 
R$210.000,00 ou 
R$95.000 ,00  de 
entrada + parce-
las de R$1.210,00 
F.: 99762-7997 / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitó-
rios e demais depen-
dencias todas com 
móveis planejados, 
portaria 24 horas, 

te 1 vaga coberta 
R$ 715.000,00   12 
997743282 WHATS
Vendo casa Portal 
do Sol:  2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro, edicola 
com churrasqueira 
e garagem cober-
ta para 2 carros 
R$290.000,00 Ellen 
19 97410-2013
Lindo Sobrado á 
venda Vila Furlan 
em Indaiatuba - 3 
dormitórios, sala am-
pla cozinha, área e 
serviço, garagem, 
armários embut i -
dos cozinha, dormi-
tórios..  Venda R$ 
750.000,00
Vende-se duas ca-
sas no mesmo ter-
reno inteiro com 250 
metros quadrados na 
Morada do Sol, bom 
para investimento, 
casa da frente com 
sala, cozinha, ba-
nheiro e 2 dormitórios 
e a casa do fundo 
possui 2 dormitórios, 
sala, cozinha com 
móveis planejados, 
banhei ro,  ambas 
possuem lavande-

ria, quintal, garagem 
para 5 carros e por-
tão eletrônico.Conta-
to (19)99762-7708.
Vende-se casa nova 
no Jardim Colibris - 
Casa com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
WC social, lavande-
ria, quintal, garagem 
para 2 carros, portão 
eletrônico, aceita fi-
nanciamento e está 
no valor de 290 mil. 
Contato (19)99762-
7708.
Casa no Condo-
mínio Maria José 
-  190 m2 de área 
construída., terre-
no de 300 m2. Três 
suítes, uma master 
com closet e banhei-
ra de hidromassa-
gem. Quartos com 
área de luz privativa. 
Aquecimento solar, 
água quente nos 
banheiros, cozinha 
e espaço gourmet. 
Preparação para ar 
condicionado nos 
quartos e sala. Pis-
cina com cascata e 
iluminação.Garagem 
para 4 carros, duas 
vagas cobertas. For-
ros rebaixados, com 
iluminação em led 
completa. Armários 
na cozinha, banhei-
ros, área gourmet e 
closet. Acabamento 
de alto padrão. Pre-
ço: R$ 1.280.000,00, 
acei to imóvel  de 
menor valor. F. (19) 
992170168.
Monte verde próxi-
mo ao parque temá-
tico - com 2 quartos, 

a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F.: 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio em Piedade-
-SP - 36.000m², 02 
casas, barracão, lago 
com peixes, telefone 
fixo, torre de internet 
a 500 metros da ro-
dovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em In-
daiatuba de igual ou 
menor valor. Estu-
da entrada + par-
celamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
SÍTIO MONTE MOR 
1,5KM do centro de 
Monte Mor, Via as-
faltada, ótima casa e 
mais duas edículas, 
Piscina, lago e área 
verde preservada. 19 
4105-7479
Venda de Sítio: de 
quase dois alqueires, 
plano, bastante água, 
cerca nova, três ca-
sas, um grande gal-
pão, valor de 500 mil 
e aceita proposta e 
parcelamento. Con-
tato (19)99762-7708
Chacara só terra: 
1000m²  pavimentada 
em Elias Fausto 80 mil 
Contato (19)99762-7708
CHÁCARA COLINAS 
Com 2 dormitórios Ba-
nheiros feminino e mas-
culino R$ 750.000,00  
19 4105-7479

 
TERRENO JARDIM 
COLONIAL 150 me-
tros R$ 185.000,00 
19 99384-7400
 Terreno Jardim  
Esplanada I: com 
área de 300mI a 4 
minutos de caminha-
da até ao Colegio 
Objetivo. O valor é  
de R$370.000,00. 
Tratar direto com 
a proprietária pelo 
celular (19) 99576-
4583 - Patrícia.
TERRENO ELIAS 
FAUSTO 175 me-
tros R$ 57.000,0019 
99384-7400

 
S a l a  c o m e r c i a l 
à venda e Loca-
ção Of f ice  Pre -
mium - escritório e 
wc.   Locação R$ 
1.200,00 + Cond.. + 
IPTU     Venda R$ 
310..000,00

 
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel: 11-99197-2576 
- Edimara
Vendo Título Clube 
9 de Julho - Titulo 
familiar, R$2.000,00 

+ tx de transferência  
Tratar com Amauri. 
F. : (19) 98134-4482
Vendo Geladeira 
Brastemp - 2 portas, 
cor: branca, 380L, 
R$ 500,00 F.: (19) 
3935-1633
Vendo Fogão Cook-
top com pedra de 
mármore R$ 300,00 
F.: (19) 3935-1633
Vendo Cama elás-
t ica (Jump) para 
adulto R$ 150,00. 
F.: (19) 3935-1633
Vendo 1 porta san-
fonada para comer-
cio R$ 300,00. F.: 
(19) 3935-1633
Vendo Poste de luz 
R$ 100,00. F.: (19) 
3935-1633
Vendo Aparelho de 
ginástica (abdomi-
nal, braço, coxa...) 
F.: (19) 3935-1633

 
Ofereço-me: Para 
trabalhar como pe-
dreiro, encanador, e 
jardineiro contato 19 
99776-6841 whats
Ofereço-me como 
manicura, cabelei-
reira e depiladora 
atendimento a domi-
cilio 19 99369-5615/ 
19 3935-0499
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 
- Edimara
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

currículo: www.joblinerh.com.br 
Fone: (19) 3835-5215 / 3834-8862

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

ASSISTENTE DE FA-
TURAMENTO – Ex-
periência na área 
Fiscal, emissão de 
Notas Fiscais e co-
brança. Desejável 
superior completo 
ou cursando. Pacote 
Office.

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

AUXILIAR DE LIM-

PEZA – Experiência 
na função. Residir em 
Indaiatuba. Disponibili-
dade de horários.

AUXILIAR DE LOGÍS-
TICA – Residir em Va-
linhos. Ensino médio 
completo. Informática 
básica. CNH B. Irá dirigir 
os carros da empresa. 
Experiência em Almo-
xarifado, separação de 
pedidos e expedição de 
materiais.

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

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

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

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

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

cânico. Experiência 
em operar máquinas 
convencionais.

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

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

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

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

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1 MARIA RODRIGUES 
DOS SANTOS com 79 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de CELES-
TINA MARIA DE JESUS. 
NÃO DEIXOU FILHOS, 
Falecido em: 13/07/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
14/07/2021. 

2 CLAUDIO MANTOVA-
NI com 64 anos , Casado 
(a) com ELIZABETE LUIZ 
PEGO MANTOVANI sen-
do filho(a) de ANTONIO 
MANTOVANI e MARIA 
PALANDRANI MANTO-
VANI. deixa filho(s): PA-
MELA 25, Falecido em: 
14/07/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 14/07/2021. 

3 EDIVALDO COUTINHO 
com 73 anos , Casado 
(a) com MARIA DAS 
CANDEIAS COUTINHO 
sendo filho(a) de ADILIO 
COUTINHO e APARECI-
DA PEREIRA DA SILVA. 
deixa filho(s): EDIVAN , 
JANAINA , VALMICK,VIL-
DENIA (MAIORES) , VAL-
DIRENE ( FAL ), Falecido 
em: 14/07/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 14/07/2021. 

4 JOSE ANTONIO DE 
SOUSA com 89 anos , Ca-
sado (a) com DILSA EVAN-
GELISTA DE SOUSA sendo 
filho(a) de ADÃO JACIN-
TO DE SOUSA e MARIA 
ANGELICA DE SOUSA. 
deixa filho(s): APARECIDA, 
VERA, JOSE, RICARDO ( 
MAIORES ), Falecido em: 
14/07/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 14/07/2021. 

5 PEDRO MAURICIO 
BELLON com 72 anos , 
Casado (a) com CARME-
LIA NOVAES BELLON 
sendo filho(a) de JOÃO 
BELLON e REGINA ROS-
SATO. deixa filho(s): RE-
GINALDO, ROSANGELA, 
ROSELAINE, RONALDO ( 
MAIORES ), Falecido em: 
14/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 15/07/2021. 

6GERALDO PAVAN com 
83 anos , Casado (a) com 
ALZIRA FERRETTI PAVAN 
sendo filho(a) de EMILIO 
DEMETRIO PAVAN e RE-
GINA DAVANZO. deixa 
filho(s): SILVIA (MAIOR), 
Falecido em: 14/07/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
15/07/2021. 

7MARIA DO CARMO 
FOGOLIN DANTAS com 
80 anos , Era Viúvo(a) de 
JOÃO DANTAS FILHO 
sendo filho(a) de JOÃO FO-
GOLIN e ODILA PAVANI. 
deixa filho(s): LUIZ, JOÃO, 
PAULO, ANTÔNIO (MAIO-
RES) JOSÉ (FAL), Falecido 
em: 14/07/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 15/07/2021. 

8ROMILDA MEIRA SIL-
VERIO com 64 anos , Era 
Divorciado(a) de JOÃO 
SILVÉRIO sendo filho(a) de 
ALCEBIADES SILVERIO 
DE OLIVEIRA e IRAHIDES 
DE MEIRA SILVERIO. dei-
xa filho(s): JAIR 47, ODAIR 
46, MARCOS 39., Falecido 
em: 14/07/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 15/07/2021. 

9 AMELINA IDALIA DA 
SILVA com 95 anos , Era 
Viúvo(a) de SAUL JOSE DE 
SA sendo filho(a) de MA-
NOEL PEDRO DA SILVA 
e RITA IDALINA DA SILVA. 
deixa filho(s): AURELINA, 
TEREZINHA, MANUEL, 
MARIA LENY, LAUDETO, 
GERALDO, EXPEDITO, 
SEBASTIÁO, JOSE, CAS-
SILANDIO (MAIORES), 

Falecido em: 15/07/2021, e 
sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 16/07/2021. 

10 CLAUDIO FONTES 
com 70 anos , Era Divor-
ciado(a) de LENIRA PE-
REIRA sendo filho(a) de 
JOSE ANTONIO FONTES 
e ANNA MARTINS FON-
TES. deixa filho(s): FER-
NANDO, CLAUDIO, MARIA 
CAROLINA, ANA CLAUDIA  
( TODOS MAIORES ), Fa-
lecido em: 15/07/2021, e 
cremado(a) no CREM. UNI-
DAS PIRACICABA-SP aos 
16/07/2021. 

11 PRAXEDES DO ROSA-
RIO FONSECA DA SILVA 
com 72 anos , Casado (a) 
com JOSE RODRIGUES 
DA SILVA sendo filho(a) de 
NORBERTO DOS ANJOS 
FONSECA e ENGRACIA 
DE JESUS BRANCO. 
deixa filho(s): ALEXAN-
DRE, SERGIO, PRISCILA 
(MAIORES), Falecido em: 
15/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 16/07/2021. 

12 GENEROSA PEREIRA 
DE SOUSA com 59 anos , 
Era Viúvo(a) de JOAQUIM 
RODRIGUES DE SOUSA 

Escaneie este QR 
Code para acessar.

VEJA A LISTA 
COMPLETA!
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sendo filho(a) de CLEMEN-
TE ANTONIO PEREIRA 
e ANA MARIA PEREIRA. 
deixa filho(s): DANIELA 37, 
LEONARDO 34, Falecido 
em: 15/07/2021, e crema-
do(a) no CREM. UNIDAS 
PIRACICABA-SP aos 
16/07/2021. 

13FRANCISCO GRANA-
DO FILHO com 92 anos , 
Era Viúvo(a) de AMELIA 
LUCATO GRANADO sen-
do filho(a) de FRANCISCO 
GRANADO e ANTONIA 
CORONADO. deixa fi-
lho(s): CLEONICE, CLA-
RICE, IVANIRA, IVONE, 
RUTE , OZIAS, MEYRE 
(MAIORES)., Falecido 
em: 15/07/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 16/07/2021. 

14 ANTONIO FURLAN FI-
LHO com 55 anos , Casa-
do (a) com ADRIANE BIAT-
TO FURLAN sendo filho(a) 
de ANTONIO FURLAN e 
ZEZINA APERECIDA FUR-
LAN. deixa filho(s): GEI-
SIELE(30) , TAINARA(22)., 
Falecido em: 15/07/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
16/07/2021. 

15 RUTH PIOLI POLTRO-
NIERI com 74 anos , Era 
Viúvo(a) de VICTORIO 
POLTRONIERI sendo fi-
lho(a) de GABRIEL PIOLI 
e MARIA GIL PIOLI. deixa 
filho(s): ROSANA, EDILAI-
NE (MAIORES), Falecido 
em: 15/07/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 16/07/2021. 

16 OTTILIA GUGLIANO 
com 92 anos , Era Viú-
vo(a) de NEWTON ALVES 
DAMIÃO sendo filho(a) 
de JOAO GUGLIANO e 
MARIA GUGLIANO. deixa 
filho(s): ELIANE, JOÃO, 
ELAINE (MAIORES), ELIE-
TE (FAL), Falecido em: 
15/07/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM DOS JESUI-
TAS EMBU DAS ARTES-
-SP aos 16/07/2021. 

17 AUGUSTO MIGUEL DE 
ANDRADE com 87 anos , 
Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de MIGUEL GONZAGA DE 
ANDRADE e MARIA JO-
VENTINA DE JESUS. deixa 
filho(s): MARIA HELENA 
(58) , EDILSON (57) MARIA 
DO CARMO (56), Falecido 
em: 15/07/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 16/07/2021. 

18 MARIA GABRIELLY 
DA SILVA, sendo filho(a) 
de FARES BARBOSA DA 
SILVA JUNIOR e JOICY 
LUANA DA SILVA. Falecido 
em: 15/07/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 17/07/2021. 

19 JOSE SILVESTRI 
VIEIRA com 74 anos , 
Casado (a) com MARIA 
DA CONCEIÇÃO GODOY 
VIEIRA sendo filho(a) de 
ARI SILVESTRI VIEIRA 
e FRANCISCA GOU-
LARTE VIEIRA. deixa 
filho(s): MARCIA, ANA 
(MAIORES), Falecido em: 
16/07/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 16/07/2021. 

20 GUILHERME GON-
ÇALVES COSTA com 85 
anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JOAQUIM GON-
ÇALVES COSTA e ANA 
CARDOSO LEAL.NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 16/07/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 17/07/2021. 

21ENI ARAUJO DOME-
NEGHETTI com 72 anos 
, Era Viúvo(a) de SANTO 
DOMENEGHETTI sen-

do filho(a) de TRAN-
QUILINO ARAUJO e 
ANGELINA ARAUJO. 
deixa filho(s): ISABEL 
(MAIOR), Falecido em: 
16/07/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
17/07/2021. 

22 VANDERLEI RANDI 
com 52 anos , Casado 
(a) com CRISTIANE 
ELISA DE OLIVEIRA 
RANDI sendo filho(a) 
de LAZARO RANDI 
e LAIRDE BARBARA 
FERREIRA RANDI. 
deixa filho(s): IZABELA 
26, MATHEUS 22, Fa-
lecido em: 16/07/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
17/07/2021. 



B20 | NEGÓCIOS |


