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A Secretaria de Saúde de Indaiatuba encerrou 
os atendimentos do Teleatendimento Covid-19 aos 
domingos. A justificativa, segundo a pasta, é a baixa 
procura da população pelo serviço. 

Hoje, 10 de setembro, é oficialmente o Dia Mundial 
de Prevenção ao Suicídio. No Brasil, a campanha se 
iniciou em 2014, e foi uma iniciativa da Associação 
Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho 
Federal de Medicina. 

Dar retorno financeiro, 
credibilidade e visibili-
dade às empresas 
e empresários 
premiados são 
alguns dos ob-
jetivos do Tro-
féu Frutos 
de Indaiá, 
tradicional 
prêmio ofe-
recido há 15 
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Consumidor enfrenta longas filas e paga 
até R$ 2 a mais por litro de combustível

O protesto de ca-
minhoneiros, iniciado 
na noite de quarta-fei-
ra (8) e que se esten-
deu com a interrupção 
de estradas em 15 
Estados na manhã do 
dia seguinte, levou 
consumidores ao de-
sespero em diversas 
cidades brasileiras: 
em Indaiatuba, en-
frentaram longas filas 
e pagaram até R$ 2 a 
mais por litro de com-
bustível. Os donos de 
postos aumentaram 
os preços em menos 
de uma hora após ob-
servarem a procura 
excessiva. As placas 
anunciando o valor 
cobrado desaparece-
ram e quando rea-
pareceram estavam 
ajustadas.

Saúde encerra Teleatendimento 
Covid-19 aos domingos

Setembro Amarelo: é necessário 
debater sobre suicídio

Troféu Frutos de Indaiá é 
retorno garantido

CONSULTA

CAMPANHA
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FRUTOS DE INDAIÁ
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Janayne Barbosa e Luciano Serra - Diretores Executivos da 
Rede de Clínicas AUDIOCAMP
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Editorial
As medidas sanitárias 
ainda são necessárias 

Com o ritmo da vacinação acelerando em várias 
partes do Brasil, há quem sinta que a pandemia já 
está acabando, ou que, por estarem vacinados, não 
vão precisar mais da máscara, do distanciamento e 
dos cuidados com a higiene.

 A vacinação é sim muito importante, respon-
sável pela queda no nùmero de casos graves e mortes, 
mas não nos protege totalmente. Um dos motivos é 
que as vacinas foram desenvolvidas para a “versão 
original” do Coronavírus, e ainda não se sabe até que 
ponto elas são eficazes para outras variantes como 
a P1 (conhecida também como gama, encontrada no 
Brasil) e a Delta (encontrada na Índia). 

 Essas variantes se mostram mais transmissí-
veis, e esse é um dos motivos do aumento no número 
de infecçôes mesmo em países que já tem boa cober-
tura vacinal, como nos Estados Unidos ou Israel. 

 Ricardo Khouri, pesquisador da Fiocruz e 
professor de imonologia da Universidade Federal da 
Bahia, em entrevista recente ao G1, afirmou que o 
único jeito de ficarmos realmente protegidos é ainda 
levar a sério as “medidas não farmacológicas”, que 
são o uso de máscaras, alcóol gel e o distanciamento 
físico. 

 Ao mesmo tempo, deixa claro que “as vaci-
nas são extremamente necessárias para romper a ca-
deia de transmissão. E não vale apenas primeira dose, 
é preciso completar a cobertura vacinal”, explica o 
pesquisador.

Receitas do  Lopes

Artigo

A Lei 12.318/2010 dispõe especificamente sobre a Alienação Parental, introduziu com clareza as de-
finições e consequências deste instituto jurídico, mas o que é alienação parental?

Considera-se alienação parental todo ato de interferência na formação psicológica da criança ou do 
adolescente, que promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, ou qualquer parente ou pessoa 
que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para eu repudie genitor ou 
que cause prejuízos ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Promover campanha de 
desqualificação da conduta do genitor, os pais sempre falam mal um do outro, implantar falsas memó-
rias, dificultar o exercício da convivência, omitir informações acerca da vida escolar ou saúde do filho, 
apresentar falsa denúncia de crime contra o genitor, mudar de domicílio para local distante apenas para 
dificultar a convivência do genitor com o filho, dificultar a convivência da criança e do adolescente com 
os avós, tios e primos, entre outros atos.

As crianças e os adolescentes que são submetidos a este tipo de interferência estão tendo seus direitos 
como pessoa em desenvolvimento violados, direitos este previstos na Constituição Federal, no Código 
Civil e no Estatuto da Criança do Adolescente. Os adultos não sabem lidar com as frustações e o luto do 
fim do relacionamento e acabam por usar as crianças como objeto de vingança.

A criança passa a ver o pai ou mãe como os olhos dos outros, é uma violência psicológica com con-
sequências gravíssimas, devastadoras e as vezes irreversíveis. A Lei da Alienação Parental estabelece o 
sistema de garantia de direitos a criança ou adolescente vítima, e uma vez caracterizados os atos de alie-
nação, estes que praticam podem ter como consequência restrição de convívio, inversão da guarda, e até 
mesmo perderem o poder familiar. 

A guarda compartilhada é uma das formas de se evitar os atos de alienação parental, uma vez que a 
criança ou adolescente tem ampliado o regime de convivência com aquele genitor que está fora da casa. 
Cabe informar que a guarda compartilha é regra em todo o território brasileiro, e o direito de conviver 
com o filho não são de seus genitores e sim da criança ou do adolescente, conforme prevê a legislação.

A Lei é importante e não deve ser revogada, pois atos de alienação fere direitos fundamentais das 
crianças e dos adolescentes, e tais direito devem ser protegidos, pois o que acontece na infância não fica 
na infância.

11 anos da Lei da Alienação Parenta, porque ela não deve ser revogada?

Dra. Alexsandra Manoel Garcia - especialista em Direito das Famílias

Previsão do Tempo

10/09 - Sexta-feira 12/09 - Domingo11/09- Sábado 13/09 - Segunda

Mínima: 19°
Máxima: 26°

Mínima: 18°
Máxima: 25°

Mínima: 19º
Máxima: 32°

Mínima: 19°
Máxima: 36°

Artigo

Um dos fatores mais impactantes na venda de um imóvel é a sua avaliação. Ou seja, a forma como um profissional 
do mercado imobiliário realizou o cálculo para determinar o preço de comercialização da propriedade. 

Existem vários métodos que podem ser usados para chegar ao valor final do imóvel. Contudo, muitos corretores 
não consideram alguns aspectos básicos na hora de fazer essa conta, tal como a lei da oferta e demanda na região do 
imóvel. 

Ou ainda, tentam agradar a todo custo o dono do imóvel a fim de conseguir trabalhar a divulgação do mesmo. 
Logo, acabam realizando uma avaliação sem fundamentos, onde o preço final da propriedade fica consideravelmente 
acima do que é praticado pelo mercado e dificulta a venda da mesma.  

Sabendo que essas situações são muito comuns, o Grupo Silvana Carvalho desenvolveu um método exclusivo de 
avaliação de imóveis. Ele considera os seguintes critérios: 

Demanda apresentada pelo mercado atual;
Valor médio do metro quadrado das últimas vendas realizadas na região em que o imóvel está localizado;
Diferenciais presentes na estrutura da residência;
E considerações gerais do consultor especialista no condomínio. 
Dessa forma, é possível chegar a um valor de venda justo pelo imóvel. Bem como, a propriedade torna-se muito 

mais atrativa e competitiva dentro da região em que está inserida, viabilizando uma negociação muito mais rápida e 
assertiva!

Além disso, é válido salientar que mercado imobiliário passa por oscilações constantes por conta de fatores eco-
nômicos, políticos e sociais. Portanto, é preciso se atentar a essas questões para sempre manter o valor do imóvel 
atualizado, a fim de evitar que o mesmo fique desocupado por um longo período.

Por essa razão, conte com a ajuda de quem é especialista neste assunto na hora de colocar um imóvel para venda! 
O Grupo Silvana Carvalho atua em vários condomínios de Indaiatuba e oferece todo o suporte necessário para que 

você faça um bom negócio. Então, não perca tempo e comece a anunciar o seu imóvel agora mesmo!

Descubra como realizar a avaliação de um imóvel corretamente

Maria Eduarda Silva dos Santos – Grupo Silvana Carvalho
Contatos: (19) 3500-6662 – WhatsApp (19) 99364-7898

Ingredientes 

• 500 grama(s) de siri 
catado e limpo 
• 100 mililitro (ml) de suco 
de limão coado 
• 80 mililitro (ml) de azeite 
de oliva 
• 200 grama(s) de cebola 
branca picadinha 
• 16 grama(s) de alho macerado 
• 300 grama(s) de tomate 
picadinho
• 40 grama(s) de cebolinha 
picadinha 
• 40 grama(s) de coentro 
picadinho 
• 40 mililitro (ml) de azeite 
de dendê 
• 150 mililitro (ml) de leite de coco 
• 1 folha de louro 1 galho 
de tomilho 
• 20 grama(s) de pimenta doce picadinha 

• Sal e pimenta-do-reino 
branca moída a gosto 
• Água (quanto baste) 

Modo de preparo 

Lave a carne de siri com 70ml de 
suco de limão misturado com água 
gelada, depois escorra e reserve. Em 
uma panela de fundo grosso, leve ao 
fogo o azeite de oliva com a cebola, o 
alho, as ervas (louro e tomilho), o siri, 
a pimenta-doce picadinha. Refogue 
por mais ou menos 8 minutos, até a 
cebola suar. Inclua o tomate, a pimen-
ta-do-reino branca e misture bem. 
Adicionar o suco de limão, o azeite 
de dendê, o leite de coco e misturar 
bem. Continuar refogando até a mis-
tura dar uma secada. Retire do fogo, 
finalize com cebolinha e coentro. Sir-
va em seguida acompanhado de farofa 
e molho de pimenta.

Casquinha de Siri
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Medo de desabastecimento semelhante ao vivido na greve dos caminhoneiros de 2018 
provocou corrida aos postos 

Consumidor enfrenta longas filas e paga
até R$ 2 a mais por litro de combustível 

AGÊNCIA BRASIL

O protes to  de 
caminhonei-
ros, iniciado 

na noite de quarta-feira 
(8) e que se estendeu 
com a interrupção de 
estradas em 15 Esta-
dos na manhã do dia 
seguinte, levou consu-
midores ao desespero 
em diversas cidades 
brasileiras: em Indaia-
tuba, enfrentaram lon-
gas filas e pagaram até 
R$ 2 a mais por litro de 
combustível.

A administradora 
Adriana Rizzi disse 
que correu ao posto, 
aceitou pagar mais e 
ficar em uma longa 
fila, porque temia que 
os efeitos do protesto 
fossem semelhantes a 
2018, quando os cami-
nhoneiros cruzaram os 
braços entre os dias 21 
e 30 de maio e pararam 
o país, causando desa-
bastecimento genera-
lizado. 

Os donos de postos 
aumentaram os pre-
ços em menos de uma 
hora após observarem 
a procura excessiva. 
As placas anunciando 
o valor cobrado desa-
pareceram e quando 
reapareceram estavam 
ajustadas. Alguns pos-
tos mais procurados 
pelos consumidores 
aumentaram o valor 
até três vezes conse-

cutivas.
Apesar da procura 

e das vendas intensas, 
não houve desabas-
tecimento, segundo o 
Sindicato dos Postos 
de Combustíveis de 
Campinas e Região 
(Recap), mas vários 
postos, ouvidos pelo 
Mais Expressão, ven-
deram todo o estoque 
que daria até sábado e 
tiveram de encomendar 
mais para atender ao 
público nesta sexta-
-feira.

Dispersão
No final da manhã, 

o protesto já tinha sido 
dispersado em todo 

Apesar da procura e das vendas intensas, não houve desabastecimento, segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis de 
Campinas e Região

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br

o país. Na região de 
Indaiatuba houve mo-
bilização, mas sem 
bloqueio de pistas em 
Limeira, Piracicaba, 
Valinhos, Americana 
e Campinas.  A não ser 
o pânico de consumi-
dores, o protesto não 
provocou desabasteci-
mento.

Ao contrário de 
2018, quando o mo-
vimento dos caminho-
neiros ficou conhe-
cido como “Crise do 
Diesel”, no qual eles 
reivindicavam preços 
menores para o diesel, 
desta vez o protesto 
foi em apoiamento ao 
presidente da Repúbli-

ca, Jair Bolsonaro (sem 
partido), que ataca o 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e quer o 
voto impresso.

Entre alguns seg-
mentos de caminho-
neiros, o movimento 
também defendeu que 
o líder da categoria, o 
caminhoneiro Marco 
Antônio Pereira Go-
mes, conhecido como 
Zé Trovão, não fosse 
preso, conforme decre-
tou o ministro do STF 
Alexandre de Moraes 
após ele convocar uma 
paralisação para o dia 
7 de Setembro.

Com a repercussão 
negativa do seu pro-

nunciamento no dia 7, 
o próprio presidente 
Bolsonaro divulgou 
mensagem pedindo que 
os caminhoneiros recu-
assem e voltassem ao 
trabalho, mas vários 
deles não acreditaram. 
Acharam que era men-
sagem falsa e só depois 
de algum tempo aceita-
ram a recomendação.

Normalização
A assessoria da Re-

cap divulgou nota no 
final da tarde de quin-
ta-feira (9) solicitan-
do que a população 
não entre em pânico e 
que não vá aos postos 
para abastecer, tentan-

do fazer estoque por 
causa de um eventu-
al desabastecimento, 
pois ele não ocorrerá, 
sobretudo agora que o 
protesto foi encerrado 
pela manhã.

Sobre o aumento de 
preços de até R$ 2 por 
litro de combustível em 
postos de Indaiatuba, 
a assessoria informou 
que a prática de pre-
ços é livre e respeita 
a lei da oferta e da 
procura. De acordo 
com o sindicato, não 
há como interferir: “Se 
o consumidor buscou o 
combustível com mais 
intensidade, é natural o 
preço subir”.

A Recap informou 
também que o carre-
gamento de combus-
tíveis na Refinaria de 
Paulínia, que abastece 
a região, foi normal na 
quinta-feira apesar do 
protesto dos caminho-
neiros, mais uma razão 
para não haver pânico 
e nem problemas para 
o reabastecimento dos 
postos.

A Prefeitura de In-
daiatuba informou que 
nenhum serviço foi 
afetado pelo protesto. 
Mesmo assim, havia 
uma preparação para 
eventual emergência se 
a paralisação continuas-
se. A situação vivida em 
2018 preparou vários 
segmentos na Prefeitura 
para o enfrentamento 
do problema.
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Cursos do Sebrae/Prefeitura ajudam na capacitação para evitar erros e minimizar número de fechamentos de negócios

O desafio da pan-
d e m i a  p a r a 
quem se man-

tém no mercado é se 
reposicionar em razão 
das necessidades que ele 
tem. “Esse é o caminho 
para melhorar vendas, 
conquistar clientes e 
ter resultados”, diz o 
secretário de Governo 
da Prefeitura e respon-
sável pelo Sebrae em 
Indaiatuba, Luiz Alberto 
Cebolinha Pereira. 

O Sebrae tem sido 
um aliado desses em-
preendedores nessa hora 
de adaptação, o que tem 
evitado erros e tem mini-
mizado o número de fe-
chamentos de negócios 
antes de um período de 
maturação, que é normal 
para qualquer empre-
endimento, segundo a 
avaliação de consultores 
do órgão e do secretário.

“O segredo de tudo é 

Empreendedores individuais de Indaiatuba 
investem para se reposicionar no mercado

a informação. O empre-
endedor não pode ficar 
fechado no seu negócio. 
Precisa conversar com as 
pessoas, ver o que está 
acontecendo e corrigir 
rotas”, diz Cebolinha. 
Essa é uma das princi-
pais dicas dos profes-
sores dos cursos que o 
Sebrae realiza gratuita-
mente na parceria com a 
Prefeitura.

Impostos
Mas não é só o em-

preendedor individual 
que precisa se adaptar. 
O governo também tem 
esse papel, segundo Ân-
gelo Peccini Neto, es-
pecialista em Direito 
Tributário e sócio do 
Peccini Neto Advoca-
cia, de São Paulo. Um 
exemplo foi o Projeto 
de Lei Complementar 
108/2021, aprovado no 
Senado em agosto.

A proposta aumenta 
o limite de faturamento 
para o microempreende-

ELOY DE OLIVEIRA 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

dor individual, passando 
dos atuais R$ 81 mil 
para R$ 130 mil. Peccini 
afirma que a medida vai 
reduzir a carga tributária 
para os empreendedores 
e que ela deve impactar 
cerca de 11 milhões de 
CNPJs, mas ainda pre-
cisa passar na Câmara.

“Como está, o ganho 

mensal não pode ultra-
passar R$ 6.750,00. Para 
investimento em produ-
tos e insumos é ainda 
menor, R$ 5.400,00, 
uma vez que o limite 
para isso é de 80% da 
receita anual”, diz o es-
pecialista, para quem os 
limites impõem uma in-
justiça, porque o aumen-
to no preço nem sempre 
significa lucro.

Curso 
Para não ficar para 

trás nessa corrida contra 
os danos da pandemia, 

40% das MEIs disponibilizaram aos seus clientes o pagamento digital no seu primeiro ano, o que facilita as vendas 
e agiliza o repasse dos ganhos

PEXELS

segundo levantamen-
to realizado pela Visa 
Consulting & Analytics, 
consultoria da Visa, 40% 
das MEIs disponibiliza-
ram aos seus clientes o 
pagamento digital no seu 
primeiro ano, o que faci-
lita as vendas e agiliza o 
repasse dos ganhos.

Por meio do progra-
ma Empreenda Rápido, o 
Sebrae/Indaiatuba ajuda 
o empreendedor a ficar 
atento a inovações como 
essa. Um exemplo é o 
curso semipresencial e 
gratuito “Gestão - Or-

ganize seu Negócio”, 
com uma turma de 13 
a 16 e outra de 27 a 30 
de setembro. Aulas de 
segunda a quinta-feira.

O foco do curso é 
capacitar os empreen-
dedores em contabili-
dade, geração de preço, 
marketing e em como ter 
um bom relacionamento 
com seu cliente. São 
quatro dias de curso com 
duração de quatro horas, 
com carga horária com-
pleta de 16h presenciais 
e mais quatro horas de 
capacitação remota.

Misto de presencial com home 
office é opção a indústrias 
médias e grandes em Indaiatuba

O retorno às ativida-
des normais depois de 
um ano e meio de idas 
e vindas nas restrições 
impostas pela pande-
mia da Covid-19 divide 
empresários em Indaia-
tuba sobre qual sistema 
adotar e as médias e 
grandes empresas têm 
optado por um misto do 
trabalho presencial com 
o home office neste pri-
meiro momento.

É isto o que defende 
Vilson Luiz Fabris, pro-
prietário das empresas 
Amore Joias de fabrica-
ção de semijoias e Me-
tal Nobre, Metal Metais 
e Mettax, estas da área 
de galvanoplastia, que 
adotou o sistema misto 
pelas vantagens que 
identificou durante a 
pandemia ao observar 
os funcionários.

“Acredito que a re-

tomada será de forma 
parcial, gradual, visto 
que, ainda não sabemos 
a real  segurança em 
aglomerarmos tantos 
funcionários dentro do 
ambiente de trabalho. 
A realocação de funcio-
nários exige uma logís-
tica gradual, de forma 
ordenada, para que as 
atividades dos demais 
não seja alterada”.

Para o diretor  do 
Ciesp Indaiatuba, Sér-
gio Wolf, que é proprie-
tário também da WBV 
Plásticos, a retomada é 
diferente para as peque-
nas empresas, pois elas 
não podem dispor de 
funcionários em home 
office devido aos seus 
processos de produção 
serem mais econômicos 
e exigirem acompanha-
mento de fluxo.

Levantamento  da 

KPMG, rede global de 
firmas independentes 
que prestam serviços 
profissionais de Audit, 
Tax e Advisory, apon-
tou que a retomada dos 
40 principais setores 
da economia brasileira 
após a pandemia vai 
acontecer em quatro 
estágios distintos con-
forme o segmento e a 
sua funcionalidade.

No primeiro está-
gio, estão os segmentos 
ligados às telecomu-
nicações,  agronegó-
cios, varejo e seguros, 
todos com perspectiva 
de crescimento; no se-
gundo estão os segmen-
tos de saúde, bancos, 
químicos e renováveis; 
depois os de logística, 
óleo e gás, açúcar e 
automotivo. Por último 
aviação, aeroportos e 
indústrias.
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Os interessados devem procurar a unidade escolar mais próxima da residência do estudante

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Abertas inscrições para alunos 
fora da Rede Municipal de Ensino
Secretaria de Educação informa que os alunos que estão matri-
culados nas escolas municipais já estão com a vaga garantida

A Secretar ia  de 
Educação de In-
daiatuba iniciou o 

período de inscrições para 
a matrícula de estudantes 
que se encontram fora da 
Rede Municipal de Ensino. 
Os alunos que desejam 
frequentar do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental e 
EJA (Educação de Jovens 
e Adultos) – Ensino Fun-
damental devem fazer a 
inscrição até 17 de setem-
bro de 2021.

Os alunos que já fre-
quentam as escolas muni-
cipais têm vaga garantida. 
Neste caso as escolas en-
tram em contato com os 
pais para realizar a rema-
trícula e atualização dos 
dados.

Os nascidos entre 
01/04/2016 a 31/03/2017, 
que frequentarão a Etapa 

II, a data para matrícula vai 
de 18 a 19 de outubro. Já os 
nascidos entre 01/04/2017 
a 31/03/2018, Etapa I, o 
prazo para matricula vai 
de 20 a 22 de outubro. As 
matrículas para creches 
acontecem durante o ano 
todo.

Os interessados de-
vem procurar a unidade 
escolar mais próxima da 
residência do estudante, 
das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. Os documentos 
necessários são: cópia da 
Certidão de Nascimento e 
do comprovante de endere-

ço (IPTU, conta de água ou 
de energia elétrica). Con-
fira no link http://www.
indaiatuba.sp.gov.br/edu-
cacao/educacao-basica/ 
o endereço das unidades 
escolares. Dúvidas podem 
ser esclarecidas pelo tele-
fone 3801 9191.

O Parque da Criança 
estava fechado desde 
março de 2020, após 
decretada a pandemia 
da Covid-19. E para a 
sua reabertura, prevista 
para outubro, a Secreta-
ria de Serviços Urbanos 
e Meio Ambiente está 
ampliando as atrações 
do playground com a 
instalação de uma praça 
em frente ao deck da 
lanchonete com espa-
ço para as tradicionais 
brincadeiras infantis. A 
praça também receberá 
mesas de jogos e bancos 
para descanso.

“Também estamos 
reformando os brin-
quedos do playground, 
fazendo a pintura e re-
novando a grama sinté-
tico em alguns pontos”, 
explicou o secretário da 
pasta, Guilherme Mag-
nusson. 

Inaugurado em 2017, 
o Parque da Criança é 
uma das principais atra-

ções gratuitas de lazer 
que compõem o Parque 
Ecológico. Além da área 
molhada, o público tam-
bém tem acesso livre aos 
12 quiosques para pique-
nique com mesas e ban-
cos, ao labirinto verde e 
playground diferenciado 
com brinquedos temáti-
cos confeccionados em 
fibra. A lanchonete e a 
tirolesa ficam nessa área, 
e são atrações adminis-
tradas por concessão, as-
sim como os pedalinhos 
do Parque Temático.

As piscinas são cer-
cadas e possuem uma 
portaria própria para 
o controle do acesso, 
que é permitido apenas 
às pessoas previamente 
cadastradas.

O Parque Temático, 
que fica em frente ao 
Parque da Criança, do 
outro lado do Córrego 
Barnabé, também está 
passando por manuten-
ção.

LAZER
Parque da Criança será 
reaberto em outubro 
com novidades
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Atendimento on-line oferece ajuda médica para as pessoas com sintomas suspeitos da Covid-19 

A Secretaria de 
Saúde de In-
daiatuba encer-

rou os atendimentos 
do Teleatendimento 
Covid-19 aos domin-
gos. A justificativa, 
segundo a pasta, é a 
baixa procura da po-
pulação pelo serviço. 
Atualmente a média 
de atendimentos é me-
nos de 150 em dias de 
semana, sendo que a 
procura por esse ser-
viço aos domingos é 
menor que 50%, por 
volta de 70 consultas 
virtuais. O atendimen-
to on-line continua 
atendendo de segunda 
à sábado, das 7h30 às 
22h.

O Teleatendimen-
to Covid-19 foi cria-
do em junho de 2020 
para suprir a grande 
demanda de pessoas 
com sintomas relacio-

Com baixa procura, Saúde encerra 
Teleatendimento Covid-19 aos domingos 

nados ao coronavírus. 
O atendimento on-li-
ne trata pacientes com 
sintomas gripais de 
forma virtual, evitan-
do o deslocamento até 
uma unidade de saú-
de. Desde sua imple-
mentação, o serviço 
realizou 64.562 aten-
dimentos de forma 
virtual. 

Para receber o tele-
atendimento, o mora-
dor de Indaiatuba que 
apresentar qualquer 
sintoma de gripe deve 
acessar o “Minha Saú-
de” - Teleatentimento 
Covid-19 através do 
site da Prefeitura Mu-
nicipal de Indaiatuba. 
Assim que acessa, o 
paciente passa por uma 
triagem, respondendo 
a um questionário do 
sistema, que avalia-
rá automaticamente o 
quadro clínico. Caso 
sejam sintomas leves 
o paciente receberá 
as devidas orienta-

ções para se cuidar e 
recuperar em casa. Se 
a plataforma identifi-
car sintomas de maior 
gravidade o paciente 
passará para o atendi-
mento médico on-line 
(para isso, se necessá-
rio, o paciente deverá 
ativar a câmera e o mi-
crofone do dispositivo 
celular ou computa-
dor), e se for aponta-
do a necessidade pelo 
médico, o paciente po-
derá ser encaminhado 
ao serviço de referên-
cia para atendimento 
presencial.

A Secretaria de 
Saúde vem disponibi-
lizando médicos que 
ficam disponíveis para 
as consultas on-line 
diariamente, das 7h30 
às 22h, agora de se-
gunda à sábado. O mé-
dico oferece todas as 
orientações necessá-
rias, sendo os exames 
diagnósticos, receitas 
médicas, resultados de 

exames, entre outros.
O Teleatendimento 

Covid-19 foi criado 
em conjunto pela em-
presa Tivit e pelo De-
partamento de Infor-
mática da Prefeitura 
sob supervisão de uma 
equipe de médicos da 
Secretaria de Saúde. A 
plataforma foi ideali-

A Secretaria de Saúde vem disponibilizando médicos que ficam disponíveis para as consultas on-line diariamente

REPRODUÇÃO

zada e implementada 
em aproximadamente 
dois meses. Além do 
Teleatendimento Co-
vid-19 é possível aces-
sar o Teleconsulta Es-
pecialista, uma opção 
para os pacientes que 
já tem um encaminha-
mento médico e preci-
sam dar sequência no 

tratamento. Os dois 
serviços foram lança-
dos em 18 de junho de 
2020.

A Secretaria de 
Saúde continua ofe-
recendo o WhatsApp 
da Saúde para a popu-
lação tirar as dúvidas 
com relação à saúde: 
(19) 99779-3856.

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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CÂMARA VEREADORES DE INDAIATUBA

Vereadores criam equipe para definir regras 
de coleta, tratamento e proteção de dados
Integrantes vão estruturar plano de ação a ser implantado em obediência à Lei Geral de Proteção de Dados

Por unanimidade e 
em sessão realizada 
na quarta-feira (8), 

por causa do feriado de 7 
de Setembro, os vereadores 
de Indaiatuba aprovaram a 
criação de uma equipe que 
vai definir as regras para 
coleta, armazenamento, 
tratamento e compartilha-
mento de dados pessoais 
e também a sua proteção. 

A proposta foi apresen-
tada pela Mesa Diretora 
como projeto de resolução 
e visa atender às determina-
ções expressas na Lei Geral 
de Proteção de Dados, a 
13.709, em vigor em todo 
o país desde 2018, que 
precisa ser adaptada a todos 
os ambientes, inclusive e 
principalmente os ambien-
tes digitais.

Na justificativa do 
projeto, a Mesa Diretora 
esclarece que o trabalho 

quem à Indaiatuba.

Outros projetos
Os vereadores apre-

ciaram ainda, na sessão 
da quarta-feira, outros 11 
projetos que constavam 
da ordem do dia, além 90 
indicações e 24 moções. 

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Projeto visa atender às determinações expressas na Lei Geral de Proteção de Dados

da equipe consistirá na 
implementação dos re-
quisitos previstos na Lei 
Geral, estes com o fim de 
evitar problemas judiciais 
derivados do tratamento 
inadequado de dados, e 
também na definição de 
procedimentos que se adé-

Eles também enviaram para 
análise das comissões te-
máticas permanentes mais 
19 projetos. Os integrantes 
dessas comissões deverão 
dar pareceres nos próximos 
dias.

De iniciativa da Câ-
mara, foram aprovados 

na quarta-feira projetos de 
Leandro Pinto (DEM), que 
inclui o Dia do Profissional 
de Administração no calen-
dário de eventos, e de Ale-
xandre Peres (Cidadania), 
que altera a definição de 
critérios para denominação 
de vias e logradouros. Este 
projeto já entrou em segun-
da votação.

Outro projeto aprovado 
em segunda discussão, com 
origem na Câmara, foi do 
vereador Wilson José dos 
Santos (Republicanos), o 
Índio da Doze, que padroni-
za a publicidade de ofertas 
e promoções nos postos de 
combustíveis, obrigando 
o uso da mesma fonte e 
tamanho do preço normal.

RMC
Na sexta-feira (3), o 

presidente da Câmara, Pepo 
Lepinsk (MDB), e o ve-
reador Décio Rocha (Re-
publicanos) participaram 
de reunião em Jaguariúna 

do Parlamento da Região 
Metropolitana de Campi-
nas (RMC), que discutiu 
estratégias para minimizar 
a crise econômica provo-
cada pelos problemas da 
pandemia. 

Os vereadores também 
acompanharam a palestra 
“Inclusão Produtiva para a 
Retomada da Economia”, 
ministrada pelo diretor do 
Sebrae Campinas, Guilher-
me Campos, cujo objetivo 
foi ampliar horizontes para 
a busca de soluções ainda 
dentro do campo da crise 
econômica e os seus re-
vezes.

Pepo Lepinsk solicitou 
um curso de capacitação 
voltado para microempre-
endedores, principalmente 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade. O pre-
sidente disse que o curso 
poderá ser realizado na 
própria Câmara se o Se-
brae concordar e liberar a 
formação.
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Consumidores tentam resolver o problema sem depender das hidrelétricas, já que país vive maior seca dos últimos 91 anos

A decisão da Aneel 
(Agência Nacio-
nal de Energia 

Elétrica) de criar a bandei-
ra da escassez hídrica, que 
aumentou em 49,6% os 
gastos extras com a conta 
de luz em setembro, re-
forçou um movimento de 
consumidores de Indaia-
tuba na busca pela energia 
solar. 

A empresária Gislene 
Costa Bergh, proprietária 
Solar Job, empresa com 
15 anos de mercado e 
nove deles exclusivamen-
te com energia solar em 
Indaiatuba, afirma que a 
procura pela implantação 
dos sistemas fotovoltaicos 
dobrou e que não para de 
crescer.

Com perto de mil ins-
talações em residências, 
comércios e indústrias, 
principalmente condomí-
nios, destaque para a Casa 
da Esfiha, o Colégio Meta 
e o Hotel Gandini, a em-
presária atribui o interesse 
aos sucessivos aumentos 
na conta de luz e ao custo-
-benefício do sistema.

“O fotovoltaico é um 
investimento promissor. 
O retorno gira em torno 
de 20% ao ano, o que paga 
o gasto com aumentos da 
conta de luz e se torna sig-
nificativo neste momento 
principalmente para in-
dústrias e comércios, que 
viram o lucro despencar”, 
diz a executiva.

Otimista

Alta da conta de luz impulsiona vendas no 
mercado de energia solar em Indaiatuba

Fernando Santiago, 
sócio-proprietário da Sole-
max Aquecimento e Ener-
gia Solar, empresa que 
opera há três anos na cida-
de e que chega neste mês a 
100 usinas instaladas, está 
otimista com o movimen-
to, que vem crescendo des-
de que o preço das contas 
de luz disparou.

Nadine Cristine, or-
çamentista da Solemax 
encarregada de fazer a 
análise de viabilidade das 
usinas, afirma que a pro-
cura por soluções com a 
energia solar na empresa 
aumentou 30% na compa-
ração do primeiro semestre 
deste ano com o mesmo 
período do ano passado.

Ela também atribui a 
procura aos aumentos nas 
contas de luz. A nova ban-
deira tarifária, que elevou 
a taxa adicional a cada 100 

KWh consumidos de R$ 
9,49 para R$ 14,20, vai du-
rar até 30 de abril de 2022. 
A justificativa da Aneel é 
que se vive a maior seca 
dos últimos 91 anos.

O Operador Nacional 
do Sistema (ONS) alerta 
inclusive que a escassez 
de água nos reservatórios 
de hidrelétricas brasilei-
ras com a persistência da 
falta de chuvas significa-
tivas poderá levar o país 
ao limite já em novembro, 
prejudicando a geração de 
energia elétrica.

Perfil
Para Márcio Cam-

pos, sócio-proprietário 
da Mega Solar Energia e 
Aquecimento, empresa 
que consolidou mais de 
50 sistemas fotovoltaicos 
em residências, indústrias 
e comércio de Indaiatuba e 

região em um ano de mer-
cado, o perfil do consumi-
dor mudou.

“Atualmente, notamos 
uma procura maior pelos 
sistemas fotovoltaicos de 
pessoas que estão cons-
truindo. Esses clientes 
representam 30% do ne-
gócio. Antes eram donos 
de residências ativas que 
mais se interessavam, o 
que mostra mais ainda a 
força da energia solar”.

Para o empresário, os 
constantes reajustes nas 
tarifas de energia elétrica 
têm provocado o aumento 
da procura por essa tecno-
logia pelo fato de ela ser 
sustentável e economica-
mente atrativa, visto que 
em média, o retorno do in-
vestimento se dá entre 3,5 
a 4 anos. 

Surgida a partir da am-
pliação dos negócios da 

Os constantes reajustes nas tarifas de energia elétrica têm provocado o aumento da procura por energia solar

SOLEMAX

Mega Air, a Mega Solar 
Energia e Aquecimento 
tem ampliado também as 
vendas para as cidades da 
região, como Campinas, 
Valinhos, Salto, Itu e Santa 
Bárbara D’Oeste e outras 
mais distantes, como São 
Paulo e na Baixada San-
tista.

Líderes
O crescimento da pro-

cura pelo sistema à base da 
energia solar em Indaia-
tuba acompanha um mo-
vimento nacional. Dados 
da Absolar (Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica) revelam que 
os investimentos no setor 
superaram R$ 50 bilhões 
este ano.

O volume foi quase 
50% maior no primeiro 
semestre de 2021. Só nes-
se período, em compara-

ção ao mesmo período de 
2020, chegou-se a 1,5 mi-
lhão de KW, o que coloca 
o Brasil entre os 15 países 
com maior capacidade de 
geração solar instalada do 
mundo.

No mês de agosto, se-
gundo a Absolar, o país 
ultrapassou a marca histó-
rica de 10 GW de potência 
operacional da fonte solar 
fotovoltaica, graças ao 
maior interesse do consu-
midor, em todos os níveis 
de dimensão e potencial 
financeiro, por esse tipo de 
geração de energia.

São Paulo lidera a lis-
ta dos Estados com maior 
interesse em energia solar, 
seguido pelo Pará e Minas 
Gerais, mas o crescimento 
da procura e o interesse 
pela energia mais sustentá-
vel e mais barata tem sido 
registrado em praticamen-
te todas as localidades do 
país ultimamente.

Investimento 
A implantação de 

um kit para geração de 
energia solar varia de 
R$ 8 mil, para um con-
sumo mensal de até 200 
KWh, a R$ 41 mil, para 
um consumo mês de até 
1,2 mil KWh, mas esses 
custos podem ser finan-
ciados.

A Meu Financiamen-
to Solar, maior fintech 
de crédito para energia 
solar do Brasil, cresceu 
mais de 60% de janeiro a 
junho deste ano atuando 
exatamente nessa fase do 
processo, com geração de 
um bilhão de propostas.

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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dormitórios, sendo uma 
suíte e também de 2 dor-
mitórios sendo as 2 suítes. 
Além disso, o Vila do 
Parque oferece mais de 
20 opções de lazer como 
academia, bicicletário, 
cinema ao ar livre, bar e 
grill, lago privativo, play-
ground Montessoriano, 
pet place, deck mirante, 

Exclusividade é estar em um lugar especial e único, com localização diferenciada, 
próximo a tudo e com uma vista encantadora

FOTOS: VILA DO PARQUE

Residencial Vila do Parque traz praticidade 
para as conexões da sua vida
Um sucesso no mercado, Vila do Parque oferece estrutura, conforto e conexão com a natureza

O Residencial Vila 
do Parque che-
ga à Indaiatuba 

oferecendo uma forma 
diferente de viver com 
bosque exclusivo, pomar 
e ambientes diversos para 
cuidar do corpo, da mente 
e do desenvolvimento das 
crianças. 

Feito para aqueles que 
procuram um estilo de 
vida contemporâneo, o 
Vila do Parque reúne o 
que mais se procura e 
deseja em um único lugar.

Lançado em julho, o 
empreendimento Vila 
do Parque está disponi-
bilizando suas últimas 
unidades.  

O empreendimento 
conta com duas torres, 
com 15 pavimentos mais 
três subsolos de garagem, 
plantas de 74, 97 e 103 
m², tendo opções com 3 

salão de festas, piscina 
aquecida com borda infi-
nita e ainda acesso exclu-
sivo a um rico pomar em 
um dos principais pontos 
da cidade, próximo ao 
Parque Ecológico.

Para Sérgio Fernando 
Borsari, diretor da Lógica 
Investimentos, Indaiatu-
ba foi escolhida para a 

instalação do Residencial 
Vila do Parque, pois o 
município se encontra 
em plena expansão e com 
crescimento ordenado. 
“Indaiatuba oferece uma 
infraestrutura de lazer, 
segurança e tudo que 
necessitamos para vive 
bem e com toda tranqui-
lidade de uma cidade do 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

interior, porém com a 
estrutura de uma cidade 
grande”, disse. A em-
presa responsável pelo 
empreendimento, Lógica 
Investimentos, está em 
sua oitava iniciativa imo-
biliária na região. 

Situado na Alameda 
José Amstalden, 202, o 
Vila do Parque está com 
plantão de corretores no 
local, além de oferecer 
atendimento por What-
sApp através do número 
(19) 99766-9985.  

O empreendimento conta com duas torres, com 15 pavi-
mentos mais três subsolos de garagem



veja os níveis de coles-
terol estão adequados 
ao seu perfil”, avalia 
o cardiologista Allan 
Piffer Silvestrucci. 

Felizmente, nunca é 
tarde para fazer mudan-
ças no estilo de vida, 
que irá melhorar a saúde 
do seu coração. Fazer 
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Chegou a hora de cuidar do seu coração
Os cuidados com esse órgão vital devem começar na juventude e continuar por toda a vida

Muitas pessoas 
negligenciam 
a saúde do 

coração por acredita-
rem que apenas pessoas 
com a idade avançada 
podem sofrer com as 
doenças cardiovascula-
res. Entretanto, o índice 
de mortes de jovens por 
infarto tem crescido 
assustadoramente.  De 
2013 até os dias atuais, 
os casos de infartos em 
pessoas de até 30 anos 
subiram 13%, conforme 
dados do Ministério da 
Saúde.

Algumas condições 
como colesterol alto 
e alguns hábitos nada 
saudáveis podem trazer 
riscos significativos ao 
coração, independente-
mente da idade.

“O colesterol alto, a 
dislipidemia e a hiper-
colesterolemia aumen-
tam as chances de infar-
to ou Acidente Vascular 
Cerebral (AVC). Então, 
é muito importante pro-
curar o quanto antes, 
um cardiologista de sua 
confiança, para que ele 

exames e check-ups 
regularmente são in-
dispensáveis, mas você 
também precisa fazer a 
sua parte.

“O paciente tem que 
controlar os fatores de 
risco, especialmente 
se for diabético ou hi-
pertenso. Quem tem 

comorbidades tem que 
se atentar quanto à obe-
sidade e tabagismo que 
são hábitos que elevam 
as chances de infarto. 
Vale lembrar que esses 
fatores não se somam, 
eles se multiplicam em 
relação ao risco à sua 
saúde cardiovascular”, 

afirma Dr. Allan.
E se você é uma 

pessoa que precisa de 
um incentivo, aproveite 
que setembro é o mês 
do coração na Clínica 
da Cidade de Indaia-
tuba e dê um check na 
sua saúde. A Clínica da 
Cidade reúne profissio-

A Clínica da Cidade reúne profissionais de maior expressão em cardiologia

CLÍNICA CIDADE

nais de maior expressão 
em cardiologia e está 
capacitada a oferecer 
desde os mais simples 
diagnósticos e trata-
mentos cardiológicos 
até o atendimento de 
situações de maior com-
plexidade, tudo com a já 
reconhecida qualidade 
e acessibilidade que 
norteiam a rede. 

Clínica da Cidade 
Indaiatuba - Polo 
Shopping
Alameda Fi l t ros 
Mann, 670 – Jar-
dim Tropical - Sala 
139B (Dentro do 
Polo Shopping)
Horário de 
atendimento:
2ª a 6ª: das 7h30 às 
18h
Sábado: das 7h30 
às 12h
Contatos:
(19)3801-8430 ou 
WhatsApp:  (19) 
99860-4742
Mais informações 
em: www.clinica-
dacidade.com.br 
indaiatuba@clinica-
dacidade.com.br
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Dar retorno fi-
nanceiro, cre-
d ib i l idade  e 

visibilidade às empre-
sas e empresários pre-
miados são alguns dos 
objetivos do Troféu 
Frutos de Indaiá, tra-

dicional prêmio ofe-
recido há 15 anos pelo 
Grupo Mais Expressão. 
Este ano, a noite de 
gala está marcada para 
6 de novembro, no Sa-
lão Social do Clube 9 
de Julho.

Os empresários que 
par t i c ipam da  p re -
miação relatam sua 

satisfação quanto ao 
reconhecimento e cre-
dibilidade que o Troféu 
Frutos de Indaiá traz 
para a empresa, além 
da garantia do aumento 
da visibilidade perante 
aos consumidores. 

Edição 2020
Devido a pandemia 

da Covid-19, a edição 
2020 do Troféu Frutos 
de Indaiá precisou ser 
adiada por duas vezes. 
A 15ª edição será rea-
lizada atendendo todos 
os cuidados e protoco-
los sanitários.

Neste ano, de acor-
do com o diretor do 
Grupo Mais Expres-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

são, Alan Di Santi, as 
cotas são limitadas. 
“Queremos priorizar 
a qualidade de atendi-
mento aos premiados 
e seus convidados. Por 
isso, iremos limitar o 
número de pessoas”, 
explica. 

A 15ª edição, que 
acontece daqui dois 

meses, já está sendo 
organizada e melhorias 
já estão sendo progra-
madas. “A organização 
já começou e estamos 
focados em melhorar a 
cada ano o nosso even-
to, para sempre supe-
rarmos as expectativas 
dos premiados”, revela 
o diretor. 

JME JME

Dora’s Country Hot Flowers - Edivaldo e Eliana Bertipaglia Factor Humano - Joice Teixeira e Flávio Martins

JME

Festa acontece em novembro e promete surpreender premiados e convidados

Troféu Frutos de Indaiá 
é retorno garantido
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Jeane Ruas venceu recentemente sua luta no SFT Combat e já se prepara para novo desafio em outubro  

Atleta divide o tempo entre cuidar da 
filha, o trabalho, e o sonho no MMA
JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

Com 28 anos de 
idade, a mineira 
Jeane Ruas, mo-

radora de Indaiatuba há 
5 anos, vive atualmente 
uma grande história de 
superação. Entre traba-
lhar como faxineira e 
cuidar da filha de 3 anos, 
ela ainda encontra tem-
po para pegar firme nos 
treinos por um único ob-
jetivo: se tornar lutadora 
profissional de MMA e, 
consequentemente, ter 
melhor condição de vida. 

O desafio é grande, 
porém a atleta da equipe 
Nova Geração MMA es-
creveu mais um capítulo 
dessa história no último 
dia 2, quando conquistou 
sua terceira vitória na 
carreira, sendo a segunda 
no SFT Combat, uma das 
principais organizações 
de MMA da América 
Latina, cujos eventos 
são transmitidos pela TV 
Bandeirantes. 

A conquista veio na 
categoria até 52kg peso 
palha, por três rounds a 
zero, contra a paulista 
Alana Souza. 

“Toda preparação 

para a luta é sempre ár-
dua, pois tem uma rotina 
intensa de treinos, além 
das dores e a dieta. Tenho 
que conciliar também o 
tempo entre trabalhar e 
cuidar da minha filha. 
Mas cheguei muito bem 
preparada para esse de-
safio. Houve ainda um 
momento tenso, pois a 
luta corria risco de não 
acontecer, já que a minha 
adversária estava acima 
do peso. Porém, após 
acordo entre treinado-
res e organizadores do 
evento, o combate enfim 
foi realizado. A sensação 
de ter vencido é muito 
boa e sinal de que todo 
esforço valeu a pena”, 
conta Jeane. 

Após a vitória, a atle-
ta mal teve tempo de 
celebrar ou descansar, e 
já retomou a rotina de 
treinos. Isso porque no 
próximo mês ela volta 
ao octógono do SFT, na 
edição Outubro Rosa, 
campanha que visa in-
centivar a prevenção e o 
tratamento do câncer de 
mama entre as mulheres. 
A próxima luta da atleta 
de Indaiatuba ocorre no 
dia 27 de outubro, porém, 
ainda sem definição a 
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adversária. 
Em busca de mais 

uma vitória na organi-
zação, Jeane segue fir-
me com os treinos, que 
ocorrem em Indaiatuba 
e duas vezes por semana 
em Campinas. 

“Faço no mínimo dois 
treinos por dia, divididos 
em MMA, jiu-jítsu, muay 
thai e preparação física. 
Estou treinando forte 
para chegar ao evento 

ainda mais preparada”, 
salienta. “Tenho uma 
filha linda e, pensan-
do num futuro melhor 
para ela, luto e creio que 
Deus vai honrar nosso 
trabalho. Por isso, que-
ro chegar a um evento 
grande, como o UFC, e 
dividir todas as alegrias 
com quem está comigo 
nessa trajetória. Não é 
uma tarefa fácil, mas sei 
que vamos conseguir!”

Entre os seus treinadores, Jeane celebra mais uma vitória e a invencibilidade no MMA  

História de
superação 
Natural de Varzelân-

dia/MG, Jeane começou 
no esporte quando tinha 
17 anos. O início foi no 
muay thai, quando mo-
rava na cidade de franca. 
Em 2015, morando em 
Feira de Santana/BA, 
decidiu migrar para o 
MMA. A atleta chegou 
a fazer sua estreia na 
modalidade, mas acabou 

desistindo do esporte ao 
se decepcionar com seus 
treinadores. 

Em Indaiatuba, Jeane 
recebeu novo convite 
para voltar ao MMA, já 
com uma luta marcada. 
Entretanto, faltando um 
ano para o combate, des-
cobriu que estava grá-
vida, ficando por quase 
6 anos sem treinar ou 
competir. 

“No final de 2019 
voltei aos treinos e, um 
mês depois, fiz minha 
reestreia na modalida-
de, no SFT Combat. 
Sou muito grata ao Du 
(Eduardo Sene), pois 
ele me acolheu, cuida 
de mim, foi responsá-
vel por me levar a Nova 
Geração  (equipe  de 
MMA) e me apresen-
tar ao Léo (Leonardo 
Souza, treinador)”, re-
conhece. “Estou muito 
feliz em treinar com 
todos da equipe, em es-
pecial minhas parceiras 
de treino Livia, atleta 
do UFC, e a Bruna, do 
Bellator.  Elas lutam 
nos maiores eventos 
do mundo, me ajudam 
muito, e juntas sei que 
vamos conquistar esse 
sonho.”

Após 94 dias sem jo-
gar uma partida oficial – 
desde a final da Série A3 
do Campeonato Paulista, 
no dia 12 de junho –, o 
Primavera volta campo na 
próxima quarta-feira (15) 
e faz a sua estreia na Copa 
Paulista 2021. O pontapé 
inicial do Tricolor será 
diante do São Bernardo 
FC, às 15h, no Gigante 
da Vila em Indaiatuba, 
ainda sem torcida. Será 
a terceira participação do 
Fantasma na competição, 
que jogou ainda em 2020 
e 2015.

A competição estadual 
tem sua estreia oficial na 
terça-feira (14), com ou-
tras sete partidas. Todos 
os confrontos do campe-
onato serão transmitidos 
ao vivo no Paulistão Play 
e pelo site Eleven. O fan-
tasma da Ituana está no 
Grupo 3 e enfrentará tam-

bém o EC São Bernardo e 
o Santos, adversário que 
jamais duelou em campo. 

Faltando menos de 
uma semana para sua es-
treia, o Tricolor ainda não 
divulgou, para a torcida e 
membros da imprensa, o 
seu elenco para a disputa 
da competição. O que se 
sabe é que o atual elenco 
está bem diferente daquele 
que conquistou o vice do 
Paulistão A3, garantindo o 
tão sonhado acesso à Série 
A2 do campeonato.  

Com base nos regis-
tros do clube no site da 
Federação Paulista de 
Futebol, houve a saída de 
16 jogadores, sendo que 
11 permaneceram. São 
eles: os goleiros André 
Luiz, Frank e Gabriel; os 
laterais Lucas Silva e Tia-
go; os zagueiros Rodrigo 
Arroz e Otilo; o meia 
campista Bonassa; e os 

FUTEBOL
Primavera estreia na Copa Paulista na próxima quarta-feira

atacantes Wagner, Samuel 
e Tiburcio.

Chegaram ao clube 
até o momento o zagueiro 
Victor Caetano, que jogou 
no Fantasma em 2020, 
além dos atletas: Yan, Igor 
Feijão, Willian Rocha, Le-
andrinho, Bruno Chaves, 
Guilherme Borech, Gui-
lherme Carneiro e Gustavo.

Visando o entrosa-
mento do elenco e a pre-
paração para a disputa da 
Copa Paulista, o Esporte 
Clube Primavera realizou 
seis jogos-treinos. Em 
casa, perdeu para o Juven-
tus por 3 x 2 e, na última 
quarta-feira (8), ficou no 
empate por 2 x 2 com o 
Rio Claro. 

Fora de Indaiatuba, 
empatou em 1 x 1 com o 
São Bento de Sorocaba; 
perdeu por 2 x 0 para o 
XV de Piracicaba; empa-
tou por 2 x 2 com o São 

Caetano; e no início do 
mês foi derrotado por 2 x 
0 para a Portuguesa. 

O confronto de quar-
ta-feira será o de número 
quatro entre as duas equi-
pes, marcado por total 
equilíbrio. Na história do 
duelo foi uma vitória para 
cada lado e uma derrota. 

Copa Paulista 
A Copa Paulista deste 

ano contará com 16 equi-
pes, divididas em quatro 
grupos. Na primeira fase, 
os times jogam dentro 
do grupo, em duelos de 
ida e volta, classificando 
para as quartas de final as 
duas melhores equipes de 
cada chave. O campeão 
pode escolher, em 2022, 
entre a vaga na Copa do 
Brasil ou disputar a Série 
D do Brasileirão. A vaga 
remanescente fica com o 
vice-campeão.

1ª rodada da Copa Paulista 2021 

Terça-feira (14), às 15h

Partida    Local 

Velo Clube x Botafogo   Rio Claro
Comercial x Votuporanguense Ribeirão Preto 
Noroeste x São Bento   Bauru 
EC São Bernardo x Santos S. B. do Campo 
Portuguesa x Juventus   São Paulo 
Taubaté x Atibia   Taubaté 

Terça-feira (14), às 17h

Partida    Local 

XV x Rio Claro   Piracicaba
Quarta-feira (15), às 15h

Partida    Local 

Primavera x São Bernardo FC Indaiatuba 

Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF)



Jovem de 18 anos foi presa pela equipe Romi na manhã 
desta segunda-feira (06)

Mulher é presa por tráfico 
de drogas no Santa Cruz

EDUARDO TURATI - GC

EDUARDO TURATI - GC
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FLAGRANTE

FURTO

Indivíduo é preso após ser flagrado transportando drogas

Dois indivíduos são detidos 
por furto a residência

Com a mulher foi encontrado pedras de crack e dinheiro

Com o homem foram localizados pedras de crack e porções de maconha

Vítima acionou a polícia após averiguar que havia dois homens 
dentro de sua casa A equipe Romi 

(Rondas Os-
tensivas com 

Motocicletas de Indaia-
tuba) prendeu nesta 
segunda-feira (06) uma 
jovem de 18 anos, por 
tráfico de drogas. A 
prisão ocorreu após um 
patrulhamento preven-
tivo realizado no bairro 
Santa Cruz.

Segundo informa-
ções, a mulher esta-
va abaixada, mexen-
do em algo no chão, 
quando a equipe que 
passava pelo local a 
abordou. Ao ser ques-

Um indivíduo foi 
preso na tarde de ter-
ça-feira (07) após ser 
flagrado, pela equipe 
da Romi, transportando 
drogas. A ocorrência 
foi durante o patrulha-
mento preventivo pelo 
bairro Recreio Cam-
pestre Joia, quando no-
taram um veículo Gol, 
com três crianças no 
banco traseiro, em pé 
e sem cinto. Os agen-
tes decidiram abordar 
o veículo para fazer a 

As equipes da Guar-
da Civil detiveram dois 
indivíduos na manhã 
de domingo (06), por 
furto a residência. A ví-
tima entrou em contato 
com a Guarda Civil 
através do telefone de 
emergência 153 e re-
latou que o alarme de 
sua residência estava 
disparado e ele estava 
vendo através de suas 
câmeras de monitora-
mento dois indivíduos 
no interior de sua casa.

Imediatamente as 

orientação do moto-
rista, mas ao notar a 
aproximação da equipe 
ele saiu com o carro em 
alta velocidade.

Foi realizado um 
acompanhamento do 
veículo por cerca de 
300 metros, até que 
finalmente o motorista 
parou. Durante a ave-
riguação das pessoas 
que estavam no carro, 
foram localizadas 43 
pedras de crack com o 
motorista e 15 porções 

equipes da Guarda Ci-
vil foram enviadas pata 
a Rua Manoel Ribeiro 
Martins, no Jardim dos 
Sabiás. Ao perceberam 
a aproximação das via-
turas os indivíduos pu-
laram o muro e tenta-
ram fugir por um pasto 
que existe no fundo da 
residência, mas ambos 
acabaram detidos. Eles 
foram conduzidos até 
a Delegacia de Polícia, 
onde a ocorrência foi 
apresentada para a au-
toridade policial.

tionada, ela confessou 
aos guardas civis que 
estava fazendo o tráfi-
co de drogas, que até 
o momento já havia 
ganho R$89,30 com 
a venda dos entorpe-
centes e estava escon-
dendo as drogas que 
pretendia vender ao 
ser abordada. No local 
indicado por ela, os 
agentes encontraram 
25 pedras de crack.

A mulher foi con-
duzida até a Delega-
cia de Polícia, onde 
a autoridade policial 
tomou ciência dos 
fatos e ratificou sua 
voz de prisão em fla-
grante.

de maconha com sua 
parceira, que disse que 
escondeu a droga em 
seu sutiã a pedido do 
parceiro. Questionado, 
ele informou aos agen-
tes que pegou toda a 
droga no Jardim Olivei-
ra Camargo e ganharia 
R$50,00 para entregar 
no Jardim Tancredo 
Neves.

Diante dos fatos, 
tudo foi apresentado na 
Delegacia de Polícia, 
onde o delegado ratifi-

cou a voz de prisão em 
flagrante do indivíduo, 
pelo crime de tráfico 
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de drogas. O veículo 
utilizado para fazer o 
transporte do entorpe-

cente foi recolhido a 
um pátio credenciado 
pelo poder público.



mil  no  mundo.  De 
acordo com a OMS, é 
a terceira causa mais 
comum de morte en-
tre jovens de 15 a 29 
anos.

Em 96% dos casos, 
o ato extremo estava 
relacionado a algum 

Campanha Setembro Amarelo: 
é necessário debater sobre suicídio
Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria organiza a campanha

H o j e ,  1 0  d e 
se tembro ,  é 
oficialmente 

o Dia Mundial de Pre-
venção ao Suicídio. 
No Brasil, a campanha 
se iniciou em 2014, e 
foi uma iniciativa da 
Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP) 
em parceria  com o 
Conselho Federal de 
Medicina (CFM). 

D é c a d a s  a t r á s , 
exis t ia  um tabu de 
que, ao abordar o sui-
cídio, principalmente 
em jornais,  rádio e 
televisão, a simples 
sugestão do assunto 
poderia influenciar 
pessoas a cometer o 
ato, mas hoje, o enten-
dimento da Medicina 
é totalmente diverso: 
somente através de 
conversas francas e 
acolhedoras, que esse 
ato tão triste pode ser 
evitado. 

Infelizmente, da-
dos da OMS (Orga-
nização Mundial da 
Saúde) mostram que 
o Brasil é o segundo 
país com maior nú-
mero de  suic íd ios , 
p e rd e ndo  s omen te 
para os Estados Uni-
dos. Aqui, estima-se 
que são 13 mil pes-
soas ao ano, e 800 

transtorno mental. Os 
mais recorrentes são 
depressão, transtorno 
do espectro bipolar e 
abuso de drogas. Mas 
são também fatores de 
risco a solidão, situa-
ções de vergonha, de-
semprego e desilusões 

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

amorosas, e outras que 
causem excessiva dor 
emocional. 

Segundo o psiquia-
tra da USP (Univer-
sidade de São Paulo) 
e fundador do Canal 
no Youtube "Saúde 
da Mente", Dr. Mar-

co Antônio Abud, a 
pessoa que tenta o 
suicídio o faz por um 
conjunto de sentimen-
tos e pensamentos: 
geralmente ela sente 
que seu problema, e 
a dor emocional que 
vem dele, vai durar 
para sempre e que ela 
não tem ninguém para 
pedir ajuda. 

Por isso é impor-
tante que ao oferecer 
apoio para uma pessoa 
que está passando por 
um transtorno mental 
ou situação de crise, 
reforcemos a ideia de 
que as dores são pas-
sageiras e que a pes-
soa tem sim uma rede 
apoio para auxiliá-la.

Mas cuidado: é de 
extrema importância 
evitar opiniões e ju-
ízos de valor sobre 
o comportamento da 
pessoa, pois ela pode 
interpretar como mais 
uma incompreensão. É 
necessário encorajá-la 
ao acompanhamento 
de profissionais de 
Saúde Mental, sejam 
da Psicologia,  Psi-
quiatria e outras neu-
rociências, para que 
estejam preparados ao 
oferecer o acolhimen-
to da forma correta 
para cada paciente.

A no t íc ia  boa  é 
que o suicídio tem 
prevenção em 90% 
dos casos, pois, como 

es tão  associados  a 
desequilíbrios men-
tais, muitos deles tem 
tratamento. Existem 
alguns sinais que po-
dem ser observados 
em pessoas com essa 
tendência  que são: 
excessiva tristeza e 
vontade de isolar-se, 
mudança repent ina 
de comportamento, 
tentar resolver pen-
dências financeiras 
rapidamente ou pen-
sar em testamento, ou 
a própria fala de que 
"não gostaria mais de 
viver". 

Nesses casos é pre-
ciso compreender que 
"a pessoa está em so-
frimento mental, pois 
pensamento de morte 
recorrente  nunca é 
normal. É como uma 
febre muito forte, por 
exemplo. Podem ter 
vár ias  razões ,  mas 
é um sintoma claro 
de que a pessoa está 
doente", explica o Dr. 
Marco Abud. 

O Centro de Va-
lor ização da  Vida , 
número  188 ,  é  um 
serviço gratuito, dis-
ponível 24 horas por 
telefone e pode ajudar 
em situações agudas. 
Em outros casos, pode 
ser necessário levar a 
pessoa a um pronto 
socorro e pedir o aten-
dimento do Psiquiatra 
de plantão. 

Através da campanha de prevenção, e do cuidado conosco mesmos e com aqueles que 
estão próximos, muitas vidas podem ser salvas
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Entenda a importância da assessoria 
jurídica para as pequenas empresas
O advogado será importante para alterar ou revisar o contrato social da empresa

Contratar um ad-
vogado para a 
empresa é uma 

daquelas decisões que, 
infelizmente, poucos 
empreendedores en-
xergam a importância. 
Talvez uma das razões 
para isso é o fato de que 
estamos acostumados 
a ver nos filmes apenas 
grandes empresas e cor-
porações com advogados 
empresariais.

Logo, caímos na 
crença de que esse não 
é o tipo de preocupação 
adequada para pequenas 
empresas, e que só vale a 
pena pensar nisso quan-
do tiver uma empresa 
grande e já consolidada.

Por isso, a Harmonia 
Contabilidade selecio-
nou seis motivos para a 
empresa contratar uma 
assessoria jurídica e ga-
rantir o crescimento do 
negócio.

1 – Revisão do con-
trato societário da em-
presa

A primeira razão para 
contratar um advogado 
empresarial é quando 
precisar escrever, alterar, 
ou revisar o contrato so-
cial da empresa. Mudan-
ças assim podem ocorrer 
quando sua empresa re-
cebe uma nova injeção 
de capital, ou até mesmo 
com a participação de um 

novo sócio. Em casos 
assim, a presença de um 
advogado é ideal para 
garantir que as decisões 
corretas sejam tomadas, 
além de elaborar um do-
cumento adequado, que 
assegure, de fato, o que 
foi acordado por todos.

2 – Assinatura dos 
contratos de produtos e 
serviços

Outro indicativo im-
portante é o momento 
de firmar contratos de 
venda de produtos ou de 
prestação de serviços. 
Contratos assim são mui-
to importantes quando 
as empresas alcançam 
um tamanho considerá-
vel e precisam assegurar 
seus fornecedores e ou-
tros serviços terceiriza-
dos. O primeiro contrato 
que necessita a análise e 
acompanhamento de um 
adovogado é o de loca-
ção. Inúmeras empresas 
se deparam com abusos 
na locação simplesmente 
porque não se atentaram 
a pequenos detalhes no 
contrato de locação, que 
poderiam prevenir de im-
posições arbitrárias por 
parte do locador. Nova-
mente, ter um advogado 
disponível para a revisão 
e elaboração adequada 
dos documentos é essen-
cial em todo o processo. 
Mesmo que não possa ter 

um advogado exclusivo 
para a empresa, tenha ao 
menos o contato de uma 
assessoria para situações 
assim. O importante é 
que jamais subestime a 
importância de ler com 
atenção os contratos que 
assina. 

3 - Contratos traba-
lhistas

Se estamos falando 
de contratos, também é 
importante lembrar a im-
portância dos contratos 
trabalhistas. Seja quando 
contrata, demite, ou re-
aliza qualquer alteração 
contratual com os cola-
boradores. A elaboração 
ou análise desse tipo de 

contrato por um profis-
sional da área jurídica é 
importantíssima, do pon-
to de vista preventivo. 
Essa é a melhor decisão 
não apenas para a empre-
sa, mas também para o 
próprio colaborador, que 
terá a segurança de saber 
exatamente o que está se 
comprometendo naquele 
acordo.

4 - Captação de re-
cursos e recebimento 
de investimentos

Se a empresa entra 
em processo de expan-
são e precisa se adequar 
a uma nova área, e para 
isso deve receber injeção 
de algum tipo de investi-

mento, a contratação de 
um advogado é necessá-
ria para garantir os acor-
dos, determinar o uso do 
capital, além de outras 
questões relativas ao as-
sunto.

5 - Revisão de as-
suntos fiscais e tribu-
tários

Um ponto conside-
rado muito importante 
sobre a necessidade de 
contratar um advogado 
é a revisão da situação 
fiscal e tributária da em-
presa. Aqui há vários 
processos em que a pre-
sença de um profissional 
jurídico pode ser impor-
tante, desde a verifica-

ção dos tributos pagos 
pela empresa, até a in-
tervenção em processos 
administrativos e/ou ju-
diciais importantes para 
a empresa. Para essa ne-
cessidade, há advogados 
especializados somente 
em tributação que po-
dem desempenhar um 
papel importante nas ne-
cessidades da empresa.

6 - Expansão para 
franquias e outros mo-
delos de negócio

Talvez queira expan-
dir seu negócio para a 
criação de franquias, ou 
até mesmo queira mudar 
a estrutura para um novo 
modelo de negócio. Em 
casos assim, a consul-
toria de um advogado 
também é fundamental 
na elaboração de uma 
estrutura contratual be-
néfica para todos os la-
dos.

Autor
Percival Nogueira de 

Matos, Contador e Ad-
vogado, especialista em 
Direito Tributário, Hol-
ding e Planejamento So-
cietário, Direito do Tra-
balho e Processual do 
Trabalho, sócio do escri-
tório Percival Nogueira 
Sociedade Individual de 
Advocacia e do escritó-
rio contábil Harmonia 
Contabilidade.

O advogado é importante para fazer a revisão da situação fiscal e tributária da empresa
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Orquestra Sinfônica de Indaiatuba apresenta 
concerto Caymmi nesta sexta-feira, no Ciaei
O espetáculo marca a volta da programação presencial; ingressos já estão disponíveis

A Orquestra Sin-
fônica de In-
daiatuba se 

prepara para mais uma 
apresentação especial. 
O concerto Caym-
mi, em homenagem 
ao compositor baiano 
- Dorival Caymmi, será 
apresentado nesta sex-
ta-feira (10), às 20h, na 
Sala Acrísio de Camar-
go, no CIAEI (Centro 
Integrado de Apoio à 
Educação de Indaiatu-
ba). 

A apresentação tem 
direção artística do ma-
estro Paulo de Paula, 
com arranjos de Ema-
nuel Massaro, e celebra 
a obra de Caymmi a 
partir de composições 
como Samba da Minha 
Terra, Marina, Saudade 
da Bahia e O Bem do 
Mar. Em conjunto com 
a Sinfônica, participam 
a banda Vila Jazz, além 
dos cantores Gustavo 
Spínola e Camila Foro-
ni. 

Ingressos
A apresentação re-

ceberá um número li-

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba apresenta o espetáculo Caymmi

mitado de pessoas, 250 
lugares disponíveis. 
Para garantir presença, 
é necessário trocar cada 
ingresso por um litro de 
leite tipo longa vida, no 
Centro de Convenções 
Aydil Pinesi Bonache-
la. É permitida a retira-
da de até 5 entradas por 
pessoa. O horário para 
a troca é das 8h às 17h 
e, ao todo.

A realização do 
concerto Caymmi é da 
Associação Mantene-
dora da Orquestra de 
Indaiatuba (AMOJI), 
em parceria com a Se-
cretaria de Cultura de 
Indaiatuba.

Sobre a AMOJI
A AMOJI (Associa-

ção Mantenedora da 
Orquestra de Indaiatu-

ba) é responsável pela 
manutenção da Or-
questra Sinfônica de 
Indaiatuba, que vem se 
destacando por sua in-
tensa atuação na divul-
gação e popularização 
da música orquestral. 
Realizando, anualmen-
te, mais de uma dezena 
de concertos gratuitos, 
com participação de 
músicos do municí-

Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba
Concerto: Caymmi 
Data: 10 de setembro
Horário: 20h
Local: Sala Acrísio 
de Camargo (CIAEI 
- Centro Integrado 
de Apoio à Educação 
de Indaiatuba), ave-
nida Engenheiro Fá-
bio Roberto Barnabé, 
3665 - Jardim Regina, 
Indaiatuba – SP

FELIPE GOMES

pio de Indaiatuba (SP) 
e solistas de renome. 
Em 2019 promoveu o 
Encontro Musical de 
Indaiatuba (EMIn), 
que reuniu uma série 
de concertos com gru-
pos artísticos da Região 
Metropolitana de Cam-
pinas (RMC), além 
de masterclasses aber-
tos para estudantes de 
música de todo o País.

CINEMA
Polo Shopping Indaiatuba retoma Sessão Lumière na sala vip

O Polo Shopping In-
daiatuba e o Topázio Ci-
nemas estão retomando o 
projeto Sessão Lumière, 
uma iniciativa desen-
volvida com o objetivo 
de impulsionar a exibi-
ção das produções cine-
matográficas francesas, 

que fazem parte de um 
circuito alternativo do 
cinema, aclamado por 
críticos e apreciadores 
da sétima arte.

Os filmes da Sessão 
Lumière serão exibidos 
quinzenalmente, sem-
pre às quintas-feiras, na 

sala Topázio VIP, que 
possui poltronas maio-
res, mais confortáveis e 
totalmente reclináveis, 
proporcionando uma 
experiência ainda mais 
confortável e especial. 
O público poderá ad-
quirir o ingresso por 

um preço único e pro-
mocional no valor de 
R$12,00 por pessoa e o 
estacionamento também 
será gratuito para os 
participantes da sessão. 
A curadoria dos filmes 
será de responsabilidade 
do Topázio Cinemas e 

a programação do mês 
será divulgada sempre 
com antecedência para 
que os fãs da sétima arte 
possam se programar. 

Para comprar os in-
gressos acesse: https://
www.poloshoppingin-
daiatuba.com.br/cinema  

Filme: O Bom Doutor 
Quando: 23 /09 
(quinta-feira) 
Horário: 19h30 
Gênero: Comédia 
Tempo de duração: 
90 minutos 
Classificação:12 anos 
Ingressos: R$ 12,00   
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Silbene Ribeiro da Hórus Conservação Patrimonial, 
uma empresa que tem suas atividades fundamentadas 
no planejamento estratégico e gestão especializada 
em portaria e limpeza!

Raphael e Priscila almoçando as delícias do Restaurante De La Marie, que fica na R. Sorocaba, 184 - Jardim America!

Joice Teixeira da Factor Humano - Desenvolvimento 
Humano & Profissional,  nossa coaching em Recursos 
Humanos, curtindo o fim de semana no Parque do 
Mirim em Indaiatuba!!

Essa é a Faby da By Faby Modas de Indaiatuba, que 
está em tratamento capilar com a Terapeuta Capilar An-
gélica Mariano, com expectativa e resultado de sucesso. 
Afinal cabelo saudável nunca sai de moda, parabéns 
meninas clientes muito Mais Expressão, obrigada!!

Nossa cliente Marcia Pereira, da Marcia Pereira 
Imóveis, em mais um click dessa vez com Ataíde & 
Alexandre em evento no dia 27 de agosto, no Brasa 
Park Eventos, 1° Show Buteco com os amigos!!

Dra. Amelisa Maria Babeto Fisioterapeuta e 
Dr. Márcio Ribeiro Nogueira Ramos Cirurgião 
Dentista, clientes Mais Expressão da Clinica Royal 
Face Unidade de Indaiatuba, Expert em Harmoni-
zação facial, Botox e muito mais... Obrigada Dra. 
e Dr.  pela parceria e parabéns pela clínica!!

O aniversário foi dela no último dia 08/09 Sonia M. 
Mazzetto, mas o presente é nosso por ter ao lado 
uma cliente e amiga tão especial, amigo de verdade 
não se acha assim tão fácil, por isso aqui no Mais 
Expressão preservamos as amizades. Parabéns e 
muitas felicidades, saúde e sucesso hoje e sempre!!
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By Faby Modas

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!

Festa de comemoração do Dia dos Corretores do Grupo Silvana Carvalho. Foi um sucesso!

A cliente Adriana Lino conferindo a maravilhosa 
Coleção Primavera/Verão da By Faby Modas 
que está um arraso. Vale destacar que você 
encontra em todos os tamanhos inclusive Plus 
Size. Vale a pena conferir de perto! Av. Ário 
Barnabé, 1389 - Jardim Morada do Sol, Fone: 
(19) 99340-5844.

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

Hoje é aniversário da nossa querida cliente Jamile 
do Irmãos Soster. O Grupo Mais Expressão deseja 
parabéns e felicidades sempre!

Os lindos Tibi e Toddy da tutora Aline, após banho 
e tosa na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de 
Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Mr. Roof

Hoje também quem aniversaria é a Tatiane da 
Atento. O Grupo Mais Expressão deseja parabéns 
e felicidades sempre. Que Deus o abençoe 
infinitamente!

Clínica Bicho Amigo



Ela  foi vencedora do festival de MPB de Indaiatuba

Cantora Mynara Melo 
acredita que “todos podem 
aprender a cantar”

Mynara Melo, 
de 26 anos, é 
formada em 

Canto Popular pela Uni-
camp e atualmente cursa 
especialização em Edu-
cação Musical e Ensino 
da Arte. Ela conta que o 
interesse pela música sur-
giu desde muito pequena, 
porque a mãe era profes-
sora de teclado, e o avô 
adorava tocar sanfona.

Foi aos 11 anos que 
ela começou suas pri-
meiras aulas de violão e o 
instrumento despertou a 
vontade de cantar. Desde 
a adolescência, ela já se 
apresentava profissional-
mente. 

Ela atua tanto como 
cantora nas bandas “Ela-
sElis”, que se propõem 
a fazer uma releitura do 
repertório de Elis Regina, 
como também no “Gru-
po Ágape”, além disso, 
dá aulas de canto, antes 
presenciais, mas que por 
causa da pandemia tive-
ram que migrar para o 
formato online.

“Eu acredito que to-
das as pessoas podem 
aprender a cantar, se qui-
serem. Não existe isso de 
voz feia ou bonita, e tento 
estimular meus alunos 
nesse sentido. Fico emo-
cionada quando percebo 
o avanço deles, mesmo 
daqueles que fazem mú-
sica por hobby. É per-
ceptível como o estudo 
musical pode deixá-los 
mais felizes e confian-

tes”, conta ela. 
Ela relata também que, 

por causa da pandemia, 
quase todos os shows es-
tão parados, mas que ela 
já tem eventos marcados 
para o ano que vem, em 
lugares abertos e menores, 
para manter o distancia-
mento social. “Sinto falta 
dos shows e das perfor-
mances, porque me emo-
ciono muito no contato 
com o público”, diz. 

Neste tempo, está 
aproveitando para cursar 
a pós graduação e tem 
usado suas redes sociais 
para fazer divulgação dos 
trabalhos e algumas lives, 
mas sempre feitas na casa 

dela, em formato solo. 
Aliás, quando pergun-

tada sobre os momentos 
mais emocionantes de 
sua carreira como artis-
ta, ela relembra o recital 
“TerrAmor”, que compõs 
como conclusão de curso 
da graduação em Música. 
“Minha família estava 
lá, e foi o fechamento do 
ciclo muito importante”.

Outra lembrança foi a 
primeira vez que visitou 
o Teatro Municipal de 
São Paulo, felizmente, 
para cantar com o Coro 
Contemporâneo de Cam-
pinas, junto com o Coro 
Paulistano. “Um momen-
to muito marcante”, afir-

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

ARQUIVO PESSOAL

ma. Ver o cartaz da banda 
ElasElis exposto no Sesc 
de Campinas também lhe 
trouxe muita alegria. Em 
2015, ela chegou a ga-
nhar o Prêmio de Melhor 
Intérprete no Festival de 
MPB de Indaiatuba.

Para ela, o mais grati-
ficante em ser musicista é 
justamente “poder levar 
alegria e um momento 
de contato com a cul-
tura, ainda mais nessa 
fase dificil que passamos, 
social e politicamente”, 
defende.

Conheça mais sobre 
a cantora Mynara Melo 
pelo Instagram @mina-
ramelo

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Mynara Melo atua como cantora instrumentista e arranjadora. Ganhou o Prêmio de Melhor 
Intérprete no Festival de MPB de Indaiatuba
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MALIGNO
Lançamento - Terror / Suspense - Classificação 16 anos - 113 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá *
Quinta (9) a Segunda (13) e na Quarta (15): 18h35 [TC]
*excepcionalmente na terça, dia 14, não haverá sessão da versão legen-
dado no Jaraguá
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (9) a Quarta (15): 16h00 [TC} / 21h25
Polo Shopping
Quinta (9) a Quarta (15): 16h50 / 19h25 / 21h45
...................................................................................................................
PATRULHA CANINA: O FILME
Lançamento - Animação / Aventura - Classificação livre - 86 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (9) a Quarta (15): 15h00 / 17h10 / 19h10
Polo Shopping
Quinta (9), Sexta (10), Segunda (13), Terça (14) e Quarta (15): 16h25 
/ 17h50
Sábado (11) e Domingo (12): 14h35 / 16h25 / 17h50
...................................................................................................................
S I B Y L - Marcando a volta da “Sessão Lumière” * - Drama - Classi-
ficação 16 anos - 99 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping Quinta (9): 19h30 [VIP] - *Para a “Sessão Lumière”, 
ingresso único R$ 12,00 por espectador na sala VIP
...................................................................................................................
E M A - Sessão do “Cineclube Indaiatuba” * - Drama - Classificação 
16 anos - 107 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Terça (14): 19h30 [TC] - *Para a sessão do “Cineclube Indaiatuba”, 
ingresso único R$ 12,00 por espectador
...................................................................................................................
SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ ANÉIS
2ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 130 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (9) a Quarta (15): 19h45
Polo Shopping
Quinta (9): somente 20h40 Sexta (10) a Quarta (15): 17h20 [VIP] / 
20h40 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (9), Sexta (10), Segunda (13), Terça (14) e Quarta (15): 17h35 
[TC] / 20h40 [TC]
Sábado (11) e Domingo (12): 14h30 [TC] / 17h35 [TC] / 20h40 [TC]
Polo Shopping
Quinta (9): 15h30 / 18h30 / 21h20
Sexta (10), Segunda (13), Terça (14) e Quarta (15): 15h30 / 18h30 / 
20h05 / 21h20 Sábado (11) e Domingo (12): 14h15 [VIP] / 15h30 / 
18h30 / 20h05 / 21h20
...................................................................................................................
AFTER: DEPOIS DO DESENCONTRO
2ª semana - Romance - Classificação 16 anos - 99 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (9) a Domingo (12) e na Quarta (15): 21h10 [TC]
*excepcionalmente na segunda, dia 13, e na terça, dia 14, não haverá 
sessão da versão legendado
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente na Segunda “Top”: 21h10 [TC]
Polo Shopping
Quinta (9), Sexta (10), Segunda (13), Terça (14) e Quarta (15): 18h50
Sábado (11) e Domingo (12): 14h00 / 18h50
...................................................................................................................
FREE GUY: ASSUMINDO O CONTROLE
4ª semana - Ação / Comédia - Classificação 12 anos - 115 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (9) a Quarta (15): 15h05
...................................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO 2: NEGÓCIOS DA FAMÍLIA
4ª semana - Animação / Aventura / Comédia - Classificação livre - 107 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
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CASAS

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
CA00495-VILLA TOLLER- 2 dorms+dep+2 vagas R$ 360.000,00
CA00488-JD. AMÉRICA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ...........  
............................................................................R$ 470.000,00
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-3 suíte+dep+2vagas .......R$ 600.000,00
CA00494-VILA SUÍÇA- 4 dorms+dep+4 vagas R$ 1.200.000,00

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- 3 dorms(suíte)+dep e c/piscina ....  
.........................................................................R$ 1.400.000,00
CA00465-DONA LUCILLA- 3 suítes +dep+4 vagas ....................  
.........................................................................R$ 1.650.000,00
CA00472-JARDIM MARINGA-3 suítes+dep+2 vagas................  
.........................................................................R$ 1.150.000,00
CA00484-MARIA JOSÉ-3 suíte + dep + piscina +4 vagas ..........  
.........................................................................R$ 1.390.000,00
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
AP00205-VILLAGE AZELIA- 2 dorms+dep+1 vaga ................ R$ 
215.000,00 
AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga ........R$ 230.000,00
AP00197-SOHO- 03 dorms+dep+2 vagas ..........R$ 493.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dorms c/ 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
CH00076-TERRAS DE ITAICI-3 dorms+dep+2 vagas .................  
.........................................................................R$ 1.050.000,00
CH00075-VALE DAS LARANJEIRAS- 3 casas + áreas de lazer+-
piscina ..................................................................2.440.000,00
CH00069-COLINAS- 3 dorms + dep + casa de caseiro ..............  
............................................................................R$ 530.000,00
CH00072-OLHO D´ÁGUA- 1000m c/ casa  ........R$ 500.000,00

TERRENOS

TE00325- NOVA VENEZA-150M ........................R$ 190.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M ....................R$ 212.000,00
TE00327-JD.PATELLI- 404M ...............................R$ 280.000,00
TE00300-EUROPARK-1000M .............................R$ 455.000,00
TE00301-RECREIO CAMPESTRE JOIA - 915MTS R$ 350.000,00
TE00334-RESIDENCIAL LAGUNA-300MTS ........R$ 280.000,00
TE00323-RESIDENCIAL PRIMAVERA 1000MTS .R$ 250.000,00
TE00332- VILA BUEGUESE- 450MTS .................R$ 475.000,00
TE00333-EVIDÊNCIAS- 308MTS ........................R$ 265.000,00
TE00331- GRAN RESERV- 309MTS ....................R$ 325.000,00
TE00337-MOSTEIRO DE ITAICI- 2.500 MTS .......R$ 600.000,00
TE00339-JD. DOS COLIBRIS - 385MTS ...............R$ 589.000,00
TE00338-BURU - 22.000MTS ..........................R$ 5.500.000,00
TE00336-EUROPARK - 20.000MTS ...............R$ 10.000.000,00

SÍTIOS

ST00015-MONTE MOR- 40.000 MTS ............... R$ 2.500.000,00
ST00017-VIDEIRA-20.000 MTS ......................... R$ 1.700.000,00

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

SL00038-JD. DOS COLIBRIS- 250M ...................... R$ 900.000,00

LOCAÇÕES
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
AP00204-SKY TOWERS- 2 suítes+dep+2 vagas ...........................  
.................................................................R$ 3.000,00 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.

TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M ...............R$ 2.200,00+iptu
T00134-CIDADE NOVA 40M ............................R$ 2.000,00+iptu 

SALÃO E SALAS

SA00012-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
SL00014-JD. DOS COLIBRIS 280MTS ...............R$ 4.200,00+iptu
SL00044-JD. DOS COLIBRIS 130MTS ...............R$ 3.000,00+iptu
SL00045-CENTRO-265MTS ..............................R$ 6.000,00+iptu

GALPÕES

GL00043-EUROPARK- A/C 715m A/T 1000m .........R$ 13.000,00

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 ame-
ricana com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui piscina, 
churrasqueira com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta na piscina 
e portão eletrônico. Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem 
para 6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.                                                                                                      

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.                                                                                                      
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.  
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.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, 2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet 
com churrasqueira. Obs: Preparado para aquecedor solar. 
CA305 – SÃO JOSÉ – ELIAS FAUSTO – R$480 MIL - 3 dormitórios todos com armários, 
banheiro, sala ampla, cozinha planejada com cooktop, coifa e forno elétrico, garagem coberta 
para 2 carros. Possui edícula com banheiro, área gourmet com churrasqueira, piscina, salão 
comercial e portão eletrônico. 

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), sala 
de estar com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, 
dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma 
com armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com 
ilha e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para 
as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de 
serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido. 

CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.150.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com 
armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha 
e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as 
suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de 
serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira 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 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 
coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas 
amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, 
lavanderia, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros 
sendo 4 cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de 
futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.450.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com 
closet, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00  - Sobrado com 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala 
de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas 
e 2 dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita 
permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$850 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 
suíte com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e 
garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 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.
CA222- CONDOMINIO PORTAL DAS ACÁCIAS – R$425 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, 
sala de estar 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E C/ERCIAIS 
APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL

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

TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m² 
TE66 - JD. SANTA CRUZ - SALTO - R$130 MIL - 162 m² 
TE02 – JD. BELA VISTA – R$225 MIL – 270,43 m²
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 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.
CH706 COLINAS I – 795 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte, wc, sala de estar 3 ambientes, coz. ame-
ricana, varanda, lav., dispensa e edícula c/ wc. Possui área gourmet, piscina e quintal c/ cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 -  2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz., varanda, 
wc, casa de caseiro, piscina pequena e gar..
CH716 – ITAICI -  R$850 MIL -  2 dorm., 2 wcs, sala, varanda, coz., copa, lav., dispensa e edícula. 
Possui churr. c/ área gourmet, quintal, pomar e poço.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, dispensa, 
8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos 
fundos e poço artesiano. Área Total 121.000 m². 
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala 
de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. 
Possui piscina e churrasqueira com 2 banheiros.

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.

JD. CALIFORNIA – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia fechada.
VILA FLORENÇA – R$2.400,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social e 
garagem para 4 carros 

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.. 
JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 
CENTRO - EDIFICIO YPE – R$1.200,00 - 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.

SALÕES

JD. PARAISO – R$2.500,00 – Área 240 m², sobre loja c/ escritório, 2 wcs e pia de coz
 

SALAS

CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e 
elevador.
VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc 
JD. POMPÉIA – R$900,00 – Área 40 m², com divisória tipo parede drywall, banheiro e 1 vaga de 
garagem. 
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc
. 

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado c/ quadra 
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 6874- Apartamento Jardim Sevilha - 3 dorm, sala, coz, ba-
nheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.800,00 + Cond + IPTU 

3 ref site 8660- Casa Jardim Park Real - 3 dorm, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço, churrasqueira e garagem - R$ 3.300,00 
+ Cond + IPTU

7 Ref site 31172 - Casa Jardim Moriyama-  3 dorm, banheiro,-
sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 460.000,00

8 ref site 31168 - Casa Jardim Regente - 3 dorm , wc social, 
sala, coz, área de serviço, área de churrasqueira e garagem 
R$ 510.000,00

4 ref site 30858 - Apartamento Centro -  1 dorm, wc e área de 
serviço, R$ 999,99 + IPTU

5 ref site 28320 - Apartamento Parque Boa Esperança- 3 
dorm, sala, sacada, coz, wc social, área de serviço e gara-
gem - R$ 2.900,00 + Cond + IPTU

2 ref site 7147 - Casa  Jardim União - 2 dorm , sala , coz , ba-
nheiro, área de serviço, churrasqueira e garagem  R$ 1.555,00 
+ IPTU

10 ref site 31169- Terreno Parque Campo Bonito- Lote de 150 
m² - R$ 133.000,00

11 ref site 17035 - Apartamento Centro - 3 dorm, coz, sala, 
banheiro social e garagem - R$ 390.000,00 + Cond +IPTU

12 ref site 31163 - Apartamento Jardim Moacyr Arruda 
- 2 dorm, coz, sala, varanda, área serviço e garagem - R$ 
290.000,00 + Cond + IPTU

9 ref site 31164 - Terreno Jardim Bela Vista  - Lote de 306 m²  resi-
dencial  R$ 320.000,00 + Cond + IPTU

1 ref site 5035- Casa  Jardim Morumbi-  2 dorm , sala, coz, 
banheiro, área de serviço e garagem  R$ 1.300,00 + IPTU 
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AP05271 - AU. 84m² - APARTAMENTO VILLAGGIO D’AMORE 
, 3 dormitórios , sendo uma suite, sala de estar com varanda e 
jantar, cozinha com armários e balcão em granito, banheiros, área 
de serviço e garagem coberta para um carro. Condomínio com 
piscina, salão de festa, quiosques com churrasqueira, playground, 
salão de jogos, quadra poliesportiva e portaria 24h. R$ 340.000,00. 
CORRETOR EMERSON – CRECI 224016 – TEL: ( 11) 98512-9291.

AP04891 -VILA GEORGINA - AU .90 m² - Belíssimo Apartamento  
- 03 dormitórios (sendo 01 suíte e 01 convertido para closet), sala 
de 02 ambientes com sacada, 01 banheiro social, cozinha e área de 
serviço, 01 vaga de garagem. Apartamento totalmente reformado 
recentemente inclusive os sistemas hidráulico e elétrico,  rico em ar-
mários planejados, acabamento de primeiríssima linha, teto rebaixado 
com luzes embutidas. R$ 420.000,00. CORRETORA YURICO – (11) 
99571-8989. CRECI  144.049.

CA09010 - JARDIM RESERVA BOM VIVER - SOBRADO - AT 
360m², AC 290m²,  Localizado no ponto mais alto do condomínio 
em rua sem saída, próximo a portaria. Piso inferior: 1 suíte, es-
critório, lavabo, sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada, 
piso em porcelanato, piscina e lavanderia planejada, aquecimen-
to solar. Garagem para 4 carros . Piso Superior: Sala íntima, sala 
de TV, 2 dormitórios c/ sacada e vista permanente, 1 banheiro 
social, 1 suíte máster c/ closet e banheira de hidromassagem, 
com ampla sacada. Locação com todos os móveis inclusos. La-
zer do Condomínio: 2 Quadras de tênis, 2 Salões de festas com 
churrasqueiras, 1 Salão de festa menor com forno de pizza e 
churrasqueira, 1 Salão de festa para eventos maiores, Academia 
completa e moderna, Campo de futebol. Condomínio Fechado 
com segurança, portaria 24 horas e acesso por biometria. Belís-
sima área verde preservada com lagos e quiosques. LOCAÇÃO 
R$7.500,00+COND+IPTU - CINTIA BAMWART CRECI: 129578 
– TEL: (19) 99907-6516.

CA09618 - CONDOMÍNIO VILA INGLESA - EXCELENTE 
SOBRADO - AT 541 M² - AC 323 M² - 04 dormitórios sendo 02 
suítes e 01 master com hidromassagem, sala de 02 ambientes, 
sala de TV, escritório, ampla cozinha com planejados, fogão e 
coifa, despensa, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, 
piscina de vinil 8 M X 4 M, 01 quarto para empregada , WC. 02 
vagas de garagem cobertas e 02 descobertas. Ar condiciona-
do em 03 dormitórios e sala de TV. Condomínio com portaria 
24 horas e com LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA . VENDA 
R$ 1.600.000,00 - LOCAÇÃO R$ 5.000,00 + COND + IPTU. 
CORRETORA YURICO – (11) 99571-8989. CRECI  144.049.

AP04859 - AU. 60m² - APARTAMENTO MOBILIADO 
COM ESPLENDIDA LOCALIZAÇÃO - LIFE CIDADE 
NOVA - apartamento mobiliado, decorado e climatizado 
sendo 01 suíte com closet, 02 salas com living, cozinha 
planejada acoplada ao ambiente com lavanderia, varan-
da com vista, 02 vagas cobertas. Excelente opção para 
morar bem, aquecimento a gás, vagas de visitantes, 
condomínio com infraestrutura de lazer e segurança, 
hall de entrada alem de área fitness e salões gourmet. 
R$ 2.800,00 + COND. + IPTU. CORRETOR MÁRCIO 
LIMA – TEL: (19) 9 98180-1624 – CRECI 202852

CA09576 - CASA TÉRREA -  LOCALIZADA EM BAIRRO NO-
BRE - AT 125 m² - AC 78 m² - Sala, cozinha, 02 dormitórios, 
01 WC social, 02 vagas garagem coberta, lavanderia,  quintal 
-   a 50 metros do Parque  Ecológico, próximo a Supermerca-
do,  farmácia, padaria e comércio em geral - R$ 350.000,00. 
CORRETORA YURICO – (11) 99571-8989. CRECI  144.049

AP05262 - APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO - PIAZZA DI 
FIORI - 03 dormitórios sendo 01 suíte, (armários em 02 quartos), 
banheiro social, cozinha planejada com fogão de embutir, sala 
de estar e jantar, lavanderia e banheiro de empregada,02 vagas 
independentes, (obs: condomínio só tem 220v.). LOCAÇÃO 
R$1.700,00+IPTU+COND. CORRETORA JUDITE - CRECI: 
212063

VENDAS

TE04153 - VALE DAS LARANJEIRAS - AT 3.840m² - TERRE-
NO DE ESQUINA R$ 552.000,00. CORRETORA SOLANGE 
CRECI: 77091 – CELULAR (19) 99304-7300

CA09267 - MORADA DO SOL - CASA TÉRREA COM EDÍCU-
LA SOBRADO- AT 250 M2, AC 180M2 - 03 dormitórios,  ampla 
cozinha americana, Sala,  02 WC social, área gourmet  com 
churrasqueira conjugada a  lavanderia  e a uma ampla gara-
gem.  Possui uma edícula sobrado  que consiste em:  salão  de 
3m X 9m e 01 WC no térreo. 07 vagas para garagem. Excelente  
localização: a alguns passos  do Parque Ecológico,  próximo 
as  escolas ,  posto de saúde municipal (UPA) e de uma das 
principais rodovias com acesso a vários municípios e aeroporto 
de Viracopos. OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO - VENDA R$ 
500.000,00. CORRETORA YURICO – (11 )99571-8989. CRECI  
144.049

AP05034 - JARDIM POMPÉIA - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
VILLA FELICITA - AÚ 83m² - 03 Dormitórios (sendo 01 suÍte). 
Armários planejados em 02 dorms e Gabinetes nos wcs. 01 
wc social. Cozinha Planejada. Lavanderia. Sala 02 ambientes. 
Varanda Gourmet com Churrasqueira. 02 Vagas de Garagem 
no Subsolo. ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: Piscina; 
Churrasqueira; Quadra Poliesportiva e Playground. VENDA R$ 
480.000,00 - SOMENTE VENDA A VISTA (não aceita permu-
ta). CORRETORA SOLANGE CRECI: 77091 – CELULAR (19) 
99304-7300

AP04902 - VILA SFEIR  - AU. 184,95m² - ALTO PADRÃO EM 
INDAIATUBA/SP -  02 UNIDADES POR ANDAR - 25 ANDA-
RES - ANO DE CONSTRUÇÃO 2012 - 04 dormitórios ou Planta 
versátil, podendo ter seu layout alterado, para 3 suítes e living 
ampliado. Lavabo. Ampla suíte máster com aproximadamente 

25m² e varanda gourmet (preparada para fechamento em 
vidro). Entrada de serviço com WC de serviço. Ampla área 
de serviço. Copa integrada à cozinha. 03 vagas de garagem 
no 1° subsolo. Ventilação natural em todos os ambientes. 
Persianas em alumínio de enrolar automatizadas. Possibili-
dade de Fechamento de Varanda em vidro. Medição de luz, 
água e gás individualizada. Varanda Gourmet. Infra estrutu-
ra preparada para instalação de ar-condicionado em 07 am-
bientes. Construção em alvenaria convencional, que permi-
te alterações de layout.  Elevador com senha e biometria e 
hall social privativo. ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: 
Piscinas adulto e infantil; Quadra de tênis profissional; Qua-
dra de street ball; Saunas seca e a vapor; Lounge; Foyer; 
Salão de festas com cozinha para apoio; Salão de jogos; 
Brinquedoteca; Área fitness; Espaço gourmet. VENDA R$ 
1.499.000,00 - IPTU da UNIDADE R$ 1.425,31 + IPTU da 
GARAGEM R$ 287,20. AVALIA PERMUTA de imóveis em 
Indaiatuba e São Paulo e veículos até 50% do valor das 
unidades. CORRETORA SOLANGE CRECI: 77091 – CE-
LULAR (19) 99304-7300

CA09143 - CASA TÉRREA - AT 160 M2 - AC 137 M2:  03 
dormitórios (sendo 01 suíte),  01 WC Social, sala, cozinha 
com armários planejados, área  gourmet com churrasquei-
ra, garagem coberta para 02 autos. Localização privilegia-
da, próximo ao Parque Ecológico e a um dos principais 
supermercados -  VENDA R$ 440.000,00. CORRETORA 
YURICO – (11 )99571-8989. CRECI  144.049.

CA08382 - JARDIM SÃO FRANCISCO - SOBRADO - AT 
125m², AC 152,90m², 03 Dormitórios (Sendo 02 Suítes), 
WC Social, Sala de Estar, Sala de Jantar, Cozinha America-
na Planejada, Lavabo, Área de Serviço, Edícula e Garagem 
P/ 02 Autos Coberto. R$ 520.000,00. CORRETORA: CIN-
TIA BAMWARTE CRECI: 129578

CA08463 - JARDIM ESPLANADA II - CASA TÉRREA - 
AT 300 m², AC 180 m², 03 Suítes (sendo 1 com armários 
planejados), sala para dois ambientes (Estar e Jantar), La-
vabo, Cozinha Planejada, Espaço Gourmet C/Churrasquei-
ra e Banheiro Auxiliar, Quintal e Garagem P/02 Carros Co-
bertos. Toda preparada para instalação de ar condicionado; 
preparada para aquecimento solar. R$ 850.000,00. IMÓ-
VEL LOCADO - EXCELENTE P/INVESTIMENTO. CINTIA 
BAMWART CRECI: 129578

LOCAÇÃO

CA09613 - CASA - CENTRO - 03 Dormitórios (Sendo 1 
Suíte), Wc Social, Sala, Cozinha, Lavanderia e Garagem P/1 
Carro. - R$ 1.900,00 + IPTU.

AP05264 - COBERTURA EM CONDOMÍNIO FECHADO 
COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA -SPAZZIO ILUMINA-
RE  - 102 M ²- 02 dormitórios climatizados com planejados , 
sala de jantar, sala de estar, cozinha planejada, WC social, 
área de serviço, 01 vaga de garagem coberta. Condomínio 
conta com portaria e infraestrutura de lazer. R$ 1.500,00 + 
COND. + IPTU. CORRETOR MÁRCIO – TEL: (19) 

AP05267 - THE PARK VIEW - Apartamento residencial 
para Locação - Vila Almeida - AU.91  m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte,  sala de jantar, sala de estar, lavabo, cozinha 
planejada, 02 vagas cobertas. Locação: R$ 3.600,00 + COND 
+ IPTU. CORRETORA JUDITE - CRECI: 212063

CA08341 - CASA COMERCIAL - AT 258m², AC 145m², 
05 Salas, 02 Banheiros (01 Adaptado), Cozinha Grande e 
Quintal. A 50m da Avenida Presidente Kennedy. R$ 2.500,00 
+ IPTU. CORRETORA: CINTIA BAMWART CRECI: 129578

AP04723 - PAU PRETO - Edifício Raquel - AU 137m2 - 03 
dormitórios planejados, sendo 02 suítes com closet e 01 
com varanda,   salas de jantar ,  estar  e de TV conjugadas, 
cozinha planejada e com fogão, 01 banheiro social planejado, 
lavanderia, varanda gourmet fechada com vidros retráteis,   
churrasqueira, garagem: 02 vagas paralelas  grandes. 
Com preparo para ar condicionado. Piso em Porcelanato. 
OBSERVAÇÃO condomínio está incluso água e gás. 
LOCALIZADA EM UMA DAS ÁREAS MAIS NOBRES DA 
CIDADE -  LOCAÇÃO R$ 3.200,00+  condomínio + IPTU. 
CORRETORA YURICO – (11 )99571-8989. CRECI  144.049

AP05283 - CONDOMÍNIO PIAZA TREVISO - AU. 95m² - 
03 dormitórios sendo 01 suíte,  WC social, sala ampla dois 
ambientes, cozinha planejada, lavanderia, WC de serviço, 
garagem para 02 autos coberta. R$ 2.000,00 + COND. + 
IPTU. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI:185819 - 
TEL:19 99293-1797
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CA02527 - Vila Rubens - 03 Dormitórios sendo 01 suí-
te, sacada, closet, Cozinha Americana, Sala, Banheiro 
social, Espaço, garagem fechada, 4 garagens. A/T = 

130 mts² A/C = 126,65 mts² R$ 585.000,00

AP00897 - The Park View - 3 dormitórios, sendo 1 suí-
te, sala, cozinha - cooktop, forno elétrico e depurador 
de ar na cozinha, banheiro social, área gourmet com 

fechamento em vidro, churrasqueira a gás na varanda, 
2 vagas cobertas e privativas R$ 3.500,00

CA02556 - Centro parte superior - 3 dormitórios, 2 
suítes, hidromassagem, sala, cozinha, fogão e forno a 
lenha, despensa, lavanderia, banheiro social, quintal, 

varanda, 1 vaga de garagem coberta R$ 1.700,00 + IPTU

CA02452 - Panorama Residence - 3 dormitórios, uma 
suíte máster, 5 banheiros, cozinha ampla, sala de estar, 
sala de jantar, espaço gourmet amplo, 3 vagas de gara-

gem. R$ 1.350.000,00

CH00315 - Monte Mor - SP  3 dormitórios, suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, área gourmet, churrasqueira, 

fogão a lenha, 2 banheiros externo. R$ 485.000,00

CA02513 - Jardim Morada do Sol - 3 dormitórios, 1 suí-
te, sala de TV, cozinha panejada, lavanderia, garagem 

coberta, portão eletrônico. R$ 349.900,00

RESIDENCIAL ATENAS - 188 m², sala de jantar e estar, 3 
suítes, 1 dormitório, closet, dispensa, área de serviço, área 

gourmet, 3 vagas de garagens. Valor R$980.000,00

AP00882 - Vila das Praças - 2 dormitórios, sala 2 am-
bientes, banheiro social, lavanderia, sacada, 1 vaga de 

garagem coberta. R$ 1.400,00 + COND+ IPTU

CH00312 - Terras de Itaici -Terreno 1.000 m², Constru-
ção 420 m² 4 dormitórios sendo 2 suítes, sala de TV, es-
tar, jantar, lareira, escritório, cozinha grande, lavanderia, 

garagem coberta, área gourmet, piscina, sauna. Casa 
com varanda na parte de cima da 

garagem. R$1.350.000,00

TE00918 - Residencial Primavera - Terreno: 1.025 m² 
Oportunidade de Investimento! Condomínio fechado 
com infraestrutura completa, terreno com topografia 

plana. R$ 240.000,00

CA02501 - Residencial Dona Maria José - 03 dormitó-
rios, Closet, Escritório, Sala Ampla 2 ambientes, Lavabo, 
Cozinha Americana, Despensa, Lavanderia, Área Gour-

met, churrasqueira, Piscina, Quartinho de despejo, 4 
vagas de garagens. R$ 1.300.000,00



B6 | NEGÓCIOS | 

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

Chácara com 3 dormitórios à venda, 3000 m² por R$ 
1.300.000,00 - Vale das Laranjeiras - 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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1) REF 27 – EDIFÍCIO RESIDENCIAL VICTÓRIA- Pró-
ximo Parque Mall - Jardim Pompéia –R$360.000,00 
Apartamento – 88,79m² área útil – 3 dormitórios, 1 
suíte, sala estar/jantar – cozinha, 02 vagas de gara-
gem. Condomínio com churrasqueira, salão de fes-
tas, playground e piscina. 

2) REF 35 -  JD MONTREAL RESIDENCE - 01 casa tér-
rea 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 – RESIDENCIAL 
MARIA JOSÉ – CASA TÉRREA – R$1480.000,00- AT 
300m², AC 190m², 3 suítes com closet, cozinha, salas 
estar/ jantar, espaço gourmet, lavanderia, despen-
sa, piscina, preparada para ar condicionado e aque-
cimento solar, armários planejados estão incluídos.  
Aceita financiamento.

4) REF 36 – SALA COMERCIAL – CONDOMÍNIO OF-
FICE PREMIUN- TORRE CORPORATE – 40m², Valor 
R$240.000,00

5) REF 22 - APTO SOLAR DOS ANDRADAS – RUA DOS 
ANDRADAS 699, BAIRRO CIDADE NOVA, EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO –R$415.000,00 AT- 109,42 ÁREA ÚTIL 
87,78m²: 3dorm, 1 suíte, 3 banheiros, 1 vaga de ga-
ragem. Aceita imóvel de menor valor. Fone – (19) 9 
7109-6186

6) REF 26 - CONDOMÍNIO JARDIM DOS LAGOS – 
R$1800.000,00 – AT - 563,69m²- AC- 272,15m² – SO-
BRADO LINDÍSSIMO! Com 03 suítes, sala de estar, 
jantar, cozinha aberta, espaço gourmet com chur-
rasqueira e forno, banheiro, lavabo, despensa, pis-
cina. Condomínio com quadra de tênis, campo de 
futebol gramado, quadra, salão de festas, quiosque 
com churrasqueira, 2 lagos, playground e espaço 
pets. 

7) REF 33 - APTO CLASS – R$500.000,00 -Lindo apar-
tamento mobiliado com 62m² com dois dormitó-
rios, sendo uma suíte, ar condicionado em dois am-
bientes, dois banheiros, móveis planejados, 2 vagas 
de garagem completas. Área de lazer completa: 
academia, piscina, salão de festas adulto e infantil, 

espaço gourmet, quadra poliesportiva, espaço teen, 
praça fitness e playground.

8)  REF 18 – APTO RESIDENCIAL NATÁLIA - NOVO 
ALTO PADRÃO- VILA FURLAN- R$ 665.000,00 -Com 
– 81m², 3 dormitórios, sendo 01 suíte, 2 wc´s, sala, 
lavabo, varanda gourmet, com armários planejados, 
área de serviço, infra para ar condicionado, 02 vagas 
de garagem cobertas e espaço kids, piscina borda in-
finita, salão de festas. 

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

10) REF 34 - CASA EM CONDOMÍNIO – RESIDENCIAL 
MARIA JOSÉ – Sobrado – R$1780.000,00- AT 300m², 
AC 280m², 3 suítes com closet, mais uma suíte no 
andar térreo, cozinha americana, home office, am-
pla salas estar/ jantar, espaço gourmet, lavanderia, 
piscina, será entregue com ar condicionado e aque-
cimento solar, inclusive para piscina, Entrega do 
imóvel em agosto/21. Analisa proposta com finan-
ciamento/terreno; garagem 2 carros cobertos.

11) 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.

12) Consulte - CONDOMÍNIO VILLAGE TERRAS DE 
INDAIÁ – SOBRADO - R$1.390.000,00 - AC: 330 m² 
/ AT- 480 m², 3 dormitórios, (uma suíte com closet 
e armários), wc social, sala de tv com armários, sala 
de visita (2 ambientes), sala de jantar, escritório, la-
vabo, copa, cozinha planejada, lavanderia e despen-
sa, churrasqueira, varanda, depósito, garagem para 
4 carros (2 cobertas).     Área de Lazer: Salão de Festa, 
Quadra Poliesportiva, Sala de Ginástica, Campo de 
Areia, Área de Recreação Infantil.     Aceita permuta 
(casa térrea em condomínio, apartamento ou terre-
no em condomínio).

*Valores sujeitos a alterações
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Classificados

Morada do sol 
- Rua:81 02 dor-
mitórios (01 suí-
te) sala/cozinha 
americana, abrigo 
nos fundos e ga-
ragem p/ 02 au-
tos. De 270.000,00 
POR APENAS 
R $ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 
Aceita Financia-
men to .  Co r ra ! 
F.: 99762-7997 / 
3935-3294
SOBRADO JAR-
DIM EUROPA: 
3 dormitórios + 1 
uma suíte 2 cober-
tas 2 descobertas 
19 99384 -7400
V I L A  A R E A L 
( PRÓXIMA DO 
CARREFOUR) 3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas cobertas 
R$ 430.000,00 
12 99774-3282 
WHATs
 CASA NOVA 
C O N D O M Í N I O 
VEIENA 3 dormi-

APARTAMENTO 
P L A Z A  B E L A 
VISTA: 2 dormi-
tórios c/ suíte 2 
vagas de garagem 
19 99384-740
Condomínio Na-
ções Jd. Alice - 
Ótimo apartamen-
to no 1º andar com 
02 dormitórios e 
vaga de garagem, 
acabamento exce-
lente, com sanca 
na sala, wc. Ape-
nas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
entrada + parce-
las de R$1.210,00 
F.: 99762-7997 / 
9-8271-6141Cor-
ra!
Vila das Praças 
Jd. Alice - 02 dor-
mitórios e demais 
dependencias to-
das com móveis 
planejados, porta-
ria 24 horas, área 
de festas, vaga de 
garagem, piscina, 
elevador. Apenas 
R $ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 
Aceita financia-
mento. ou terreno 
F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - 
Apartamento com 
02 dormitórios em 
ótimo acabamento 
e vaga de gara-
gem portaria 24 
horas por apenas 
R $ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 
F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra!
A p a r t a m e n t o 
novo Villa Hevel-
tia - 2 dorm., vaga 
de garagem, lazer 
completo. Ao lado 
da Santos Dumont, 
5 minutos do cen-
tro, 01 minuto do 
aeroporto interna-
cional e Viracopos. 
R$ 252.542,02. Fi-
nanciamento pelo 
casa amarela e 
Caixa poupança. 
F.: (19)  98346-
2299

 
Sítio em Pieda-
de-SP - 26.000m², 
casa c/ 03 dormi-
tórios, 02 wcs , 
toda avarandada, 
gramada,  pomar, 
área de cultura, 
bosque, água de 
mina, 01 tanques 
com peixes abas-
tecido com água 
por gravidade,  di-
versas árvores fru-
tíferas, play groud, 
a 12 km do cen-
tro,  R$390.000,00 

e portão eletrônico 
e está no valor de 
450 mil e aceita 
proposta. Contato 
(19)99762-7708.
Vendo/Troco - Lo-
cado: R$3.800,00 - 
Prédio residencial 
próximo ao Haoc 
- Rua dos Indai-
ás, 256. Com 4 
imoveis indepen-
dentes, Terreno 
250m², contruído 
230m². Ótimo lo-
cal.Valor R$ 830 
mil. Tratar (19) 
98817-5312 What-
sApp

 
PORTAL DOS 
IPÊS Casa alto 
padrão 04 suítes 
c/ ar-condiciona-
do, Sala 3 am-
bientes, cozinha 
planejada, Área 
de serviço, área 
gourmet e área de 
lazer completa. 19 
99384-7400

 
Apto Reserva 
Vista Verde: 3 
dorm(1suite), 2 
vagas cobertas. 
Cel: 13 997123768
Apto em Santos/
Gonzaga, frente 
ao mar, 2 dorm 
(1suite),garagem. 
13 997123768
Vendo ap Jardim 
Murumbi: Deso-
cupado condomi-
nio mirin 1 2 dor-
mi. sala, cozinha, 
banheiro, 1 vaga 
de garagem, salão 
de festa quadra e 
playground R$ 148 
mil -  (19) 98817-
5312
Vende se ap no 
Jardim  Nair Ma-
ria em Salto:  3° 
andar Metragem 
60 metros, 2 dor-
mitór ios,  Sala, 
Cozinha Planeja-
da, 1 Banheiro, 1 
vaga na garagem 
coberta , Edifício 
Rio claro.Valor 
180.000,00. Dire-
to com Proprietário 
Falar com Antônio 
(19) 992562944
Vende  Ap  Vitória 
Regia:  em  Indaia-
tuba 2 dorm,  sala 
cozinha um wc 
social, uma vaga 
de garagem. Va-
lor 160 mil  aceito  
proposta contato 
(19)997627708

tórios c/ suíte 2 
vagas de garagem  
R$ 740.000,00 Tel 
12 99774-3282 
WHATS
C A S A  N O V A 
C O N D O M Í N I O 
BRÉSCIA 3 dor-
mitórios c/ suíte 
1 vaga coberta 
R$ 715.000,00   
12  997743282 
WHATS
Lindo Sobrado á 
venda Vila Fur-
lan: em Indaiatu-
ba. 3 dormitórios, 
sala ampla cozi-
nha, área e servi-
ço, garagem, ar-
mários embutidos 
cozinha, dormitó-
rios..  Venda R$ 
750.000,00. Mais 
informações F.: 
(19) 98346-2298 
email: selmaribei-
ro@creci.org.br
Monte verde pró-
ximo ao parque 
temático - com 
2 quartos, sem 1 
com guarda rou-
pas planejado, 
sala de visita e 

sala de tv, cozi-
nha planejada, 2 
banheiros, gara-
gem p/ 2 carros, 
churrasqueira com 
piscina aquecida, 
edícula, lavande-
ria no fundo, canil, 
terreno inteiro com 
131m2 constru-
ído – R$ 560mil 
aceita financia-
mento. Contato: 
19 98768-0033
Proprietário Ven-
de Casa: 3 ou 4 
su í tes  300m² ,  
Ótima localização 
Tradicional con-
domínio Semi de-
corado – Piscina 
R$ 1.500,000 (19) 
99775-7180
CASA NA MO-
RADA DO SOL: 
Sobrado 3 DOM. 
Sala, cozinha,WC 
Social Semi aca-
bado, Serve para 
ponto comercial 
R$ 300 MIL (19) 
99762-7708
Vende-se  casa 
nova no Jardim 
Colibris  -  Casa 
com 2 dormitó-
rios, sala, cozi-
nha, WC social,  
lavanderia, quin-
tal, garagem para  
2  carros, portão  
eletrônico, aceita 
financiamento e 
está no valor de 
320 mil. Contato 
(19)997627708.
Vende-se casa 
no Jardim Belo 
Horizonte: em In-
daiatuba casa com 
3 dormitórios, sen-
do uma suíte e to-
dos com armários, 
sala com armários, 
cozinha com ar-
mário, WC social, 
área gourmet com 
churrasqueira, pia 
e móveis e gara-
gem, para 3 carros 

aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual 
ou menor valor. 
Estuda entrada + 
parcelamento. F.: 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio em Piedade-
-SP - 36.000m², 02 
casas, barracão, 
lago com peixes, 
telefone fixo, torre 
de internet a 500 
metros da rodo-
via, R$300.000,00 
aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual 
ou menor valor. 
Estuda entrada + 
parcelamento. F.: 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294
SÍTIO MONTE 
MOR 1,5KM do 
centro de Monte 
Mor, Via asfaltada, 
ótima casa e mais 
duas edículas, Pis-
cina, lago e área 
verde preservada. 
19 4105-7479
Chacara Mostei-
ro: com duas casa 
2500 m², otima to-
pografia, piscina, 
chur rasque i ra , 
pomar. Casa com 
1 suite, sala , co-
zinha, varanda, e 
chalé com sala, 
coz conjugada, ba-
nheiro. R$ 980 mil. 
Aceita ap na praia 
Vila guilhermina 
como parte do pa-
gamento. 
Sitio em  Elias 
Fausto: 35 al-
queires  pode  ser 
vendido em  duas 
partes, 1 parte 
de 20  alqueires  
que possui  casa 
e baracão,  outra  
parte 15 alqueires 
apenas terra e rio 
total de 4  rios nos  
2 . (19)99762-7708
Sitio entre Monte 
Mor e indaiatu-
ba: 13,5 alqueires 
terra roxa e bom 
de  água. Contato 
(19)99762-7708
CHÁCARA COLI-
NAS Com 2 dor-
mitórios Banheiros 
feminino e mascu-
lino R$ 750.000,00  
19 4105-7479

 
TERRENO JAR-
DIM COLONIAL 
150 metros R$ 
185.000,00 19 
99384-7400
C o n d o m í n i o 
fechado Hori-
zontwn, terreno 
450 m Cel: 13 
997123768
Venda com ex-
clusividade: 2 lo-
tes comercial de 
500 metros cada 
totalizando 1000 
metros. Valor R$ 
800.000,00 mais 
informações F.: 
(19) 98346-2298 
email: selmaribei-
ro@creci.org.br
Vende - se um 
terreno jardim 
Moryama: de 150 
metros , com plan-
ta de 98 metros , 
escritura e água 
e luz já instalada 
e alicerce pron-
to , 100% docu-
mentado . Valor 
190.000,00 direto 
com proprietário . 
Falar com Antônio 
(19) 992562944
T E R R E N O 
E L I A S  F A U S -
TO 175 metros 
R$ 57.000,0019 
99384-7400

 
P a s s o  P o n t o 
Comercial. (Mer-
cadinho) próximo 
ao terminal urba-
no central. Em 
Indaiatuba. Te-
lef.011-996888318

Sala comercial 
à venda e Loca-
ção Office Pre-
mium - escritório 
e wc.   Locação R$ 
1.200,00 + Cond.. 
+ IPTU     Venda 
R$ 310..000,00

 
Quer ser uma 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte como!  Tel: 
11-99197-2576 
- Edimara

 
O f e r e ç o - m e : 
Para t rabalhar 
como pedreiro, 
encanador, e jar-
dineiro contato 
19 99776-6841 
whats
O f e r e ç o - m e 
como manicura, 
cabeleireira e de-
piladora atendi-
mento a domicilio 
19 99369-5615/ 
19 3935-0499
Quer ser uma 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte como!  Tel 
11-99197-2576 
- Edimara

 
Vendo carro Se-
dan Peugeot 207 
- Único dono, cor: 
prata, pas acti-
ve, 4 portas, 1.3, 
1360 CC, parti-
cular. Valor R$ 
25.000,00 F.: (19) 
3834-7739
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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 - CIRILO FRANCO 
DO PRADO com 80 
anos , Casado (a) com 
MARIA FERREIRA DO 
PRADO sendo filho(a) 
de SALVADOR FRAN-
CO DO PRADO e IZA-
BEL AMERICO CAR-
DOSO.deixa filho(s): 
EDINA 50, CAROLINA 
20, EDINEI ( F )., Faleci-
do em: 31/08/2021, Ve-
lado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 01/09/2021.

2 - JOSÉ ROBERTO 
MANTOANELLI com 80 
anos , Casado (a) com 
CELIA REGINA RODRI-
GUES MANTOANELLI 
sendo filho(a) de THEO-
DORO MANTOANELLI 
e ROSALIA RASORI 
MANTOANELLI.deixa 
filho(s): FABIO 46, MA-
RINA 43, Falecido em: 
31/08/2021, Velado(a) 
no CANDELARIA, e se-
pultado(a) no CANDE-
LARIA aos 01/09/2021.

3- ANIVALDO BATIS-
TA CARDOSO com 77 
anos , Casado (a) com 
CLEUZA DE VECHI 
BATISTA sendo filho(a) 
de JOÃO BATISTA RO-
DRIGUES e PATRO-
CINIA  CARDOSO.
deixa filho(s): ANILTON 
, AILTON , ADEILTON, 
WELLINGTON (MAIO-
RES), Falecido em: 
01/09/2021, Velado(a) 
no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL 
aos 02/09/2021.

4 - MARIVALDA PE-
REIRA SACCHI com 

58 anos , Casado (a) com 
WALTER XISTO SACCHI 
sendo filho(a) de MAR-
CELINO OLIVEIRA SIL-
VA e ISABEL  PEREIRA 
DA SILVA.deixa filho(s): 
BIANCA, BEATRIZ, LUIZ 
( TODOS MAIORES ), 
Falecido em: 01/09/2021, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 01/09/2021.

5 - JOÃO LUIZ BUENO 
RIBEIRO DA SILVA com 
68 anos , Casado (a) 
com VERA MARINA RI-
BEIRO DA SILVA sendo 
filho(a) de MARIO RIBEI-
RO DA SILVA e DENO-
EMIA BUENO RIBEIRO.
deixa filho(s): THIAGO 
42, MESSIAS 36, PA-
LOMA 35, Falecido em: 
01/09/2021, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
02/09/2021.

6 - FRANCISCO BAS-
TOS ROCHA com 60 
anos , Casado (a) com 
NILZETE SANTOS RO-
CHA sendo filho(a) de 
ARTUR AUGUSTO RO-
CHA e HELENA MARIA 
BASTOS.deixa filho(s): 
VALNEI 41, WAGNER 38, 
GESSIKELI 36, Falecido 
em: 01/09/2021, Vela-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
02/09/2021.

7 - HELIO KIYOSHI 
USHIRO com 66 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de YOSHINA-
RI USHIRO e MITUCO 
USHIRO. NÃO DEIXA 

FILHOS., Falecido em: 
01/09/2021, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
02/09/2021.

8 - ANTONIO GONÇAL-
VES DOS SANTOS com 
65 anos , Casado (a) com 
CEDENIRA DA SILVA 
SANTOS sendo filho(a) 
de JOSE PASSOS GON-
ÇALVES e MARIA LOUR-
DES GONÇALVES.deixa 
filho(s): OSIAS, VALMIR, 
ELIEL, ELIANE, DIEGO 
( TODOS MAIORES), 
Falecido em: 01/09/2021, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 02/09/2021.

9 - TERESINHA MEN-
DES com 75 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de ANTONIO MENDES e 
MARIA JOSE DE JESUS. 
NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 02/09/2021, 
Velado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 02/09/2021.

10 - ADRIANO DIAS AI-
RES com 39 anos , Ca-
sado (a) com CICERA AL-
VES AIRES sendo filho(a) 
de JOSE CARLOS AIRES 
e LUCIMAR DIAS AIRES.
deixa filho(s): GUSTAVO 
11, NYCOLAS 07, Faleci-
do em: 02/09/2021, Vela-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 03/09/2021.

11 - REGINA CELIA DOS 
SANTOS PEREIRA com 
52 anos , Casado (a) 

com JOSE BENICIO PE-
REIRA sendo filho(a) de 
LAURINDO DOS SAN-
TOS e MARIA APARE-
CIDA MARCHINI DOS 
SANTOS.deixa filho(s): 
DANILO, GUSTAVO ( 
MAIORES ), Falecido em: 
02/09/2021, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
03/09/2021.

12 - LUIZ CAVAGGIO-
NI NETO com 80 anos , 
Casado (a) com MARIA 
REGINA PENTEADO CA-
VAGGIONI sendo filho(a) 
de ATILIO CAVAGGIONI 
e JULIETA DA SILVA CA-
VAGGIONI.deixa filho(s): 
KATIA 52., Falecido em: 
03/09/2021, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/09/2021.

13 - JOSEFA FRANCIS-
CA DA SILVA ZEZUINO 
com 73 anos , Casado 
(a) com LÚCIO ZEZUINO 
sendo filho(a) de ANTO-
NIO CLAUDIO DA SILVA 
e MARIA FRANCISCA 
DA SILVA.deixa filho(s): 
CIDILENE , SIDNEI , 
CLAUDEMIR , SHIRLEI 
(MAIORES), Falecido em: 
03/09/2021, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/09/2021.

14 - ELISEO PRIMO 
TONOLI com 82 anos , 
Casado (a) com SEBAS-
TIANA ALVES TONOLI 
sendo filho(a) de EGIDIO 
TONOLI e LEONOR TO-
NOLI.deixa filho(s): MAR-
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COS 54, THELMA 48, 
Falecido em: 03/09/2021, 
Velado(a) no DIRÉTO, e 
sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 04/09/2021. 

15 - BENEDITO CARLOS 
GAZOLA com 78 anos , 
Casado (a) com ARACI 
TORRES GAZOLA sendo 
filho(a) de LUIZ GAZOLA 
SOBRINHO e ROSALIA 
ORAIDE MARTINI GAZO-
LA.deixa filho(s): RODRI-
GO, CARLA, GABRIELA 
(MAIORES), Falecido em: 
04/09/2021, Velado(a) no 
CANDELARIA, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 04/09/2021.

16 - RAMON ALFREDO 
MABARE FIGUEREDO 
com 70 anos , Era Divor-
ciado(a) de WILMA IVO 
sendo filho(a) de RAMON 
EDUARDO MABARE e 
JULIA ISABEL FIGUE-
REDO DE MABARE.dei-
xa filho(s): VINICIUS 36, 
Falecido em: 05/09/2021, 
Velado(a) no DIRÉTO, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
06/09/2021.

17 - PAULINA FERRAN-
TE CISI com 98 anos , 
Era Viúvo(a) de MOA-
CYR CISI sendo filho(a) 
de JOSÉ FERRANTE e 
MARIA ANASUTA.dei-
xa filho(s): NELSON 76, 
MYRTHES 79, Falecido 
em: 06/09/2021, Vela-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 06/09/2021.

18 - TEREZA BARBIÉRI 
DE OLIVEIRA NEVES 
com 65 anos , Casa-
do (a) com VALCIDES 
DE OLIVEIRA NEVES 
sendo filho(a) de LUIS 
CLEMENTE BARBIÉRI 
e LAZARA APARECIDA 
PRETO BARBIÉRI.deixa 
filho(s): TÂNIA, SUZA-
NA, VALCIDES, LILIAN 
(MAIORES), Falecido em: 
06/09/2021, Velado(a) no 
DIRÉTO, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 06/09/2021.

19 - FRANCISCO VI-
CENTE DE ANDRADE 
com 70 anos , Era Viú-
vo(a) de ORLANDA PI-
NHEIRO DE ANDRADE 
sendo filho(a) de JOÃO 

VICENTE SOBRINHO 
e FRANCISCA VICEN-
TE DE ANDRADE.deixa 
filho(s): RICARDO 40, 
FLAVIO 38, Falecido em: 
07/09/2021, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
07/09/2021.

20 - PIERRY NOGUEI-
RA GRANA com 9 dias 
, filho(a) de NATHALIA 
NOGUEIRA DA SILVA e 
ALEX GRANA. Falecido 
em: 07/09/2021, Vela-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 08/09/2021.

21 - JOSE FERREIRA 
DE LIMA com 58 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de MANOEL JO-
AQUIM FILHO e MARIA 
FERREIRA DA SILVA.
deixa filho(s): TATIANE 
35,MARCELO 30, JULIA-
NA 28,FERNANDA 27, 
Falecido em: 07/09/2021, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 08/09/2021.

22 - CELIA TEREZINHA 
DA SILVA com 82 anos 
, Era Separado(a) de 
CRARISVALDO TEO-
DORO DA SILVA sendo 
filho(a) de LINDOLFO 
SOUZA MELO e GE-
ORGINA MARAIA DE 
SOUZA.deixa filho(s): 
G E S I E L , T E L M A , -
CELIA,CLARISVAL-
DO,LUIZ,EDINELSON 
(MAIORES), Falecido 
em: 07/09/2021, Ve-
lado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
08/09/2021.

23 - ANGELO FAJAR-
DO CURY com 62 
anos , Casado (a) com 
MARIA CRISTINA LA-
ZZARINI CURY sendo 
filho(a) de ALBERTO 
CURY e ELYANE FA-
JARDO CURY.deixa 
filho(s): ELYANE, ALY-
NE, LYVIA  (MAIORES) 
LUCAS 15, Falecido 
em: 08/09/2021, Vela-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 09/09/2021.
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