
A Fiec realiza em parceria com o Hemocentro  da Unicamp mais uma 
campanha mensal de doação de sangue. A ação acontece neste sábado (31), 
e para a doação serão distribuídas senhas online. 

Convocados pelo presidente Jorge Luís Lepinski (MDB) na segunda-feira 
(26), os vereadores de Indaiatuba aprovaram por unanimidade a prorrogação 
por três meses do auxílio emergencial.
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ARQUIVO/ELIANDRO FIGUEIRA

Indaiatuba retoma aulas presenciais 
com 50% dos alunos por semana

A Secretaria Muni-
cipal de Educação de 
Indaiatuba anunciou nesta 
terça-feira (27) que as es-
colas retomarão as aulas 
presenciais a partir da 
próxima segunda-feira, 
2 de agosto. De acor-
do com o secretário de 
Educação, Heleno Luiz 
da Silva Junior, a data é 
válida para os alunos do 
Maternal I e II, Etapas I e 
II, Ensino Fundamental e 
EJA (Educação de Jovens 
e Adultos), e as escolas 
receberão 50% dos alu-
nos por semana. Ainda 
segundo o secretário, o 
retorno presencial não é 
obrigatório, porém os pais 
que optarem em continuar 
com as aulas online de-
vem manter as atividades 
pedagógicas em dia. 

Fiec realiza Campanha Mensal de 
Doação de Sangue neste sábado

Câmara autoriza prefeito a prorrogar 
o auxílio emergencial por três meses
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Editorial
Doação de sangue no Inverno
Com o inverno e ainda o isolamento social, a circulação de 

pessoas nas ruas diminuiu, e junto com isso, a disposição em 
doar sangue. Porém, a Fundação Pró-Sangue, que faz parte do 
Hemocentro do Estado de São Paulo, alerta que ainda há mui-
tos pacientes que precisam de sangue para manter uma rotina 
saudável, e isso só pode ser garantido através do ato voluntário 
de doação.

Afirmam também em seu site, que a frente fria prevista 
para esta última semana do mês de julho não pode afastar os 
doadores dos centros de coleta. De acordo com os registros, 
que foram atualizados pela última vez às 15h30 da quinta feira 
(28), os estoques do tipo A+, AB+ e AB- negativo estão estáveis, 
mas são críticas as reservas de A-, B+, B-, O+ e O-, portanto, há 
mais reservatórios defasados do que preenchidos. 

O Portal Hospitais Brasil divulgou dados do Ministério da 
Saúde mostrando que em 2020, durante o ano todo, a pandemia 
do coronavírus fez com que as doações de sangue diminuíssem 
em 20% em relação à 2019, nos hemocentros do país todo.  

O movimento “Eu dou Sangue”, criador da iniciativa do 
“Junho Vermelho”, ressalta que as férias escolares e a chegada 
do inverno podem fazer com que a queda seja ainda maior, che-
gando a 30%. É preciso lembrar toda a sociedade de que doar 
sangue é um ato seguro, e que a pandemia não interfere nessa 
segurança. 

A transfusão é indicada para diversas doenças como: ane-
mia profunda, hemorragia grave, queimaduras de terceiro grau, 
hemofilia, após transplante de medula ou de outros órgãos, e 
até no tratamento de bebês que nascem prematuros.  Não custa 
lembrar também, que só pode ser feita quando o sangue do pa-
ciente e do doador são compatíveis.  

Por isso, doar sangue é um ato de solidariedade. Se você 
pensa em contribuir, é só se inscrever através do site: www.pro-
sangue.sp.gov.br , escolher um hemocentro perto da sua casa 
e comparecer no dia e horário mais confortáveis. Pense nisso!

SP registra menos de mil novas 
internações por Covid-19 

Óbitos provocados por Aids caem 
74% em São Paulo

O Estado de São Paulo registra pelo segundo dia con-
secutivo menos de mil novas internações por Covid-19, 
um avanço conquistado pela primeira vez no ano. Nesta 
terça-feira (27) há 11.518 pessoas hospitalizadas pela 
doença, sendo 6.028 em Terapia Intensiva e 5.490 
em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos 
de Covid-19 é de 54% no estado. O estado 
registra um total de 4.015.426 casos e 
137.740 óbitos. 

Caíu 74% o número de ôbitos provocados por Aids 
(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) no Estado 
de São Paulo 24 anos após registrar o pico de vítimas 

fatais pela doença. Houve 2.049 mortes em 2019, 5.690 a 
menos em comparação a 1995, quando foi atingido o re-

corde histórico 7.739 de óbitos por Aids num 
período anual. É o que mostra o panorama 

de mortalidade por Aids no estado de 
São Paulo apresentado pela Fundação 

Seade na nova edição da série SP 
Demográfico (www.seade.gov.br).

SP vacina 75% da 
população adulta 
contra Covid-19

Sabesp abre inscrições 
para o Programa 

Aprendiz 2021
No Estado de São Paulo pelo 

menos 75% da população adulta 
foi vacinada na campanha contra 
Covid-19. O número indica que, a cada 
quatro pessoas com 18 anos ou mais, três já 
receberam pelo menos uma dose do imunizante. É o 
que mostrou o Vacinômetro às 17h16 desta segunda-feira 
(26). Entre este grupo, 26% já tem esquema vacinal com-
pleto, composto por duas doses no caso dos imunizantes 
do Butantan/Coronavac, Fiocruz/Astrazeneca/Oxford e 
da Pfizer, ou por dose única da Janssen.

A Sabesp abriu nesta segunda-feira 
(26), as inscrições do processo seletivo 

do Programa Aprendiz 2021 para preenchi-
mento de 495 vagas, distribuídas na Região 

Metropolitana de São Paulo, interior e litoral. As 
vagas serão destinadas a estudantes do 1º ou 2º ano do En-

sino Médio e EJA – Ensino de Jovens e Adultos, de institu-
ições de ensino pública ou privada, com idade mínima de 14 
anos e máxima de 22 anos e 6 meses, no ato da admissão. O 
processo será totalmente no formato virtual, respeitando-se 

as restrições sanitárias e a saúde de todos. 
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Receitas do  Lopes

Artigo

Sim! É verdade!
Sobre o FGTS, a matéria foi discutida no STJ (Superior Tribunal de Justiça, tribunal responsável por in-

terpretar e pacificar entendimentos sobre a lei), sendo que o entendimento atual dos julgadores é que o FGTS 
pode ser partilhado em divórcio ou dissolução de união estável, quando o regime de bens for o da comunhão 
parcial de bens.

O FGTS é considerado fruto civil do trabalho e o STJ entende que os proventos do trabalho recebidos 
durante o casamento/união estável fazem parte do patrimônio comum do casal. Logo, fazendo parte do patri-
mônio do casal, deve ser partilhado.

Mas preste atenção! Somente serão partilhados os valores de FGTS depositados durante o casamento/
união estável. Os valores adquiridos antes ou depois, não entram na partilha.

Além disso, os valores serão partilhados ainda que o saque do FGTS não seja realizado imediatamente. 
Caso o saque seja possível apenas no futuro, a Caixa Econômica Federal deve ser comunicada para que reser-
ve a parte do outro cônjuge/companheiro e pague quando o saque foi possível.

O mesmo acontece com a partilha da previdência privada “aberta”, aquela que o contribuinte pode sacar 
a qualquer momento. 

Recentemente o STJ se posicionou no sentido de que este tipo de previdência pode ser partilhado no di-
vórcio ou na dissolução de união estável, mas antes disso, já havia alguns julgados neste mesmo sentido nos 
Tribunais Estaduais.

Segundo o STJ: “somente devem sofrer partilha os recursos acumulados no plano quando descaracteri-
zada a natureza previdenciária do próprio contrato, a exemplo de resgate a curto prazo desacompanhado de 
risco social ou a alocação de boa parte do patrimônio em tais fundos com o intuito de mera multiplicação de 
recursos ou blindagem patrimonial”

Os temas são atuais e importantes. Saber sobre seus direitos e se preparar para o futuro é indispensável. 
Lembrando que é sempre relevante consultar uma advogada de sua confiança.

Você sabia que o saldo do FGTS e a previdência privada aberta 
podem ser partilhados no divórcio ou na dissolução de união estável?

Dra Julia Mendes Ramos - Advogada Especialista em Direito de Família na AMG Advocacia

Ingredientes 
• 150 grama(s) de peito de 

frango 
• 1 xícara(s) de chá de fari-

nha panko 
• 1 xícara(s) de chá de flocos 

de milho crocante 
• 1 cebola picada 2 lata(s) 

latas de milho 
• 500 mililitro (ml) de creme 

de leite fresco 
• 2 ovos 
• 3 colher(es) de sopa de fa-

rinha de trigo dissolvida em 1/3 
de copo de água 

• Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo 
Para o creme de milho, bata 

uma lata e meia de milho no li-
quidificador com o próprio cal-
do. Peneire até sair todo o caldo 

e coloque em uma panela. Re-
serve. 

Refogue a cebola e adicione 
o caldo que sobrou do milho. 
Misture tudo e deixe cozinhar 
em fogo médio. Acrescente o 
creme de leite fresco e deixe em 
fogo baixo por 15 a 20 minu-
tos. Adicione um pouco de sal 
e pimenta. Se quiser engrossar 
o creme, use farinha de trigo. 
Acrescente ½ lata de milho ao 
creme pronto.

Para o frango, corte e limpe 
o peito de frango. Bata bem para 
que ele fique mais fino, coloque 
sal e pimenta para temperar. 
Empane com o ovo e a farinha 
de trigo e em seguida passe na 
farinha panko e nos flocos de 
milho crocante. Em uma panela 
com óleo, frite o frango a 170°C.

 Frango crocante com creme de milho



Programação vale para alunos do Maternal I e II, Etapas I e II, Ensino Fundamental e EJA

Indaiatuba retoma aulas presenciais 
com 50% dos alunos por semana

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC

A Secretaria Muni-
cipal de Educa-
ção de Indaiatuba 

anunciou nesta terça-feira 
(27) que as escolas reto-
marão as aulas presenciais 
a partir da próxima segun-
da-feira, 2 de agosto.

De acordo com o se-
cretário de Educação, He-
leno Luiz da Silva Junior, 
a data é válida para os 
alunos do Maternal I e 
II, Etapas I e II, Ensi-
no Fundamental e EJA 
(Educação de Jovens e 
Adultos), e as escolas 
receberão 50% dos alunos 
por semana.

Ainda segundo o se-
cretário, o retorno presen-
cial não é obrigatório, po-
rém os pais que optarem 
em continuar com as aulas 
online devem manter as 
atividades pedagógicas 
em dia. “Sabemos que tem 
pais que ainda não se sen-
tem seguros em mandar 
os filhos para escola e que 
também há aqueles alunos 
do grupo de risco, por isso, 

nesse primeiro momento, 
os pais podem decidir se 
a criança irá ou não para 
a escola”, explica. A pasta 
orienta que os pais fiquem 
atentos as mensagens do 
WhatsApp, pois é através 
dele que todas as informa-
ções pertinentes ao retorno 
presencial, aulas on-line 
e atividades pedagógicas 
serão repassadas.

Dúvidas podem ser 
esclarecidas nas próprias 

A Fiec (Fundação In-
daiatubana de Educação 
e Cultura), realiza em par-
ceria com o Hemocentro 
(Centro de Hematologia e 
Hemoterapia) da Unicamp 
(Universidade de Cam-
pinas) mais uma campa-
nha mensal de doação de 
sangue. A ação acontece 
neste sábado (31), e para a 
doação serão distribuídas 
senhas online e limitadas 
por horários: das 8h30, 9h, 

Para o retorno dos alunos à sala de aula, a Secretaria de Educação afirma que serão seguidos os protocolos

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

unidades escolares, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, ou na Secretaria 
de Educação pelo telefone 
3801-9191.

Aulas presenciais
Os alunos do Maternal 

I e II terão aula presencial 
de segunda a sexta-feira, 

sendo que as crianças 
do Maternal I frequenta-
rão as aulas no período da 
tarde e os do Maternal II 

irão no período da manhã.
Para os pais que opta-

ram pelo retorno presen-
cial dos seus filhos que 
estão na Pré-escola, En-
sino Fundamental e EJA, 
a Secretaria Municipal de 
Educação vai trabalhar 
com 50% da capacidade 
física das salas de aula e 
distanciamento de mínimo 
de um metro. Para atender 
estes alunos a frequência 
presencial será alternada 

por grupo, sendo uma se-
mana de aula presencial e 
outra com atividades para 
fazer em casa.

As oficinas, que são 
ofertadas nas escolas de 
período integral aconte-
cerão também de forma 
presencial, e serão minis-
tradas de forma alternada 
com a semana de aula 
regular.

Aulas remotas
As aulas remotas serão 

mantidas para os alunos 
da Pré-Escola e Ensino 
Fundamental cujo os 
pais não optaram pelo 
retorno presencial. Para 
estes haverá uma hora 
de aula online, além das 
atividades pedagógicas 
que devem ser retiradas 
e devolvidas na unidade 
escolar ou realizadas pelo 
aplicativo classroom. O 
horário e link em que a 
aula estará disponível para 
o aluno serão informados 
pelo contato registrado na 
escola.

Para os alunos que não 
retornarão presencialmen-
te e não poderão acompa-
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nhar as aulas on-line, será 
mantido o ensino com as 
atividades impressas, as 
quais devem ser retiradas 
e devolvidas para correção 
na unidade escolar em que 
a criança está matriculada.

Protocolos
Para o retorno dos 

alunos à sala de aula, a 
Secretaria de Educação 
afirma que serão seguidos 
um rigoroso protocolo de 
biossegurança como o uso 
obrigatório de máscara e 
aferição da temperatura 
de todos que entrarem na 
unidade escolar. Além 
disso, é obrigatório que o 
aluno leve a sua garrafa 
individual de água e a ali-
mentação será servida em-
balada individualmente.

A pasta ainda informa 
que há dispenser de álcool 
em gel na entrada da esco-
la e também em todas as 
salas de aula. 

A Secretaria orienta 
que alunos com qualquer 
sintoma gripal não devem 
ir à aula presencial e a 
unidade escolar deve ser 
comunicada. 

SAÚDE
Fiec realiza Campanha de Doação de Sangue neste sábado

10h, 10h30 e 11h.
Os requisitos obriga-

tórios são a apresentação 
de um documento oficial 
com foto, ter entre 16 e 69 
anos e pesar mais de 50 
kg. No caso dos menores 
de 18 anos é preciso ter o 
consentimento formal dos 
responsáveis. Para doar 
sangue não é necessário es-
tar em jejum e o candidato 
deve apenas evitar ingerir 
alimentos gordurosos nas 

quatro horas que antece-
dem a doação.

Não pode doar sangue a 
pessoa que apresentou sin-
tomas gripais, resfriado ou 
infecção acompanhado de 
febre nos últimos 14 dias, 
fumantes devem evitar o 
cigarro ao menos duas ho-
ras antes e duas horas após 
a doação. Também não 
podem ser doadores os por-
tadores de sífilis, malária ou 
doença de chagas, alcoolis-

ta crônico ou que tenham 
ingerido bebida alcoólica, 
nas últimas 12 horas que 
antecedem a doação. Ter 
sido exposto a situações 
de risco para doenças se-
xualmente transmissíveis 
e realizado endoscopia há 
menos de seis meses são 
fatores que também impe-
dem a doação de sangue.

O doador deve compa-
recer no dia da coleta (com 
horário agendado) na uni-

dade 1 da Fiec, na avenida 
Engenheiro Fabio Roberto 
Barnabé, 3405, Jardim Re-
gina. O cadastro no sistema 
para a retirada da senha 
on-line estará disponível 
a partir das 9h desta quin-
ta-feira (29/07), pelo link: 
https://processoseletivo.
sophia.com.br/SophiA_5/
Default.aspx?escola=6462.

Vacinas
O candidato que já te-

nha se vacinado contra a 
Covid-19 fica impedido 
de doar sangue no prazo 
de 48 horas, após cada dose 
da CoronaVac, e de sete 
dias após cada dose das 
vacinas AstraZeneca, Pfi-
zer e Janssen. É necessário 
apresentar o comprovante 
de vacinação.

Quem tomou a vacina 
contra a gripe também deve 
esperar 48 horas para fazer 
a doação de sangue.
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DIVULGAÇÃO/CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Câmara autoriza prefeito a prorrogar 
o auxílio emergencial por três meses
Projeto foi aprovado por unanimidade em sessão extraordinária segunda-feira (26)

Convocados pelo 
presidente Jorge 
Luís Lepinski 

(MDB) na segunda-feira 
(26), os vereadores de 
Indaiatuba aprovaram 
por unanimidade a pror-
rogação por três meses 
do auxílio emergencial 
para famílias carentes.

Terão direito ao pa-
gamento de R$ 130, mais 
R$ 20 por filho de até 14 
anos, com limite de  três 
por família, os inscritos 
no Cadastro Único entre 
16 de janeiro de 2019 a 
16 de janeiro de 2021 
com renda per capita de 
R$ 550.

Cerca de 7 mil fa-
mílias estão nessa con-
dição, de acordo com a 
Prefeitura. Elas já rece-
bem auxílio emergen-
cial do governo federal 
e também do governo 
estadual. Os pagamen-

Lepinsk disse que o au-
xílio emergencial visa 
assegurar às famílias 
mais vulneráveis o be-
nefício financeiro para 

o suprimento das neces-
sidades básicas, já que 
essas pessoas não têm 
trabalho nem renda.

O governo municipal 

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Pepo Lepinsk e os representantes do Primavera, Luís Cavalheiro e Maurílio Boto

está investindo R$ 2,6 
milhões no pagamento 
da prorrogação, que vai 
de agosto a outubro, 
mesmo valor dos três 
primeiros meses. O di-
nheiro vem do superávit 
do orçamento da cidade 
no ano passado.

Os vereadores Ricar-
do França, do Podemos, 
e Wilson José dos San-
tos, do Republicanos, o 
Índio da Doze, sugeri-
ram mudança no prazo 
final para inserção no 
Cadastro Único para 
que mais famílias sejam 
contempladas.

O líder do governo, 
Arthur Spíndola (PP), 
disse que conversará 
com o prefeito para ten-
tar estender o benefício, 
mas salientou que é pre-
ciso pensar dentro da 
legalidade, já que antes 
não foi possível ampliar 

Incentivo
Pepo Lepinsk rece-

beu no dia da sessão na 
Câmara o diretor de fu-
tebol do Primavera, Luís 
Carlos Cavalheiro, e o 
coordenador científico 
do clube, Maurílio Boto, 
e discutiu com eles for-
mas de incentivos para o 
esporte na cidade.

O Primavera acaba 
de chegar à Série A-2 
após uma campanha 
vencedora, mesmo em 
meio à pandemia, e re-
cebeu os aplausos do 
presidente e dos demais 
vereadores pela per-
formance e por levar o 
nome de Indaiatuba.

“O esporte muda a 
vida das pessoas e sa-
bemos o quanto a pan-
demia exigiu dos nossos 
atletas. É por isso que, 
aqui na Câmara, esta-
mos sempre prontos a 
dialogar sobre o assun-
to e incentivar jovens 
e adultos a praticar o 
esporte”, disse o presi-
dente.

tos são cumulativos de 
forma proposital.

Sustento
O presidente Pepo 
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Empresa Amadotec investe em ambiente de trabalho despojado para destravar a cria-
tividade e unir a educação com tecnologia  

AMADOTEC

Ambientes inovadores de trabalho e o psíquico 
criativo ajudam empresas a motivar o colaborador 
É possível trabalhar com foco e concentração, mas acima de tudo, conduzir emoções e afetividade em seus afazeres

Fechar os olhos e ima-
ginar um ambiente 
empresarial remete às 

imagens de grandes escritó-
rios com mobília tradicional, 
pessoas vestidas formalmente 
e suntuosas salas de reuni-
ões, talvez tudo em tons de 
cinza. Tudo idealizado para 
transparecer seriedade, pois 
destina-se para atividades de 
grande valor desenvolvidas 
por profissionais, os quais 
devem ser sérios, inteligentes 
e maduros. Correto? 

Até certo ponto sim, 
olhando para uma perspec-
tivada onde a engrenagem 
viva de uma empresa, que 
são pessoas, tornam-se uni-
camente peças estratégicas 
de negócio, não há mesmo a 
necessidade de implementar 
um ambiente mais acolhedor 
e criativo. No entanto quando 
há humanização no processo 
e a engrenagem da corporação 

deixa de ser apenas mecânica 
e passa para um entendimento 
holístico do ser, essa atmosfera 
cinza e formal deixa de fazer 
sentido.

Uma das frases mais fa-
mosas de Albert Einstein 
diz que “A criatividade é a 
inteligência se divertindo” e 
levar esse conceito ao mundo 
empresarial é uma necessi-
dade observada por grandes 

corporações da atualidade, 
principalmente no ramo da 
tecnologia como: Google, 
Apple e Facebook. 

Especificamente a Google 
é uma das empresas mais 
desejadas para se trabalhar no 
mundo, hoje em dia possui 
mais de 100 mil funcionários 
em 60 países e descreve em 
sua própria apresentação que 
“proporciona um local de tra-

balho que cria um sentimento 
de pertencimento para todos”. 
Ambientes coloridos, lúdicos, 
descontraídos, sala de jogos e 
áreas externas criativas, são 
estrategicamente pensados 
para propiciar mentes criativas 
e produtivas. Mas a pergunta 
é. Por que?

Olhando mais profunda-
mente para a base psíquica 
do ser humano, a criatividade 

faz parte do seu desenvolvi-
mento. Em 1975 o médico e 
psicanalista D.W Winnicott, 
traz em seu livro (O Brincar 
e a Realidade) que “é através 
da apercepção criativa, mais 
do que qualquer outra coisa, 
que o indivíduo sente que a 
vida é digna de ser vivida”. 
Transportando para o mundo 
organizacional, a empresa que 
aplica inovação e criatividade 
no processo produtivo, traz ao 
colaborador mais do que uma 
atmosfera agradável, ela dá 
sentido à vida.

A criatividade nos acom-
panha desde nossos primeiros 
momentos de existência, pois 
é a habilidade do ser humano 
de se adaptar as situações, 
com foco em sobrevivência. A 
criança utiliza o brincar como 
modo associativo de pensar, 
elaborar e resolver problemas. 
Marion Milner (1952) rela-
ciona o brincar das crianças à 
concentração nos adultos.

Por esse viés, é possí-
vel relacionar o movimento 

inovador das empresas in-
vestirem em ambientes de 
trabalho com características 
infantilizadas, afim de des-
pertar o inconsciente criativo, 
capaz de trabalhar com foco 
e concentração, mas acima 
de tudo, conduzir emoções e 
afetividade em seus afazeres.

Todavia, um contraponto 
para se pensar é a atual ne-
cessidade do trabalho remoto, 
em decorrência da Pandemia. 
Muitas empresas já repen-
saram o modelo de negócio 
e atualmente investem em 
profissionais com a disponibi-
lidade de trabalhar a distância, 
anulando os benefícios do 
trabalho presencial em am-
biente inovador, mas abrindo 
um leque de possibilidades 
para os funcionários desen-
volverem suas habilidades 
em qualquer lugar do mundo.  
Seria essa a empresa ideal 
do amanhã? Assertivamente 
Philip Kotler já salientou. “O 
futuro não está adiante de nós. 
Já aconteceu.” 
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Troféu Frutos de Indaiá 
comemora 15 anos

XXXX

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

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

Me s m o  e m 
meio à pan-
d e m i a  d o 

novo coronavírus, a 
organização do Troféu 
Frutos de Indaiá está 
a todo vapor. Toda a 
estrutura e detalhes 
da noite de premiação 
estão sendo escolhidos 
e contratados para que 
seja mais uma edição 
de sucesso.

Em seus 15 anos 
de existência, o Tro-

féu Frutos de Indaiá já 
premiou milhares de 
empresas de Indaiatuba 
que foram apontadas e 
escolhidas, através de 
votos da população, 
como a melhor da ci-
dade em seu segmen-
to. O maior e melhor 
evento de premiação 
de Indaiatuba está mar-
cado para acontecer no 
final deste ano, no salão 
social do Clube 9 de 
Julho. E na edição de 
comemoração dos 15 
anos do Troféu Frutos 
de Indaiá a dupla Maia-

ra & Maraisa promete 
agitar e animar os pre-
miados e convidados 
cantando seus maiores 
sucessos.

As irmãs são uma 
das principais duplas 
do cenário da música 
sertaneja. Na internet 
não poderia ser dife-
rente. Elas já alcan-
çaram marcas expres-
sivas como superar 
três bilhões de visua-
lizações e mais de seis 
milhões de inscritos 
em seu canal oficial do 
YouTube.

“Para nós da empresa JDM Duas Rodas é de suma importância o prêmio 
instituído pelo Grupo Mais Expressão, pois demonstra o resultado de nossos 
esforços, principalmente neste momento tão difícil de pandemia. Gostaríamos 
de agradecer a cada cliente, fornecedor e amigo, pela confiança e preferência 
em nós depositada. Continuaremos fazendo tudo que está ao nosso alcance 
para vê-los satisfeitos” - Equipe Duas Rodas: Da esquerda para direita: Mateus 
Moreto, Jurandir Moreto, Lucia Moreto e Bruna Gonçalves

“Pra mim é uma satisfação estar presente há muitos anos da festa e recebendo 
o prêmio, que não é só um troféu, mas sim o reconhecimento da dedicação de 
muito trabalho sempre pensando no cliente. A empresa que recebe o prêmio 
só tem a ganhar evidência, respeito e credibilidade” - Tavares Refrigeração - 
Angelita Balan Tavares e Joao Batista Tavares

FOTOS: JME

“Fazer parte de um evento dessa grandiosidade e ainda ser premiada em todas 
as 15 edições do Frutos de Indaiá é muito gratificante, pois é o resultado da 
paixão que há 26 anos colocamos no trabalho que realizamos” - Mara e João 
Gracia da Sonhare Colchões
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Justificativa são as sucessivas melhoras nos índices de saúde e de vacinação

O Governador Joao 
Doria anunciou 
nesta quarta-fei-

ra (28) a ampliação da 
capacidade de público 
presencial e horário de 
funcionamento de co-
mércios e serviços não 
essenciais. Os estabele-
cimentos poderão fun-
cionar entre 6h e 0h, com 
ocupação presencial de 
até 80% da capacidade, e 
as novas regras da fase de 
transição vão valer entre 
os dias 1 e 16 de agosto. 

A justificativa é a su-
cessivas melhoras nos 
índices de saúde e vaci-
nação acelerada contra 
a Covid-19. “São Paulo 
teve uma queda substan-
cial de casos, internações 
e, felizmente, de óbitos, 
porque aqui seguimos 
protocolos de saúde e a 
orientação da medicina”, 
disse.

O Governador tam-
bém confirmou o fim do 
toque de recolher durante 
as madrugadas. Além 
disso, também seguem 
liberadas as celebrações 
individuais e coletivas 
em igrejas, templos e 
espaços religiosos, sob 
rígido cumprimento de 
protocolos de higiene e 
distanciamento social.

O Governo Estadual 
também informou que 
os eventos que geram 
aglomerações como casas 
noturnas, shows de médio 
e grande porte, compe-
tições esportivas com 
público, etc continuam 
proibidos.

SP amplia até 0h, a partir 
de domingo, funcionamento 
de atividades econômicas

Apesar da ampliação 
do funcionamento das 
atividades econômicas, 
Doria disse que todos 
os protocolos de higiene 
seguem mantidos como o 
uso obrigatório de más-
cara em ambientes de 
acesso público e o dis-
tanciamento mínimo de 
um metro.

Retomada segura
Doria também infor-

mou nesta quarta-feira 
que caso a contenção da 
pandemia e os reflexos da 
vacinação continuarem 
positivos, o Governo Es-
tadual poderá avançar da 
fase de transição para a 
etapa de retomada segura 
a partir de 17 de agosto. 

Com isso, a partir 
da segunda quinzena de 
agosto todas as restrições 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

de horário serão elimina-
das e o atendimento pre-
sencial poderá ser com 
capacidade de 100%, 
mas com manutenção das 
regras para máscaras, dis-
tanciamento e protocolos 
de higiene.

Apesar do anúncio 
do Governo do Estado, 
as prefeituras tem auto-
nomia para determinar 
rigidez de restrições se as 
circunstâncias locais da 
pandemia e capacidade 
hospitalar tiverem piora.

Casos 
Em live realizada na 

noite desta terça-feira 
(27) a Prefeitura de In-
daiatuba informou que o 
munícipio registra redu-
ção nas internações em 
enfermarias e UTI.

Segundo a Secretária 

Municipal de Relações 
Institucionais e Comuni-
cação, Graziela Milani, 
nos últimos 20 dias (06 a 
26 de julho) houve uma 
redução de 39,6% na ocu-
pação média em enferma-
ria. Na UTI a ocupação 
média reduziu 18,5%.

Ainda segundo Grazie-
la, Indaiatuba é a cidade 
da RMC (Região Metro-
politana de Campinas) 
com maior número de va-
cinados contra a Covi-19.

De acordo com dados 
da Secretaria de Saúde, 
60.829 pessoas estão com 
o ciclo vacinal comple-
to (duas doses ou dose 
única), o que representa 
23% da população de 
Indaiatuba. A pasta ainda 
informou que na data des-
ta terça-feira, o município 
registrou a marca de 200 
mil doses aplicadas.

Decisão permite que estabelecimentos funcionem com ocupação de até 80% da capacidade

A região sudeste foi atingi-
da por uma frente fria nesta se-
mana e, pensando nisso, o que 
acham de preparar um Cromes-
qui de Fondue de Queijo, acom-
panhado de Geleia de Pimenta?

A receita é ótima para ser 
aproveitada nesse clima mais 
gelado e você pode harmonizá-
-la com vinhos da sua preferên-
cia, tornando a refeição mais a 
acolhedora.

Vamos lá:
Cromesqui de Fondue de 

Queijo com Geleia de Pimenta

Ingredientes
• 150g de queijo brie
• 1 ovo
• 150g de parmesão
• 50g de catupiry
Para empanar
• Farinha de trigo
• 2 ovos
• 150g de pão ralado

Modo de preparo
Descasque o brie e amas-

se-o com o ovo, o requeijão e o 
parmesão até formar uma mas-
sa uniforme;

Modele-a em bolas e em-
pane, passando pela farinha de 
trigo, no ovo e no pão ralado. 
Repita o processo por 3 vezes. 
Na segunda e terceira não é 
necessário passar na farinha 
de trigo;

COLUNA DO CHEF 
SIMETRIA RESTAURANTE

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

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

INSTAGRAM: @simetriarestaurante
FACEBOOK: simetria restaurante

ANDRÉ CHACHÁ

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:

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

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

Leve as bolas para fritar 
no óleo a 180ºC e, enquanto 
isso, prepare a geleia de pi-
menta.

Ingredientes
• 1kg de maçã pica-

da com casa e semente
• 2l de água
• 500g de açúcar
• Suco de um limão
• 1 pimenta dedo 

de moça, se preferir mais api-
mentado, pode adicionar mais

Modo de preparo
Cozinhe a maçã até o pon-

to de purê. A água vai reduzir 
pela metade, até um litro de 
suco. Coe o líquido, mas não 
esprema a maçã, para não 
deixar a geleia com aparência 
opaca;

Leve ao liquidificador com 
o açúcar, o suco de limão e a 
pimenta e bate. Quando a 
mistura estiver líquida, leve ao 
fogo baixo e cozinhe até virar 
geleia;

Note que ela vai começar 
a formar uma geleia na pa-
rede da panela, quando isso 
acontecer, leve para a geladei-
ra e espere esfriar.

Sirva-a junto com o Cro-
mesqui e está pronto!

Bon Appetit!

Smoothie de tangerina,
 manga, banana e iogurte

ARQUIVO/PREFEITURA DE INDAIATUBA
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UniEduk, e há 6 anos trabalha 
para o Grupo BFS Ltda - que 
abrange a Marmoraria, mas 
também as empresas Brasa 
Burguers, Croissant & Cia, 
Pesqueiro Brasa Park, Fazenda 
Maria Carolina e outras. “Sou 
grato por terem me escolhido 
como gestor para ficar à frente 
do negócio, e assim ajudar a 
tornar o sonho deles em reali-
dade”, conta Luís.

Em menos de dois anos 
de existência, a Marmoraria 
já desponta como uma das 
melhores da região, e oferece 
produtos novos no mercado, 
como o mármore em curva. 

O gestor da empresa Luís Antônio Costa, em frente ao logo, que tem como slogan a frase: ‘O Detalhe do Mármore!’ 

MARMORARIA MARIA CAROLINA

Marmoraria Maria Carolina tem oferta
de pedras especiais e de qualidade
Para o gestor Luís Antônio Costa, empresa já está entre as melhores da região

A Marmoraria Maria 
Carolina foi fundada 
em agosto de 2019 

pelos irmãos Antônio e Éder 
Spósito. Com o objetivo e 
foco de se tornarem líderes 
de mercado nesse segmento, 
escolheram como gestor Luís 
Antônio Costa.

Luís tem vasta experiência: 
Formado em Gestão Financei-
ra, trabalhou 14 anos na carreira 
bancária, tem graduação em 
Direito pela Faditu, atualmente 
cursa Medicina Veterinária na 

Tem parceria com diversos ar-
quitetos, engenheiros e demais 
profissionais do setor de Cons-
trução, além de gerar empregos. 

Prezam muito pela quali-
dade dos materiais e insumos, 
oferecendo inclusive pedras do 
tipo de exportação, chamadas 
como “pedras extras”. Tem 
também em sua cartela de 
opções: Mármore, Granito, 
Quartzo, Quartzito, Lamistone, 
Ônix, Ultracompact, Prime, 
entre outras, tanto importadas 
quanto nacionais.

O foco da marmoraria são 
obras de alto e médio padrão, 
com peças para soleiras, pinga-

deiras, pias, bancadas, lavató-
rios, áreas gourmets completas, 
bordas de piscina, enfim, qual-
quer aplicação que os clientes 
desejarem.

Eles também se preocupam 
bastante em manter o maqui-
nário com tecnologia de ponta, 
junto com os melhores profis-
sionais capacitados para todas 
as etapas, como atendimento, 
projetos, medição, desenho 
das peças, corte, acabamento e 
instalação. 

Luiz Antônio conta que, 
nos dois primeiros meses da 
pandemia, ocorreu uma retra-
ção do mercado. “Mas, pouco 

tempo depois, com as baixas 
taxas de juros e uma parte 
considerável da população 
trabalhando em casa, o setor 
da Construção decolou como 
nunca visto, com crescente 
demanda até hoje”, afirma ele. 

Sempre tomando os devi-
dos cuidados sanitários, como 
as máscaras de proteção e 
atenção com a higiene, não dei-
xaram de atender em nenhum 
momento, e foram em busca 
das melhores oportunidades.

Com diversas obras con-
cluídas e em andamento na Re-
gião Metropolitana de Campi-
nas e Indaiatuba, “nossa maior 
satisfação é conseguir superar 
cada vez mais as expectativas 

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

dos nossos clientes, colocando 
em primeiro lugar a qualidade 
do serviço em cada etapa do 
processo, e fazendo jus ao 
nosso slogan, que é ‘O Detalhe 
do Mármore!’”, afirma Luiz 
Antônio, confiante. Finaliza 
agradecendo aos colaborado-
res, profissionais do ramo e 
clientes, “pois eles são a razão 
do nosso negócio”. 

Se você ficou interessado 
é só procurá-los na Avenida 
Francisco de Paula Leite, nº 
3093, Jardim Kioto 2, Indaia-
tuba. O Whatsapp Comercial é 
(19) 3935-8565. No Facebook, 
estão como Marmoraria Maria 
Carolina, e o Instagram é o @
marmorariamariacarolina.
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e infraestrutura moderna, 
com salas de aulas e labora-
tórios equipados de acordo 
com as necessidades do 
mercado de trabalho.

Para tanto, dispõe de 
moderna infraestrutura 
em 10 campi, equipados 
com Hospital Veteriná-
rio e amplos campos de 
práticas para os cursos de 
Medicina e Fisioterapia, 
como Interclínicas, Centro 
Clínico de Especialidades 
Médicas, além do Centro 
de Pesquisas Ambientais 
Agropecuárias.

Ensino na prática
O Modelo de Ensino 

Educar, adotado pelo Gru-
po UniEduK utiliza de me-
todologias ativas, onde o 
aluno é o protagonista de 
sua jornada de aprendiza-
gem e tem a possibilidade 
de escolher as disciplinas 
que fazem sentido ao seu 
aprendizado, seguindo os 
requisitos de carga horária 

O início das aulas acontece no dia 2 agosto no sistema presencial

DIVULGAÇÃO/GRUPO UNIEDUK

Vestibular: Grupo UniEduK tem inscrições
abertas para o segundo semestre de 2021
UniEduk tem opções de cursos de graduação nas áreas de Saúde, Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio

O Grupo UniEduK, 
está com inscri-
ções abertas para o 

Vestibular para o segundo 
semestre de 2021 em mais 
de 25 opções de cursos 
de graduação nas áreas de 
Saúde, Humanas, Exatas, 
Tecnologia e Agronegócio 
nas modalidades presencial, 
híbrido e a distância, além 
de contar com mais de 70 
opções de cursos de pós-
-graduação, MBA e espe-
cialização. O início das aulas 
acontece no dia 2 agosto no 
sistema presencial.

Os cursos do grupo edu-
cacional, composto pelas 
instituições: Centro Univer-
sitário de Jaguariúna - Uni-
FAJ, Centro Universitário 
Max Planck - UniMAX e 
Faculdade de Agronegócios 
de Holambra - FAAGROH, 
aliam teoria e prática, ga-
rantindo o mínimo de 50% 
de aulas práticas desde o 
início do curso, corpo do-
cente altamente qualificado 

mínima e máxima previstas 
no semestre do curso.

O foco é garantir que 
cada aluno tenha uma for-
mação única que possibilite 
o desenvolvimento de suas 
competências e de seus pro-
jetos de vida, por isso em 
todos os cursos de graduação 
existem as disciplinas eleti-
vas com foco em competên-

cias socioemocionais e de 
projetos de vida.

“Priorizamos na nossa 
metodologia de ensino o 
protagonismo dos estudantes 
e desta forma, entregamos 
para o mercado de trabalho 
profissionais solucionadores 
de problemas complexos, 
criativos, aptos para atuarem 
em diversas áreas dentro 

de sua formação”, afirma o 
reitor Ricardo Tannus.

E para auxiliar na empre-
gabilidade dos alunos duran-
te o curso, o Grupo UniEduK 
oferece ainda a possibilidade 
da obtenção de certificações 
intermediárias que podem 
ser incluídas no currículo, 
LinkedIn e até mesmo em 
uma entrevista de emprego. 

SERVIÇO
Vestibular 2021.2
Informações: https://gru-
pounieduk.com.br/
Locais*:
UniMAX
CAMPUS I
Atendimento: Segunda a 
quinta as 8h30 às 11h30 
e 13h30 às 17h30 e de 
sexta 8hh30 às 11h00 e 
13h30 às 16h30
Endereço: Av. 9 de 
dezembro, 460 - Jd. Pe-
droso - Indaiatuba-SP
Telefone: (19) 3885-9900
CAMPUS II - Hospital-
-Escola Veterinário
Endereço: Rod. João 
Ceccon, km 4 - Jd. Altos 
do Bela Vista - Indaiatu-
ba-SP
Telefone: (19) 3885-9902 
(Para pacientes que quei-
ram agendar ou cancelar 
consultas)

*Para informações sobre 
outros campus acesse 
https://grupounieduk.com.br/



Avaliamos e investiga-
mos as dificuldades da 
criança e trabalhamos 
para aumentar o reper-
tório dela”, explica a 
terapeuta.

A abordagem do 
ABA – sigla para Aná-
lise do Comportamento 
Aplicada – também 
pode ser feita nas ses-
sões de psicopedago-
gia, que através um 
ambiente lúdico e com 
brincadeiras, consegue 
propor treinos com lei-
tura, escrita e atividades 
que contribuem com o 
raciocínio e a estimula-
ção. Inclusive também 
é necessário ensinar às 
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Psicopedagogia contribui na reabilitação de crianças 
com autismo, lesões neurológicas e síndromes
Para a Psicopedagoga Anny Martinelli, o trabalho ajuda no processo de aprendizagem 

Anny Carol i -
ne Martinelli 
dos Santos tem 

30 anos, é graduada 
em Pedagogia e Li-
cenciatura em Letras, 
com especializações 
em Psicopedagogia, 
tratamento do autismo, 
Atendimento Educa-
cional Especializado 
(AEE) e outros cursos, 
que a tornam cada vez 
mais capacitada para 
oferecer o melhor aten-
dimento. “Gosto muito 
de estudar, então nunca 
paro” conta ela, que 
atualmente é Coorde-
nadora de uma equipe 
de psicopedagogos em 
várias unidades de uma 
clínica de reabilitação 
para crianças.

Segundo ela, a psico-
pedagogia é o campo de 
estudos dos processos 
de aprendizagem, crian-
do estratégias quando a 
criança apresenta algum 
tipo de dificuldade no 
desenvolvimento glo-
bal, podendo ser uma 
lesão neurológica, di-
ferentes graus do TEA 
(transtorno do espectro 
autista), ou até mesmo 
síndromes.

“Psicopedagoga não 
é professora de reforço, 
como alguns pensam. 
Nós construímos estra-
tégias para contribuir 
com o aprendizado, de 
diferentes maneiras. 

crianças coisas mais 
simples, como “sentar 
e esperar, por exemplo, 
já que são requisitos 
para a alfabetização”, 
explica Anny.

Ela relembra o caso 
de um menino de 5 
anos, Samuel, com uma 
síndrome rara, chamada 
Brown Rahman, um 
tipo de má formação 
genética que faz com 
que um dos lados do 
corpo acabe não se de-
senvolvendo comple-
tamente: não tem um 
rim, as mãos são dife-
rentes, sendo que em 
um dos dedos falta uma 
falange. Atualmente ele 

B A R B A R A  G A R C I A
rmc@maisexpressao.com.br

utiliza cadeira de rodas.
Quando começou o 

tratamento, dois anos 
atrás, Samuel não acei-
tava pegar nada com as 
mãos, e chegava a ficar 
o tempo todo de bra-
ços cruzados. “Ele não 
aceitava brincar com 
massinha, muito menos 
tinta. Tinha aversão a 
tudo. Mas fui oferecen-
do as coisas no tempo 
dele, e com brincadei-
ras. Hoje em dia ele já 
aponta para o que quer, 
e se deixo itens em uma 
mesa ele se esforça para 
pegar. Foi uma grande 
evolução, ele aumentou 
bastante seu repertório 

de interesse”, conta a 
psicopedagoga.

Ela também relata o 
caso de Anthony, com 
7 anos, uma criança 
com autismo. Quando 
começou os atendimen-
tos, ele nem mesmo 
aceitava entrar na sala. 
Tinha dificuldades com 
atividades no papel. 
Aos poucos, através 
das estratégias pensa-
das de forma persona-
lizada para ele, hoje 
ele já desenvolveu as 
habilidades de leitura e 
escrita e pede até para 
Anny traduzir algumas 
palavras do inglês para 
o português.

Para ela, o mais gra-
tificante em seu traba-
lho é ver a evolução das 
crianças. “Eu acredito 
que quanto mais amor 
damos, mais resultados 
temos. É preciso sem-
pre acreditar no outro, 
só assim conseguire-
mos ir longe. Cada lápis 
utilizado por aquela 
criança que antes nem 
conseguia entrar na sala 
sem chorar, faz as horas 
de estudo e o cansaço 
valerem a pena. Ver 
os ganhos delas a cada 
dia, é o que faz com que 
eu me motive cada vez 
mais a continuar como 
terapeuta”.  

A psicopedagogia é o campo de estudos dos processos de aprendizagem, criando estratégias quando a criança apresenta algum tipo de dificuldade no desenvolvimento global

CLÍNICA MATHEUS ALVAREZ



Com eles foram apreendidos R$ 20 mil em peças

Suspeitos de furtar lojas de 
roupas são presos pela PM
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GOLPE

TRÁFICO

Quadrilha acusada de 
estelionato é detida 
pela Guarda Civil

Equipe da Romi detém adolescente com drogas no Parque Corolla

Uma quadrilha for-
mada por três homens 
e uma mulher foi de-
tida nesta terça-feira 
(27) pela Guarda Ci-
vil, no bairro Jardim 
Morada do Sol.

De acordo com in-
formações, os suspei-
tos são acusados de 
aplicarem golpes do 
cartão de crédito em 
moradores com venda 
de produtos medici-
nais.

A quadri lha  foi 
abordada em um ve-
ículo com alto falante 

e com os suspeitos fo-
ram localizados duas 
maquininhas de car-
tões de crédito de dé-
bito adulterado e 727 
produtos medicinais 
sem nota fiscal.

Todo material  e 
os envolvidos foram 
conduzidos ao 1º Dis-
trito Policial, onde 
todos produtos sem 
nota fiscal foi apreen-
dido pela fiscalização 
da Prefeitura. Após 
prestarem depoimen-
tos os suspeitos foram 
liberados.

Grupo furtou peças de roupas em lojas de quatro municípios paulistas

Fo i  p r e s o  p e l a 
Polícia Militar 
(PM) na noi te 

desta quarta-feira (28) 
um grupo suspeito de 
furtar lojas de roupas 

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. Os agentes 
realizam o patrulhamen-

em quatro municípios, 
entre eles, Indaiatuba. 

Segundo a PM, os 
suspeitos, dois homens 
e duas mulheres, são 
do litoral paulista, da 
cidade de Santos,  e 
com eles foram loca-
lizados R$ 20 mil em 

peças.
De acordo com in-

formações, a PM teria 
chego até os suspeitos 
após ter sido acionada 
pelo segurança de uma 
loja em Indaiatuba. A 
abordagem foi em uma 
rodovia.

Com o grupo tam-
bém foram apreendi-
dos celulares e uma 
quantia em dinheiro. 
Os suspeitos foram le-
vados para a delegacia 
e, até esta publicação, 
permaneciam à dispo-
sição da Justiça.

to preventivo do Jardim 
Morada do Sol, quando 
ao trafegarem pela Rua 
Nelson Nazário, nota-
ram o jovem contando 
dinheiro em um local 
conhecido por ser utili-
zado por indivíduos en-
volvidos com o tráfico.

A equipe fez a abor-
dagem do jovem com 
quem localizou duas 
porções de maconha, 
duas pedras de crack e 
R$160,35 em dinheiro 
trocado, que o jovem 
confessou ser prove-
niente da venda de en-

torpecentes. Próximo a 
ele a equipe localizou 
mais 14 porções de ma-
conha escondidas. 

O jovem foi conduzi-
do até o 1º Distrito Po-
licial, onde a ocorrência 
foi apresentada para a 
autoridade policial.

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Com o jovem foi 
localizado porções 
de maconha, crack 

e dinheiro
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O pontapé inicial na competição será no dia 14 de setembro, em casa, contra o São Bernardo FC

Esporte Clube Primavera volta aos treinos 
focado para sua estreia na Copa Paulista

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

O Esporte Clu-
be Primavera 
já iniciou a sua 

preparação para a disputa 
da Copa Paulista, cuja 
estreia do Tricolor ocorre 
no dia 14 de setembro 
(terça-feira), às 15h, no 
Gigante da Vila, contra o 
São Bernardo FC. Após 
36 dias de férias, o elenco 
principal retornou aos 
treinos no último dia 19. 

Dos 28 atletas que 
estavam no elenco que 
disputou a Série A3, 13 
se reapresentaram ao clu-
be. Outros atletas chega-
ram ao Gigante da Vila, 
mas ainda estão sendo 
avaliados pela comissão 
técnica para saber se fi-
cam ou não no Fantasma. 
Segundo a assessoria de 
imprensa do clube, em 
breve será divulgado 

todo o elenco que dispu-
tará a Copa Paulista.

“A contratação de no-
vos jogadores está sendo 
feita pontualmente, para 
as posições que a comis-
são técnica e diretoria 
julgam necessárias”, sa-
lienta o diretor executivo 
de futebol do Primavera, 
Luiz Carlos Cavalheiro. 

Outros atletas que 
deixaram o clube, não 
renovaram seus contra-
tos ou acabaram sendo 
emprestados, casos de 
Dudu, que foi para o 
Cruzeiro; além de Duzão 
e Juninho que estão no 
Cascavel.   

Nessas quase duas se-
manas de treinos, o foco 
foi no fortalecimento 
físico dos jogadores. 

“Nosso objetivo foi 
trabalhar a parte física, 
com ênfase na força e 
resistência, mas já intro-

duzindo os conceitos tá-
ticos”, salienta o técnico 
Ademir Fesan, que teve 
seu contrato renovado 
com o clube para a dis-
puta da Copa Paulista. 
“Serão dois meses de 
preparação, com semanas 
cheias de treinamentos 
para otimizarmos a pre-
paração. E, paralelo a 
isso, vamos fazer alguns 
jogos-treinos para me-
lhorar o entrosamento da 
equipe.”

Competição
Além do São Bernar-

do FC, o Fantasma terá 
como desafiantes no gru-
po 3 o EC São Bernardo 
e o Santos, em jogos de 
ida e volta, classificando 
para as quartas de final as 
duas melhores equipes de 
cada chave. 

“Eu não gosto de 
utilizar muito o termo 

SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA  

‘laboratório’, porque o 
nosso objetivo é sim ser 
campeão da Copa Paulis-
ta. Obviamente, depen-
dendo da evolução dos 
jogadores, vamos man-
ter sim uma base para a 
Série A2 do Paulista em 
2022, cujo nosso objetivo 
maior é ser campeão e 

alcançar o acesso a Série 
A1”, projeta Cavalheiro.

A Copa Paulista con-
tará ainda com Botafogo, 
Velo Clube, Comercial 
e Votuporanguense, no 
grupo 1; a chave 2 é com-
posta por São Bento, Rio 
Claro, XV de Piracicaba 
e Noroeste; no grupo 4 

estão São Caetano, Ati-
baia, Taubaté, Juventus 
e Portuguesa.

O campeão pode es-
colher, em 2022, entre a 
vaga na Copa do Brasil 
ou disputar a Série D 
do Brasileirão. A vaga 
remanescente fica com o 
vice-campeão. 

Elenco principal se reapresentou no último dia 19 e já iniciou os trabalhos 
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Entenda o casamento homoafetivo no Brasil
O STF reconheceu, por unanimidade, a união estável entre casais homoafetivos como entidade familiar

Ca s a r - s e  e s t á 
sempre entre os 
sonhos alimen-

tados por boa parte das 
pessoas. O casamento 
afirma o compromisso de 
um com o outro, além de 
marcar o início de vários 
planos que serão constru-
ídos na vida a dois.

Porém, até pouco 
tempo, tal sonho não era 
possível para os casais 
do mesmo sexo, tam-
bém chamados de casais 
homoafetivos, cujos di-
reitos e a realidade para 
esses casais já se altera-
ram significativamente, 
embora ainda haja es-
paço para muita luta por 
parte da comunidade.

A situação mudou 
bastante a partir de maio 
de 2011, quando o Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) reconheceu, por 
unanimidade, a união 
estável entre casais ho-
moafetivos como entida-
de familiar. Foi a partir 
deste avanço que a co-
munidade LGBTQIA+ 
decidiu continuar a luta 
e pressionar o STF para 
conquistar mais direitos 
que são já reconhecidos 
aos casais heterossexu-
ais. Assim, em 2013, tor-
nou possível que os car-
tórios realizem também 
o casamento civil para 
casais homoafetivos.

Mesmo com tais 
avanços, o chamado ca-
samento gay no Brasil 
ainda não é reconhecido 
por lei, o que abre espaço 
para discussões e posi-
cionamentos arbitrários.

Por esta razão, neste 
artigo falaremos sobre os 
direitos atuais dos casais 
homoafetivos e algumas 
das dúvidas mais co-
muns. Confere aí!

Quais os direitos 
que os casais homoa-
fetivos têm?

Após a oficializa-
ção do casamento, os 
cônjuges passam a usu-
fruir dos mesmos me-
canismos legais que são 
aplicados aos casais he-
terossexuais. Portanto, 
casais do mesmo sexo 
têm todos os direitos e 
obrigações previstos na 
lei, como a partilha de 
bens, herança em caso 
de morte, pensão ali-
mentícia, dentre outros.

Como é realizado 
o casamento homoa-
fetivo?

Exatamente do mes-
mo modo como ocorre 
com casais heterosse-
xuais: o casal e duas 
testemunhas maiores 
de 18 anos devem se 
dirigir a um Cartório de 
Registro Civil da sua 
região e se habilitam 
para o casamento com 
antecedência de 30 a 

90 dias da data prevista 
para a cerimônia.

O casal então deve 
portar os documentos 
pessoais, quais sejam, 
RG, CPF, Certidão de 
nascimento original 
atualizada (emitida há 
no máximo 90 dias) e 
Comprovante de re-
sidência. Já as teste-
munhas precisam ser 
alfabetizadas e levarem 
consigo o documento 
de identidade original e 
atualizado.

Casais homoafe-
tivos podem adotar 
crianças?

 Sim, de acordo com 
o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) 
o que é levado em consi-
deração é ter no mínimo 
18 anos e preencher aos 
requisitos ali estabeleci-
dos, sendo imprescindí-
vel a demonstração de 
condições psicológicas 
e sociais de serem bons 

pais ou boas mães. 
O processo de adoção 

ocorre também de ma-
neira equivalente ao de 
um casal heterossexual, 
onde o casal passará por 
uma série de testes e en-
trevistas para comprovar 
a sua habilidade para a 
adoção.

É importante ressal-
tar que, assim como os 
casais heterossexuais, 
os casais homoafetivos 
que contribuem para 
a previdência social e 
possuem filhos também 
possuem direito à licen-
ça-maternidade ou licen-
ça-paternidade, qualquer 
que seja o caso.

Há uma expectati-
va para o casamento 
homoafetivo virar Lei?

Existe um projeto 
de Lei nº 612/2011 que 
modifica o Código Civil, 
extinguindo menções 
de gênero em relação 
ao casamento e à união 

estável.  Para que o pro-
jeto se transforme em 
Lei, é necessária apro-
vação pelo Congresso 
Nacional e a sanção do 
Presidente da República

Há risco de retro-
cesso e o casamento 
homoafetivo se tornar 
proibido?

Apesar de não haver 
Lei expressa permitindo 
essa modalidade de ca-
samento, é indiscutível 
que a união através do 
casamento é um direito 
garantido pela Consti-
tuição Federal e, no caso 
específico do casamento 
homoafetivo, há a deter-
minação do STF para 
que os Cartórios de Re-
gistro Civil o realizem. 
A única possibilidade 
de reversão seria se o 
Congresso aprovasse 
uma lei proibindo o ca-
samento entre pessoas 
do mesmo sexo. Mas as 
chances são remotas, já 

que o Direito se amolda 
aos casos concretos e 
precisa estar em cons-
tante evolução, razão 
para que Leis sejam 
criadas com o intuito 
de regular assuntos que 
surgem com a evolução 
da sociedade.

Além disso, o casa-
mento entre pessoas de 
mesmo sexo possui base 
nos Direitos Humanos, 
com amparo de insti-
tuições internacionais, 
aos quais cabe também 
a denúncia no caso de 
violações.

O que acontece com 
os sobrenomes?

Assim como ocorre 
com os casais heteros-
sexuais, os casais de 
mesmo sexo também 
possuem a opção de 
adotar o sobrenome do 
outro após o casamento. 
Cada casal é livre para 
assumir o sobrenome 
do outro desde que man-
tenha algum dos seus 
sobrenomes anteriores.

O que ocorre 
com a herança?
Casais de mesmo 

sexo também possuem 
os mesmos direitos à 
herança do(a) seu/sua 
parceiro(a) em caso de 
falecimento de um dos 
cônjuges, na mesma or-
dem de sucessão, seja 
em relação aos descen-
dentes, aos ascendentes 
e colaterais.

Artigo escrito por Elia-
na Belizário de Matos, 
Bacharel em Direito; 
Contabilista; Pedagoga 
com especialização em 
Psicopedagogia; Master 
Practitioner; Personal e 
Professional Coach

Após a oficialização do casamento, os cônjuges passam a usufruir dos mesmos mecanismos legais que são aplicados 
aos casais heterossexuais
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Nossa querida cliente Dra. Lenora Panzetti,  sem-
pre arrasando no visual, parabéns Dra. ficou linda!!

Nossa cliente e amiga Katia Aparecida Precoma, 
Psicóloga,  apoia  a Campanha do Sinal Verme-
lho Contra a Violência Doméstica, fique atento 
você também a um pedido de socorro, ligue 190 
e denuncie!!

Na loja da Eva Maria Store, você vai encontrar os 
mais lindos looks para esse inverno, confiram, a loja 
fica na Av. 24 de maio, 1083, Centro!!

Silbene Ribeiro da Horus Conservação Patri-
monial, curtindo as férias na sua cidade natal, 
Valparaiso/SP!

A Equipe da Z10 Imobiliária e nós aqui do Mais 
Expressão,  parabenizamos a Vilma Corretora da 
Z10 que fez aniversário no último dia 28, Feliz Ani-
versário Vilma, muita Saúde e Sucesso sempre!!

Quem apagou as velinhas no último dia 28, foi a 
Dona Márcia Elisa Martucci de Oliveira,  seu filho 
Marcelo da MDez Consultoria Imobiliária e nós 
do Mais Expressão desejamos muitas felicidades 
sempre, Deus abençoe!!
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Clínica Bicho AmigoMr. Roof

Adelaide Decorações

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

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, no condomínio 
Maria Jose. A Mr. Roof, estruturas para telhados em 
aço galvanizado, trabalha com orientação na execução 
da montagem ou entrega seu telhado pronto. Telhados 
embutido para uso de telhas galvanizadas, fibrocimento 
e também telhados com telhas cerâmicas. Mr Roof 
- inovação em telhados. Faça seu orçamento sem 
compromisso estamos atendendo on line e via WhatsApp 
F. (19) 98355- 8383, comercial@mrroof.com.br. A partir 
do dia 12/07 a MR. Roof estará em novo endereço R. 
Edesio Capovila, 159 – Jardim Esplanada.

Acaba de chegar na By Faby Modas mais novidades da 
Coleção Inverno. Muitas blusinhas, calças, conjuntos, 
vestidos, etc. em vários tipos de tecidos e cores da nova 
estação. Tudo de todos os tamanhos inclusive Plus Size. 
Vale a pena conferir! Av. Ário Barnabé, 1389 - Jardim 
Morada do Sol. Fone: (19) 99340-5844

O tosador Darik com a linda Zoey da tutora Camila 
Aro, após banho e tosa na Clínica Bicho Amigo. Rua: 
Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715.

Eu, Sônia Fonseca, entregando um delicioso bolo 
ao querido cliente Dr. Yong Bai Cho, mimo do Jornal 
Mais Expressão.Mara e João, proprietários da Sonhare, receberão no 

Frutos Indaiá em outubro mais um troféu como melhor 
Loja de Colchões. Parabéns!

O Pensionato Fênix possui 3 unidades: Campinas, 
Indaiatuba e Jundiaí. É um Hotel para idosos. Sua missão é 
prestar serviços de qualidade em cuidados com os idosos e 
satisfação dos familiares. Transparência no trabalho, com 
responsabilidade, sustentabilidade e respeito. Informe-se: 
www.fenixpensionato.com.br – Fone: (19) 99257-7941

O Dia dos Pais está chegando! Deixe esse dia ainda mais 
especial com presentes da Duas Rodas! Av. Presidente 
Kennedy, 624 - Cidade Nova I. Fone: (19) 99731-0269

By Faby Modas

Pensionato Fênix

Duas Rodas

David Rampazzo, proprietário da Isoltop, também receberá 
o Troféu Frutos de Indaiá, como o melhor em Soluções 
Acústicas. Parabéns!



Espetáculo da Orquestra Sinfônica integra o 3º Festival de Inverno

Violinista Cármelo de Los 
Santos é solista convidado 
de concerto em Indaiatuba

A Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba apre-
senta nesta sexta-

-feira (30), a obra As Quatro 
Estações Portenhas. O con-
certo integra a programação 
do 3º Festival de Inverno do 
município e receberá, como 
convidado especial, o violi-
nista Cármelo de Los Santos. 
O espetáculo será transmi-
tido online, às 20h, da Sala 
Acrísio de Camargo, CIAEI 
(Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba). 
A direção artística e regência 
é do maestro Paulo de Paula.

A peça é uma obra do 
compositor argentino Astor 
Piazzolla. A princípio, não 
foi criada como uma suíte em 
quatro movimentos, porém 
divide-se em: Verão Portenho 
(1964), Outono Portenho 
(1969), Primavera Portenha 
e Inverno Portenho (1970). 
Por isso, As Quatro Estações 
Portenhas frequentemente é 
apontada como um contra-
ponto moderno da icônica As 
Quatro Estações, do italiano 
Vivaldi.

O nome da obra contém 
o termo ‘portenho’, pois faz 
referência à cidade de Buenos 
Aires, capital da Argentina, 
local onde Piazzolla passou a 
maior parte de sua vida. É de 
lá também que o artista traz 
suas principais influências 
musicais, ligadas ao tango 
e ao clássico. Além disso, o 
artista mescla elementos do 
jazz, vivenciados durante sua 
estadia em Nova York, nos 
Estados Unidos.

O Solista 
O violinista Cármelo de 

los Santos, convidado a solar 
durante a apresentação da 
Sinfônica, é dono de uma mo-
vimentada e extensa carreira, 
tanto como solista, quanto 
como camerista e pedagogo. 
Virtuoso e cativante, Cármelo 
teve seu primeiro impulso ao 
cenário musical nacional aos 
16 anos de idade, ao se tornar 
o mais jovem vencedor do VII 
Prêmio Eldorado de Música.

Desde então, o músico 
já transitou como solista 
convidado por mais de 40 
orquestras, entre elas New 
World Symphony, Santa Fe 
Pro-Musica e as sinfônicas 
de Southern Mississippi e 
New Mexico. No Brasil, mar-

cou presença nas orquestras 
sinfônicas do Estado de São 
Paulo (OSESP), Brasileira 
(OBS), Petrobrás (OPES) e 
da Bahia (OSBA). Costuma 
apresentar-se com um violino 
J.B. Vuillaume de 1828.

Em meio aos estudos aca-
dêmicos, Cármelo formou-se 
bacharel pela Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Sul, mestre pela Manhattan 
School of Music e doutor 
pela University of Georgia. 
Atualmente, é professor titular 
na Universidade do Novo Mé-
xico, em Albuquerque, EUA.

Como assistir? Para pres-
tigiar basta acessar, na data 
e no horário do concerto, o 
site da Prefeitura Municipal 
de Indaiatuba e buscar a aba 

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

EUGENE ELLENBERG

‘Cultura Online’, disponível 
neste link. A realização da 
apresentação é da Secreta-
ria Municipal de Cultura de 
Indaiatuba e da Associação 
Mantenedora da Orquestra de 
Indaiatuba (AMOJI).

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Cármelo de Los Santos é o violinista convidado no concerto da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba

JUNGLE CRUISE
Lançamento - Aventura /Ação - Classificação 10 anos - 128 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29) a Quarta (4): 21h05 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29), Sexta (30), Segunda (2), Terça (3) e Quarta (4): 17h00 
[TC] / 19h50 [TC]
Sábado (31) e Domingo (1º): 14h10 [TC] / 17h00 [TC] / 19h50 [TC]
Polo Shopping
Quinta (29) a Quarta (4): 15h40 / 18h50 / 21h40
..................................................................................................................
DUPLA EXPLOSIVA 2 - E A PRIMEIRA DAMA DO CRIME
Lançamento - Ação / Comédia - Classificação 16 anos - 101 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping - atenção aos dias de exibição desta versão
Somente Quinta (29), Sábado (31) e Segunda (2): 18h05 [VIP]
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (29), Sábado (31) e Segunda (2): 20h10
Sexta (30), Domingo (1º), Terça (3) e Quarta (4): 18h05 [VIP] / 20h10
..................................................................................................................
TEMPO
Lançamento - Suspense - Classificação 14 anos - 109 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29) a Quarta (4): 17h25 / 20h15
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (29) a Quarta (4): 15h10 [VIP] / 21h10 [VIP]
..................................................................................................................
UM LUGAR SILENCIOSO: PARTE II
2ª semana - Suspense / Terror - Classificação 14 anos - 97 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29) a Quarta (4): 18h40 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29) a Quarta (4): 15h00
Polo Shopping
Quinta (29) a Quarta (4): 16h05 / 21h50
....................................................................................................................
SPACE JAM - UM NOVO LEGADO
3ª semana - Aventura / Animação - Classificação livre - 115 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29) a Quarta (4): 15h20 / 18h00
Polo Shopping
Quinta (29) a Quarta (4): 14h40 / 17h30
.................................................................................................................
VIÚVA NEGRA
4ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 135 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29) a Quarta (4): 20h40
Polo Shopping
Quinta (29) a Quarta (4): 16h50
.................................................................................................................
OS CROODS 2: UMA NOVA ERA
5ª semana - Animação - Classificação livre - 95 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29) a Quarta (4): 16h10 [TC]
Polo Shopping
Somente Sábado (31) e Domingo (1º): 14h25
.................................................................................................................
VELOZES & FURIOSOS 9
6ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 145 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (29) a Quarta (4): 18h30 / 20h35
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Serviço
As Quatro Estações 
Portenhas - Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba
Data: 30 de julho
Horário: 20h
Solista: Cármelo de 
Los Santos (violinista)
Onde assistir: www.
indaiatuba.sp.gov.br/
cultura-online
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AP03818 - EDIFÍCIO RAQUEL - AU 201,71m² - 04 dormitórios 
sendo 01 suíte com closet ( ar condicionado e armários em 
dois dormitórios), WC social, sala de TV, sala dois ambientes, 
varanda gourmet, lavabo, cozinha planejada, lavanderia com 
armários, suíte de serviço, garagem para dois autos. Condo-
mínio com salão de jogos, e salão de festas. R$ 4.600,00 + 
COND. + IPTU.

CH01822 - VALE DAS LARANJEIRAS - AT. 8000m² AC. 800m² - 1) CASA 
PRINCIPAL  (Mobiliada) - Térrea e avarandada, com 1 Sala de televisão, 
sala de estar e jantar,  2 quartos e um banheiro, + 1 suíte e 1 suíte máster 
com closet, ambas com Jacuzzi, Mezanino com sala de estar e escritório. 
(ideal para home office)  Área de serviço com tanque. CHURRASQUEIRA  
(mobiliada) - Sala de estar/TV grande,  Sala de almoço, Churrasqueira com 
fogão e forno de Pizza, cozinha, despensa e banheiro de serviço. Lavabo 
e vestiário com chuveiro. Terraços na frente e atrás do imóvel. ACADEMIA 
-  (equipada) Sala de equipamentos e descanso, lavabo, vestiário e sauna. 
Atrás da academia, um sala para manter os equipamentos de piscina. ÁREA 
EXTERNA - PISCINA de 12 x 7m em duas profundidades com escada em 
alvenaria e corrimão para idosos.  ½ quadra de basquete e amplo gramado. 
CASA DE APOIO/FUNCIONAL - 2 quartos, sala estar e jantar, cozinha e 
área de serviço. R$ 12.000,00 + CONDOMINIO + IPTU.

CA09569 - CHACARA AREAL - CONDOMÍNIO VILLA BOR-
GHESE - AT.450 m². AU.405 m² - 04 dormitórios sendo todos 
suítes, sala de estar, sala de jantar, escritório, lavabo, cozinha 
com armários planejados, lavanderia, garagem para 04 carros. 
Excelente localização, próximo ao Colégio  Objetivo, padarias, 
mercados e centro da Cidade. R$ 1.750.000,00.

AP05257 -THE PARK VIEW - AU 104,26m² - APARTAMENTO ALTO 
PADRÃO COM VISTA PANORÂMICA. Apartamento amplo com 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte, WC social, sala ampla dois ambientes, lavabo, cozinha 
com armários planejados, lavanderia.  Equipado com ar condicionado e 
móveis planejados . Varanda Gourmet com churrasqueira elétrica. Garagem 
para 02 carros cobertos.  Infra estrutura completa no condomínio: Fitness/
Sala de Ginástica;  Salão de festas; Sauna; Salão de Jogos; Playground; 
Pista de Skate; Jardim; Quadra poliesportiva; Piscina;  Churrasqueira; 
Brinquedoteca; Bicicletário e Cinema - VENDA R$ 820.000,00.

CH01823 - LINDA CHÁCARA EM TERRAS DE ITAICI - AT 
1.000 m² - AC 328m² - 05 dormitórios, sendo 02 suítes e suíte 
máster com banheira, sala de estar avarandada, sala de jantar, 
sala de tv, cozinha com planejados, despensa, lavanderia, la-
vabo, 03 WC, área de churrasqueira conjugada com garagem, 
todos os cômodos com sacada, piscina e ampla área externa, 
casa muito iluminada e ventilada com 19 anos de construção. 
VENDA R$ 1.500.000.00

CA09485 - MONTREAL RESIDENCE - CASA TÉRREA - AT 
150m², AC 110m², 02 Suítes (sendo 01 com ar condicionado), 
01 Dormitório, WC Social, Sala 02 Ambientes (Estar e Jantar), 
Cozinha Americana Planejada c/ Forno Elétrico e Cooktop, 
Lavanderia planejada.  Garagem p/02 Carros (01 Coberto). 
LOCAÇÃO: R$ 3.700,00 + Cond. + IPTU. SOMENTE ACEITA 
SEGURO FIANÇA.

CA09582 - CIDADE NOVA II - AT 216 m² AC 200 m² - casa 
térrea com 3 amplos dormitórios, wc social com gabinete 
e wc no espaço gourmet - com churrasqueira - lavande-
ria coberta - cozinha planejada - sala de jantar - sala de 
tv - pintura externa nova - grades de proteção em todas 
as janelas - garagem 3 vagas cobertas portão eletrônico 
- varanda - excelente localização - próximo a faculdade 
- escolas - supermercados - hospital- laje projetada para 
opção de construção de segundo andar. R$ 650.000,00.

CA09306 - JARDIM ESPLANADA II - CASA NOVA A 
250m² DO PARQUE ECOLÓGICO - PRÓXIMO AO CEN-
TRO E COLÉGIOS - AT. 400m²  AC.185m² 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com hidromassagem, sala 02 ambientes, 
cozinha   cooktop, forno elétrico e coifa, WC social, área 
gourmet com churrasqueira, espaço para piscina, quintal 
amplo com espaço para piscina, aquecimento solar, portão 
eletrônico, sistema de segurança com alarme, garagem 
para 04 autos. R$ 980.000,00

LOCAÇÃO:

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

CA09574 - AT.103m² - AC.93m² - SOBRADO EM LOCA-
LIZAÇÃO EXCELENTE - VL. MARIA HELENA - 02 dormi-
tórios no piso superior, WC social, sala, quarto de despejo, 
cozinha, lavanderia, quintal ao fundo. R$ 1.100,00 + IPTU

CA09572 - AT. 135m² - AC. 118m² - CASA TÉRREA EM 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - JD. LAURO BUENO - INDAIATU-
BA - casa térrea sendo 03 dormitórios, 1 sala, 1 WC social, 
cozinha planejada com copa, lavanderia coberta, quintal 
lateral com churrasqueira, 02 vagas cobertas. R$ 1.700,00 
+ IPTU

CA09541 - Amplo sobrado - excelente localização 
- AT 550m² - AC 280m² - 3 dormitórios sendo 01 suíte 
- portas balcão com acesso à sacada - Sala de jantar- 
Sala de Tv - Sala social - wc social  - lavabo - lavande-
ria ampla - ar condicionado - amplo jardim - vaga co-
berta para 02 automóveis - 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.

CA08938 - CASA TÉRREA COMERCIAL - VILA MA-
RIA HELENA - AT 269,79m² - AC 178,04m², 05 salas, 
02 banheiros, cozinha e edícula com 01 quarto, sala e 
lavanderia. BOM PARA COMÉRCIO - PRÓXIMO AO 
BURGER KING, CLUBE 9 DE JULHO E CÓI - EXCE-
LENTE LOCALIZAÇÃO.  venda 850.000,00. LOCA-
ÇÃO R$ 3.500,00 INCLUSO IPTU.

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

CA09575 - AT. 250m² - AC. 185m² - EXCELENTE 
CASA TÉRREA COM EDÍCULA - CIDADE NOVA -  
casa térrea com 03 suítes amplas com armários, área 
de luz, sala, cozinha planejada, lavanderia ampla com 
entrada independente, quintal com churrasqueira, edí-
cula com dormitório e WC independente, 04 vagas sen-
do 02 cobertas, jardim. R$ 3.500,00 + IPTU

VENDAS: 

AAP05086 - APARTAMENTO VENDA - TÉRREO - AU. 
46 m² - COND. MIRIM 2 - 2 DORMITÓRIOS ( UM DE-
LES ARMÁRIO PLANEJADO) - COZINHA PLANEJADA, 
WC - SALA DE ESTAR E JANTAR INTEGRADAS - GA-
RAGEM COBERTA - ILUMINAÇÃO PROJETADA NA 
SALA - RECÉM PINTADO - LAVANDERIA - ESPAÇO 
DE LAZER COM PLAYGROUND - PORTARIA 24 HO-
RAS - QUADRA POLIESPORTIVA - SALÃO DE FES-
TAS - VALOR DO CONDOMÍNIO É INCLUSO ÁGUA 
E GÁS - R$ 189.000,00

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

AP05089 - AU 56,94m² - PLAZA BELLA VISTA - LIN-
DO APARTAMENTO DECORADO - 02 dormitórios 
(sendo 01 suíte), WC social, sala 02 ambientes (estar 
e jantar), cozinha planejada com cooktop, coifa, forno, 
microondas, planejados em toda dependência 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

AP05258 - CONDOMINIO MAROC - AU 68m² - 02 dor-
mitórios sendo 01 suíte planejada , cozinha planejada, 
sala dois ambientes , WC social , área de serviço,  saca-
da fechada com vidro e garagem coberta. R$ 550.000,00

CA09579- JARDIM UNIÃO - AT. 100m² AC. 68,80m² - 
02 dormitórios sendo 01 suíte , sala ampla com pé direito 
alto, copa com pé direito duplo, WC Social, cozinha , 
lavanderia coberta, área gourmet com churrasqueira e 
pia e garagem para 02 autos. R$ 355.000,00.



         

   

CASAS

CA00466-VILA BRIZOLLA-2 dorms c/ suíte+dep+2vagas ............... 
............................................................................... R$ 320.000,00
CA00486-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte+dep+1vagas ............... 
............................................................................... R$ 340.000,00
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
CA00487-MONTREAL-3 dormsc/ suíte +dep+2 vags ..................... 
............................................................................... 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 dorms +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

TERRENOS

TE00325-JD.MURYAMA-244M ............................... R$240.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M ........................ R$ 212.000,00
TE00327-JD.PATELLI- 404M ................................... R$ 280.000,00
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

SSL00038-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 

SALÃO E SALAS

SSA00012-EDIFICIO DIPLOMAT-40MTS ...R$ 2.500,00+cond+iptu
SA00014-OFFICE PREMIUM-77MTS .......................... R$ 1.500,00
SA00022-AV DOS INDAIÁS-90MTS .......................R$ 650,00+iptu
SL00043-ITAICI- 200MTS  ..................................R$ 5.000,00+iptu

GALPÕES

GL00040-AMERICAN PARK-A/T1150m A/C1022m ....................... 
.........................................................................R$ 15.000,00+iptu

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL -  Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs e gar.. OBS: 
No terreno possui 3 salas c/erciais c/ total de 64 m².
CA214 -  JD. GRANDESP -  ITANHAEM -  R$ 370 MIL -  2 dorm., sala, coz. ampla, 3 wcs, 
varanda ampla c/ churr. e gar..
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dorm., sala, coz., wc, edícula, churr. e portão eletrônico.
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado c/ 2 dorm. sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 
wcs, coz. planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, gar. para 2 carros e 
edícula. Possui quintal, churr. e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 
varanda, 1 wc e gar. para 1 carro.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL -  2 dorm., sala, coz. e wc. Possui 1 dorm. nos fundos, sala, 
copa, coz. e wc. 
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar.. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia, 
banheiro, varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas. 
CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$330 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro 
e garagem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha 
e banheiro 
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha 
americana com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui 
piscina, churrasqueira com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta 
na piscina e portão eletrônico. Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro. 
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.

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 car-
ros. 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$530 MIL – 3 dorm., sendo1 suíte, sala de estar c/ pé direito duplo e 
sanca, coz., copa, wc, armário em todos os cômodos, gar. para 2 carros e churr..
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dorm. c/ varanda, 1 suíte c/ closed, 
wc, sala, lavabo, coz. c/ varanda gourmet e gar. para 2 carros. Possui ar condicionado e 
aquecedor solar.   

CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 -  4 suítes sendo 3 closets e uma c/ 
armário, escritório, sala de estar e sala de jantar c/ pé direito alto, coz. americana c/ ilha e armários 
embutidos, lavabo c/ lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lav., 
paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, gar. e entrada de serviço. Possui espaço 
gourmet c/ sistema de som Bluetooth, churr. e armário embutido. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.150.000,00 -  4 suítes sendo 3 closets e uma c/ 
armário, escritório, sala de estar e sala de jantar c/ pé direito alto, coz. americana c/ ilha e armários 
embutidos, lavabo c/ lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lav., 
paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, gar. e entrada de serviço. Possui espaço 
gourmet c/ sistema de som Bluetooth, churr. e armário embutido.
CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta 
e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL -  3 dorm. sendo 3 suítes e 1 c/ closet, sala de 
estar, sala de jantar, coz., lav., wc, lavabo, gar. para 2 carros sendo 1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 -  Mansão c/ 5 dorm. sendo 5 suítes, salas 
amplas c/ três ambientes, sala de jantar e sala c/ lareira, copa planejada, coz. planejada, lav., 
dispensa, sacada, dorm. de empregada, casa de caseiro e gar. para 13 carros sendo 4 cobertas. 
Possui piscina, churr., jacuzzi c/ hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.290.000,00 - 3 dorm. sendo 3 suítes e 1 c/ closed, 
sala de estar, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lav. e gar. para 4 carros sendo 2 cobertas. 
Possui piscina c/ cascata e churr. c/ área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.300.000,00 -  Sobrado c/ 3 dorm. 
sendo 1 suíte c/ closed, wc, sala de estar 2 ambientes, sala de TV c/ armários, sala de jantar, lavabo, 
varanda, coz., escritório, dispensa, gar. para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dorm. de empregada c/ wc 
c/partilhado. Possui piscina e churr.. Aceita permuta c/ terreno, apto ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$850 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 
suíte com closed e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e 
garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza. 
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 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. pla-
nejada, 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 ele-
trônico e elevador. Obs: Apto todo mobiliado. Aceita permuta c/ terreno, casa ou apto em Indaiatuba. 
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dorm., wc social c/ box, coz. planejada, sala 2 ambientes 
e gar. coberta para 1 carro.
AP519 – CENTRO – R$370 MIL -  3 dorm., sala de estar, coz. c/ armários, 2 wcs social, lav., wc 
de empregada e gar. coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL -  3 dorm. c/ armários e 1 suíte, sala de estar planejada, 
sala de TV, sala de jantar, coz. planejada, lav., 2 wcs, varanda c/ churr. e gar. coberta para 2 
carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, lavabo, 
coz. americana, lav., sacada integrada c/ janela de vidro, cervejaria, adega de vinho, eletros de coz. e 
gar. para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. Área de lazer c/pleta e elevador. 
AP546-  CIDAE NOVA – R$405 MIL -  2 dorm. sendo 1 suíte c/ closed, sacada, wc, sala de estar, 
sala de jantar, coz. planejada, lav. e gar. para 2 carros.
AP549 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$235 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, sacada e 1 vaga de garagem.  

TERRENOS

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

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m² 
TE66 - JD. SANTA CRUZ - SALTO - R$130 MIL - 162 m².
TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 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/ alam-
brado, gar. coberta para 2 carros.
CH706 COLINAS I – 795 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte, wc, sala de estar 3 ambientes, coz. ameri-
cana, varanda, lav., dispensa e edícula c/ wc. Possui área gourmet, piscina e quintal c/ cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 -  2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz., 
varanda, wc, casa de caseiro, piscina pequena e gar..
CH716 – ITAICI -  R$850 MIL -  2 dorm., 2 wcs, sala, varanda, coz., copa, lav., dispensa e 
edícula. Possui churr. c/ área gourmet, quintal, pomar e poço.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, 
dispensa, 8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos 
fundos e poço artesiano. Área Total 121.000 m². 
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, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 

SALÕES

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$1.200,00 - Área 32 m² e wc.
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 com 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 site 1477 - Apartamento Vila Pires da Cunha - 2 dorm, 
sala, coz, banheiro e garagem - R$ 880,00 + Cond +IPTU 

3 ref site 29706 - Casa Cidade Nova - 2 dorm, sala, cozinha, 2 banhei-
ros, área de luz, quintal e 4 vagas de garagens sendo 2 cobertas - R$ 
1.800,00 + IPTU

7 Ref site 31020 - Casa Jardim Regina -  1 dorm, banheiro, 
ampla sala, copa e cozinha, varanda, lavanderia, quintal e 4 
vagas - R$ 400.000,00

8 ref site 31016 - Chácara Colinas de Indaiatuba - 3 dorm sendo 
1 suíte, wc social, sala 2 ambientes, coz, área de serviço, chur-
rasqueira, varanda e 2 vagas de garagem R$ 850.000,00

4 ref site 30651 - Apartamento  Cidade Nova -  2 dorm sendo 1 suíte, 
coz, área de serviço, sala, varanda, wc social, e 2 vagas cobertas R$ 
1.300,00 + Cond + IPTU

5 ref site 30524 - Apartamento Bairro Pau Preto - 3 dorm sen-
do 1 suíte, coz planejada, sala de dois ambientes, wc social e 
1 vaga garagem - R$ 1.600,00 + Cond + IPTU

2 ref site 31015 - Sobrado  Jardim Regina - 4 dorm , sala , coz 
, banheiro, churrasqueira, quintal, área de serviço e garagem 
com 3 vagas- R$ 3.600,00 + IPTU

10 ref site 30955 - Terreno Residencial Nova Veneza - Lote de 
153,20 m² - R$ 195.000,00

11 ref site 31011 - Apartamento Bela Vista - 2 dorm, coz e 
lavanderia conjugadas, sala de estar e jantar, banheiro social 
e varanda gourmet - R$ 239.000,00 + Cond 

12 ref site 30572 - Apartamento Centro -  2 dorm, coz, sala, 
área serviço e 1 vaga - R$ 350.000,00 + Cond

9 ref site 30176 - Terreno Jardim Jequitibá - Lote de 369,29 
m²  residencial - R$ 450.000,00

1 ref site 30702- Casa Centro -  2 dorm , sala, coz, banheiro, área 
de serviço e garagem  R$ 2.000,00 + IPTU 
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Apartamento com 2 dormitórios à venda, 53 m² por R$ 
250.000,00 - Bela Vista - Salto/SP

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

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

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

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

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

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

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

Paloma Gregório Janones Procópio 
Tel.: (19) 99982-5146 - Creci: 210730-F
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RESIDENCIAL PRIMAVERA II - SALTO SP - Sala ampla, 
cozinha americana, despensa, lavabo, 4 suítes, sala de 
Tv, área gourmet, churrasqueira, fogão e forno a lenha, 
garagem, portão automatizado, piscina com sistema 

de aquecimento, pomar com arvores frutíferas. 
Oportunidade: R$1.910,00. 

Aceita carro e terreno de menor valor!

RESIDENCIAL GRAN VILLE - 3 Dormitórios, 1 Suíte, 
Sala 2 Ambientes, Sacada, Cozinha, Lavanderia, Ba-

nheiro Social, 2 Vagas. R$340.000,00

COLINAS DO MOSTEIRO DE ITAICI - 2 dormitórios, 
banheiro social, sala 2 ambientes, cozinha planejada, 
lavanderia, 3 vagas cobertas, jardim gramado, área 

gourmet com 2 dormitórios, banheiro social, cozinha, 
churrasqueira, fogão à lenha, forno para pizza, piscina 

com hidro R$ 895.000,00

VILA RESIDENCIAL GREEN PARK - 300 m² Excelente 
topografia! Valor abaixo de mercado! 

Valor R$350.000,00

RESIDENCIAL DUAS MARIAS - 3 suítes, sala de jantar, 
área gourmet completa, piscina aquecida, cozinha 

planejada com ilha, elevador, adega 
R$ 2.150.000,00

CASA MORADA DO SOL - 3 dormitórios/ 1  suíte / Sala 
de Tv/ cozinha panejada/ lavanderia/ garagem coberta. 

Portão eletrônico. R$349.000,00

AP00890 - 3 DORMITÓRIOS - SENDO 1 SUÍTE - TODOS 
PLANEJADOS, SALA PARA 2 AMBIENTES, COZINHA COM 
PLANEJADOS, BANHEIRO SOCIAL, LAVANDERIA COM AR-
MÁRIOS, SACADA GRANDE, GÁS ENCANADO ÁREA ÚTIL: 

80 m² VALOR: 400.000,00 - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

JARDIM RESIDENCIAL DONA LUCILLA - 3 suítes, 1 
suíte máster, closet, sala de TV, jantar, cozinha plane-
jada, área gourmet, banheiro, churrasqueira, piscina, 

lavanderia, 4 garagem R$ 1.680.000,00

JARDIM RESIDENCIAL VIENA - 3 suítes, closet, sala 2 
ambientes, lavabo, cozinha americana planejada, lavan-
deria, área de serviço, churrasqueira, quintal, jardim, 4 

vagas, aquecedor solar R$ 990.000,00

JARDIM BELA VISTA - 3 dormitórios, 1 suíte, banheiro 
social, Sala de TV e jantar, lavabo, cozinha planejada, 
lavanderia, churrasqueira, fogão a lenha, piscina, 3 

vagas de garagem, portão eletrônico, aquecedor solar. 
Valor R$750.000,00

GALPÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL - 04 banheiros, 
2 amplas salas, vaga para veículo na frente do galpão, 
portão de ferro, ótima localização, fácil manobra para 

caminhões. Empreendimento novo! Valor locação 
R$ 4.500,00 + iptu R$182,00 / mês
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1) REF 27 – EDIFÍCIO RESIDENCIAL VICTÓ-
RIA- Próximo Parque Mall - Jardim Pompéia –
R$360.000,00 Apartamento – 88,79m² área útil 
– 3 dormitórios, 1 suíte, sala estar/jantar – cozi-
nha, 02 vagas de garagem. Condomínio com chur-
rasqueira, salão de festas, playground e piscina.  

2) REF 35 -  JD MONTREAL RESIDENCE - 01 casa 
térrea de 115 m2   - valor de venda 690.000,00   - 3 
Dormitórios sendo uma suíte, sala, cozinha com ar-
mários planejados, banheiro social, área gourmet, 
vagas de 2 garagens, aceita terreno de menor valor. 

3) REF 29 - CASA EM CONDOMÍNIO – RE-
SIDENCIAL MARIA JOSÉ – CASA TÉRREA – 
R$1480.000,00- AT 300m², AC 190m², 3 suí-
tes com closet, cozinha, salas estar/ jantar, 
espaço gourmet, lavanderia, despensa, piscina, 
preparada para ar condicionado e aquecimento 
solar, armários planejados estão incluídos. Entre-
ga do imóvel em agosto/21. Aceita financiamento. 

4) REF 09 – TERRENO EM CONDOMÍ-
NIO – JARDIM QUINTAS DA TERRACO-
TA – Esquina - 1663m² R$540.000,00. 

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

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

7) REF 33 – APTO CLASS – R$500.000,00 -Lin-
do apartamento mobiliado com 62m² com dois 

dormitórios, sendo uma suíte, ar condicionado 
em dois ambientes, dois banheiros, móveis pla-
nejados, 2 vagas de garagem completas. Área de 
lazer completa: academia, piscina, salão de festas 
adulto e infantil, espaço gourmet, quadra polies-
portiva, espaço teen, praça fitness e playground. 

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

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

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

11) REF 34 - CASA EM CONDOMÍNIO – RESIDEN-
CIAL MARIA JOSÉ – Sobrado – R$1780.000,00- AT 
300m², AC 280m², 3 suítes com closet, mais uma suí-
te no andar térreo, cozinha americana, home office, 
ampla salas estar/ jantar, espaço gourmet, lavan-
deria, piscina, será entregue com ar condicionado 
e aquecimento solar, inclusive para piscina, Entrega 
do imóvel em agosto/21. Analisa proposta com fi-
nanciamento/terreno; garagem 2 carros cobertos. 

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

*Valores sujeitos a alterações
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Classificados

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 Acei-
ta Financiamento. 
Corra! F.: 99762-
7997 / 3935-3294
SOBRADO JARDIM 
EUROPA: 3 dormi-
tórios + 1 uma suíte 
2 cobertas 2 des-
cobertas 19 99384 
-7400
V I L A  A R E A L  ( 
P R Ó X I M A  D O 
CARREFOUR) 3 
dormitórios c/ suíte 

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, 
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$140.000,00 F.: 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!
Apartamento novo 
Villa Heveltia - 2 
dorm., vaga de gara-
gem, lazer completo. 
Ao lado da Santos 
Dumont, 5 minutos 
do centro, 01 minuto 
do aeroporto inter-
nacional e Viraco-
pos. R$ 252.542,02. 
Financiamento 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 pei-

Aquecimento solar, 
água quente nos 
banheiros, cozinha 
e espaço gourmet. 
Preparação para ar 
condicionado nos 
quartos e sala. Pisci-
na com cascata e ilu-
minação.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, 
aceito imóvel de 
menor valor. F. (19) 
992170168.
Monte verde pró-
ximo ao parque 
temático - com 2 
quartos, sem 1 com 
guarda roupas pla-
nejado, sala de visita 
e sala de tv, cozinha 
planejada, 2 banhei-
ros, garagem p/ 2 
carros, churrasquei-
ra com piscina aque-
cida, edícula, lavan-
deria no fundo, canil, 
terreno inteiro com 
131m2 construído 
– R$ 580mil aceita 
financiamento. Con-
tato: 19 98768-0033
Vendo/Troco - Lo-
cado: R$3.800,00 
- Prédio residencial 
próximo ao Haoc 
- Rua dos Indaiás, 
256. Com 4 imoveis 
independentes, Ter-
reno 250m², contru-
ído 230m². Ótimo lo-
cal.Valor R$ 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

 
A P A R T A M E N -
TOS EM SANTOS: 
2 dorm, vendo ou 
troco por imóvel de 
maior valor em In-
daiatuba, 1 apto na 
Praia de Gonzaga, 
andar alto, varanda 
com vista lateral do 

2 vagas cobertas 
R$ 430.000,00 12 
99774-3282 WHATs
 CASA NOVA CON-
DOMÍNIO VEIENA 3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas de gara-
gem  R$ 740.000,00 
Tel 12 99774-3282 
WHATS
CASA NOVA CON-
DOMÍNIO BRÉSCIA 
3 dormitórios c/ suí-
te 1 vaga coberta 
R$ 715.000,00   12 
997743282 WHATS
Vendo casa Portal 
do Sol:  2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro, edicola 
com churrasquei-
ra e garagem co-
berta para 2 carros 
R$290.000,00 Ellen 
19 97410-2013

Lindo Sobrado á 
venda Vila Furlan 
em Indaiatuba - 3 
dormitórios, sala 
ampla cozinha, área 
e serviço, garagem, 
armários embutidos 
cozinha, dormitó-
rios..  Venda R$ 
750.000,00
Vende-se  duas 
casas no mesmo 
terreno inteiro com 
250 metros quadra-
dos na Morada do 
Sol, bom para in-
vestimento, casa da 
frente com sala, co-
zinha, banheiro e 2 
dormitórios e a casa 
do fundo possui 2 
dormitórios, sala, 
cozinha com móveis 
planejados, banhei-
ro, ambas possuem 
lavanderia, quintal, 
garagem para 5 car-
ros e portão eletrô-
nico.Aceita Terreno 
como parte do pa-
gamento. Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se  casa 
nova no Jardim 
Colibris  -  Casa 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, WC 
social, lavanderia, 
quintal, garagem 
para 2 carros, por-
tão eletrônico, aceita 
financiamento e está 
no valor de 300mil. 
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. 

xes abastecido com 
água por gravidade,  
diversas árvores fru-
tíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor 
valor. Estuda entra-
da + parcelamento. 
F.: (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Sítio em Piedade-
-SP - 36.000m², 02 
casas, barracão, 
lago com peixes, 
telefone fixo, torre 
de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor 
valor. Estuda entra-
da + parcelamento. 
F.: (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
SÍTIO MONTE MOR 
1,5KM do centro de 
Monte Mor, Via as-
faltada, ótima casa e 
mais duas edículas, 
Piscina, lago e área 
verde preservada. 
19 4105-7479
Venda de Sítio: 
de quase dois al-
queires, plano, bas-
tante água, cerca 
nova, três casas, 
um grande galpão, 
valor de 450 mil e 
aceita proposta e 
parcelamento. Con-
tato (19)99762-7708
C h a c a r a  s ó 
t e r r a :  1 0 0 0 m ²  
pavimentada em 
Elias Fausto 80 mil 
Contato (19)99762-
7708
CHÁCARA COLI-
NAS Com 2 dormi-
tórios Banheiros fe-
minino e masculino 
R$ 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

 
Sala  comerc ia l 
à venda e Loca-
ção Off 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 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 elásti-
ca (Jump) para adul-
to 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

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS – Experiência 
em limpeza, corte de 
grama, limpeza de pis-
cina e manutenção pre-
dial. Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade 
de horário.

AUXILIAR DE LIMPEZA 
– Experiência na fun-
ção. Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade 
de horários.

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.

AUXILIAR DE QUALI-
DADE – Ensino médio 
completo. Possuir 
Curso de metrologia e 

leitura e interpretação 
de desenho, Experiência 
em inspeção de ´peças 
visual e dimensional. Ex-
periencia em manusear 
paquímetro e micrôme-
tro.

CONTADOR (A) – CRC 
ativo. Experiência na 
função. Desejável em 
empresas do Ramo de 
prestação de serviços.

MOTORISTA – CNH cate-
goria D. Experiência na 
função comprovada em 
carteira. Para trabalhar 
em Loja de material de 
construção.

MONTADOR ELÉTRICO – 
NR10 e NR35. Experiên-
cia em montagem de 
painéis elétricos.

OPERADOR DE MÁQUI-
NA – Ensino médio com-
pleto. Conhecimentos 

em Metrologia e Leitura 
e Interpretação de dese-
nho mecânico. Experiên-
cia em operar máquinas 
convencionais.

OPERADOR DE TORNO 
CNC– Experiência em 
operar Torno CNC e Cen-
tro de usinagem (Coman-
dos Siemens e Fanuc). 
Conhecimentos em Me-
trologia. Ensino médio. 
Desejável possuir Curso 
de Leitura e Interpreta-
ção de Desenho.

PROGRAMADOR DE TOR-
NO CNC – Experiência 
em programação de má-
quinas CNC (Centro de 
usinagem e torno CNC). 

Desejável Técnico em 
Mecânica. Residir em In-
daiatuba ou região.

SERRALHEIRO INDUS-
TRIAL – Experiência na 
função. 

SUPERVISOR OPERACIO-
NAL – Experiência em 
liderar equipe. Experiên-
cia nas áreas elétricas, 
hidráulicas, piscinas e 
jardinagem. Ensino mé-
dio completo. Informáti-
ca básica. CNH B.

TÉCNICO SEGURANÇA 
DO TRABALHO – For-
mação técnica com cer-
tificado. Experiência na 
função comprovada em 
carteira. Pacote Office. 
CNH B.

TORNEIRO MECÂNICO 
– Experiência na função 
comprovada em cartei-
ra. Residir em Indaiatu-
ba ou região.

VENDEDOR (A): Ensino 
médio completo. CNH B. 
Experiência na área de 
vendas. Desejável expe-
riência anterior em em-
presas do Ramo de ma-
terial para construção.

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. JOAQUIM PONCIANO 
DA CRUZ NETO com 68 
anos, União estável com 
SUELI DA SILVA GOMES 
sendo filho de JOSE PON-
CIANO DA CRUZ e ANA 
CATARINA FRASCETTO. 
Deixou as filhos: KELLEN 
e MARIELEN. Falecido 
em: 19/06/2021, e Sepul-
tado no São João Batis-
ta em Capivari-SP aos 
20/06/2021

2. NORIVALDO ANTONIO 
DA SILVA com 68 anos, 
Divorciado sendo filho 
de FRANCISCO ANTO-
NIO DA SILVA e MARIA 
LINA DA SILVA. Deixa os 
filhos: EMERSON, RO-
DRIGO, ATILAS (Maiores). 
Falecido em: 23/06/2021, 
e Sepultado no São João 
Batista aos 24/06/2021.

3. FELIPE EMIDIO ALVES 
com 82 anos , Era Viúvo(a) 
de ROSA MARIA DA SILVA  
sendo filho(a) de JOSÉ 
ALVES DA COSTA e AURY 
EMIDIO CUNHA. deixa 
filho(s): JOSIANA 55, 
DANIEL 48, JOSÉ ( FAL ), 
DAVI ( FAL )., Falecido em: 
20/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 21/07/2021. 

4. VERA MARIA BARROS 
SILVA com 60 anos , Era 
Divorciado(a)  sendo fi-
lho(a) de ELIAS CAETANO 
SILVA e CREUZA BAR-
ROS SILVA. deixa filho(s): 
ROSELI 40, RICARDO 36, 
RAFAEL 34., Falecido em: 
20/07/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 21/07/2021. 

5. EUFLAVIO PEREIRA 
NASCIMENTO com 75 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JACÓ 
PEREIRA DO NASCIMEN-
TO e OTINA PEREIRA DO 

NASCIMENTO. deixa fi-
lho(s): LEANDRO e GUSTA-
VO (Maiores), Falecido em: 
21/07/2021, e sepultado(a) 
no MUNICIPAL NOVA GRA-
NADA-SP aos 21/07/2021. 

6. DULCILAINE BESSON 
DE GODOI com 51 anos , 
Era Divorciado(a) sendo 
filho(a) de DARCI DE GO-
DOI e MARLI BESSON DE 
GODOI. deixa filho(s): DOU-
GLAS (30), DAIANE (22)., 
Falecido em: 21/07/2021, e 
sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 21/07/2021. 

7. NEUSA VACHELLI com 
74 anos , Era Viúvo(a) de 
JOÃO DE OLIVEIRA sen-
do filho(a) de ANTONIO 
VACHELLI e DIJANIRA 
RAMOS VACHELLI. dei-
xa filho(s): CLAUDINEI 
, GISLAINE (MAIORES) 
MARCIO (FAL), Falecido 
em: 21/07/2021, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
21/07/2021. 

8. ERVINO SIEG com 80 
anos , Era Divorciado(a) 
sendo filho(a) de WILLY 
SIEG e IRMA WELLER 
SIEG. deixa filho(s): NEU-
ZELI 55., Falecido em: 
21/07/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
21/07/2021. 

9. ADRIANO ROBERTO 
PIRAN COSTACURTA 
com 41 anos , Casado (a) 
com DANIELA TEIXEIRA 
COUTINHO COSTACURTA 
sendo filho(a) de CARLOS 
ROBERTO COSTACURTA 
e MARIA BERNARDETE 
PIRAN COSTACURTA. dei-
xa filho(s): ISABELLY 13, 
SOPHIA 08, Falecido em: 
21/07/2021, , e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 22/07/2021. 
10. CELSO ADRIANO CLA-
RO com 55 anos , Era Sol-

teiro(a) sendo filho(a) de 
SILVIO CLARO e MARIA 
APARECIDA DE OLIVEI-
RA CLARO. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
21/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 22/07/2021. 

11. JOSE EDUARDO ROS-
SI com 64 anos , Casado 
(a) com MARIA NUCIA DE 
MELO ROSSI sendo fi-
lho(a) de AUGUSTO ROSSI 
e ROSA DELFEQUI ROSSI. 
deixa filho(s): FERNANDA 
38, RICARDO 35, RONEN 
28, Falecido em: 21/07/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 22/07/2021. 
 
12. CRISTINA CORREA 
HENRIQUES com 48 anos 
, Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de ARNALDO HEN-
RIQUES e ADELIA CORREA 
HERNRIQUES. NAO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
21/07/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
22/07/2021. 

13. GUILHERMINA DOS 
SANTOS com 71 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de FRANCISCO CIRINO 
DOS SANTOS e MARIA 
CANDIDA DOS SANTOS. 
deixa filho(s): VALDEIL-
SON, VILSON, MARCIA, 
VALDENICIO, VANUSIA 
(MAIORES), Falecido em: 
22/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 23/07/2021. 

14. MAURO ANDRIETI com 
74 anos , Casado (a) com 
NEUSA MARIA ANDRIETI 
sendo filho(a) de PEDRO 
ANDRIETI e ANA PILATO 
ANDRIETI. deixa filho(s): 
KELLY 42, Falecido em: 
22/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 23/07/2021. 

15. NURE APARECIDO 
BUENO SOARES com 44 
anos , Era Divorciado(a)  
sendo filho(a) de JOSÉ DE 
ALMEIDA SOARES e NAN-
CI MARIA BUENO SOA-
RES. NÃO DEIXA FILHOS., 
Falecido em: 23/07/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 23/07/2021. 

16. MARIA IZABEL DE OLI-
VEIRA com 73 anos , Ca-
sado (a) com WILSON JE-
SUINO DE OLIVEIRA sendo 
filho(a) de BENEDITO BA-
NHE e JULIA MORETI BA-
NHE. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 23/07/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 23/07/2021. 

17. WALTER MARCIAL 
ROSSI com 73 anos , Ca-
sado (a) com MARIA SAN-
TA ROSSI sendo filho(a) 
de DOMINGOS ROSSI e 
JOANNA ROSSI. deixa fi-
lho(s): ANDREA 51, FABIO 
46, Falecido em: 23/07/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 23/07/2021. 

18. JENNIFER MACEDO 
FIRMINO com 28 anos , 
Casado (a) com HUDSON 
GOMES FIRMINO sendo 
filho(a) de JOÃO ALEXAN-
DRE DE MACEDO e LUCI-
NEIA DE SOUZA FONTES. 
deixa filho(s): ALICE 6, Fa-
lecido em: 24/07/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 25/07/2021. 

19. RUBENS DE CAMPOS 
PENTEADO com 89 anos 
, Casado (a) com IONE 
APARECIDA ANASTACIO 
DE CAMPOS PENTEADO 
sendo filho(a) de ANTONIO 
DE CAMPOS PENTEADO 
e ANTONIA FERNANDES 
DE CAMPOS. deixa fi-
lho(s): RODRIGO, RUBENS 
(MAIORES), Falecido em: 
24/07/2021, sepultado(a) 
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no JARDIM MEMORIAL aos 
26/07/2021. 

20. VALDIR PEDRO PIOVE-
SANA com 77 anos , Era 
Viúvo(a) de HELENA LUIZA 
MAZUCATO PIOVESANA 
sendo filho(a) de ROVIGLIO 
PIOVESANA e ERMELINDA 
TREVISANO PIOVESANA. 
deixa filho(s): FERNANDA 
43, VANIA 41, CELSO (FAL), 
Falecido em: 24/07/2021, e 
cremado(a) no CREMATO-
RIO UNIDAS / PIRACICABA 
aos 26/07/2021. 

21. MANOEL MESSIAS DE 
FIGUEIREDO com 67 anos 
, Era Divorciado(a)  sendo 
filho(a) de JOSE PINTO DE 
FIGUEIREDO e JOSELITA 
BERRETO DE FIGUEIREDO. 
deixa filho(s): ANGELO E 
MUNIQUE (MAIORES), Fale-
cido em: 25/07/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 26/07/2021. 

22. ADALGISA DOS SANTOS 
com 83 anos , Era Viúvo(a) 
de ANGELO JOSE DOS 
SANTOS sendo filho(a) de 
ANISIA MARIA DOS SAN-
TOS. deixa filho(s): AVACI, 
EDNA, ELIAS, VALCIONILIA, 
ALZENI, ANGELA, ALICE, 
ADALGISA (MAIORES), 
AUREA (FAL), Falecido em: 

25/07/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
26/07/2021. 

23. RENI DE JESUS CALA-
ÇA com 60 anos , Casado 
(a) com ELENICE ROSA 
DE LIMA CALAÇA sendo 
filho(a) de JURANDIR CA-
LAÇA. deixa filho(s): KEILA 
37, GISELLI 32, Falecido em: 
25/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 26/07/2021. 

24. GORETE OLIVEIRA 
SANTOS DA SILVA com 58 
anos , Casado (a) com AL-
CIDES MAURO DA SILVA 
sendo filho(a) de EUCLIDES 
RODRIGUES DE OLIVEI-
RA e LAURINETE FARIAS 
DOS SANTOS. Deixa os fi-
lhos: SONIA 37, PAULA 35, 
CRISTINA 33. Falecido em: 
25/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 26/07/2021. 

25. ZAIRA PERROTTI com 
76 anos , Era Viúvo(a) de 
ANTONIO PERROTTI sen-
do filho(a) de DAMIANO 
D´ALESSANDRO e LOUR-
DES BROSSI D´ALESSAN-
DRO. deixa filho(s): MARCIA 
e  MARCOS (MAIORES), Fa-
lecido em: 25/07/2021, e se-
pultado(a) no CANDELARIA 

aos 26/07/2021. 

26. GISLENE CONCEIÇÃO 
CLERES OLIVEIRA com 35 
anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JOAO BATIS-
TA ALVES DE OLIVEIRA e 
MARLENE CLERES BRITO. 
deixa filho(s): GABRIEL 08, 
MIGUEL 04, Falecido em: 
25/07/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
27/07/2021. 

27. RENATO EUSEBIO DOS 
SANTOS com 51 anos , Era 
Separado(a) de LUCINÉIA 
BARBOSA DA SILVA sen-
do filho(a) de ELIO DE 
OLIVEIRA SANTOS e LÉA 
CLOTILDE DOS SANTOS. 
deixa filho(s): MONIQUE 25, 
BRUNO 29., Falecido em: 
26/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 26/07/2021. 

28. ANTONIO WILSON RO-
DRIGUES DOS SANTOS 
com 53 anos , União estável 
com TEREZA MENDONÇA 
DA SILVA sendo filho(a) de 
ANTONIO FERREIRA DOS 
SANTOS e EMIDIA RODRI-
GUES DOS SANTOS. deixa 
filho(s): LARISSA 27, Fale-
cido em: 26/07/2021, e se-
pultado(a) no CEMIT. LAJE-
ADO GUAIANAZES-SP aos 

27/07/2021. 

29. ILZA CANDIDO FER-
REIRA com 71 anos , Ca-
sado (a) com JOÃO CONS-
TANTINO FERREIRA 
sendo filho(a) de ANTO-
NIO CANDIDO DE OLIVEI-
RA e EFIGENIA GONÇAL-
VES DE OLIVEIRA. deixa 
filho(s): ILMA , DANIELA, 
LEANDRO  (MAIORES), 
LEONARDO ( F )., Falecido 
em: 27/07/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 27/07/2021. 

30. LUIZ CARVALINI com 
81 anos , Casado (a) com 
IRACEMA PISTONI CAR-
VALINI sendo filho(a) de 
PLINIO CARVALINI e ZIL-
DA MERCHI. deixa filho(s): 
LUIZ 57, SILENE 51, Faleci-
do em: 27/07/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 27/07/2021. 

31. MARLENE CHIAPARI-
NE com 80 anos , Casado 
(a) com MILTON CHIA-
PARINE sendo filho(a) 
de EMIGDIO MOLINARI e 
IZABEL MOLINARI. deixa 
filho(s): MONICA 57, LUIZ 
CARLOS 55 ., Falecido em: 
27/07/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 27/07/2021.

ERRATA 
Comunicamos que na edição 938 até 956 
do Jornal Mais Expressão, foi publicado 

erroneamente os classificados em nome de 
Vera Lucia Rosa de Oliveira Montagnani, 

fone (19)97109-6186, por motivos de erro na 
atualização do sistema. Sendo assim retira-

mos no momento em que fomos notificados. 
Agradecemos a compreensão e pedimos 

desculpas pelo ocorrido. 
Grupo Mais Expressão. 

o Jornal  Mais Expressão Indaiatuba
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