
Os vereadores de Indaiatuba aprovaram projeto do 
líder do Governo na Câmara, Arthur Spíndola (PP), na 
sessão de segunda-feira (4), que institui no Calendário 
Oficial de Eventos do Município.

No dia 12 de outubro será feriado, Dia de Nossa Senhora Aparecida, por isso a 
Prefeitura de Indaiatuba, autarquias e fundações municipais não terão expediente 
na próxima segunda (11) e terça-feira (12).

A Prefeitura de Indaiatuba inaugurou a exposição repaginada “Origem e Pro-
pósitos” do Museu da Água de Indaiatuba na terça-feira (5) e abre a mostra para 
visitação do público neste sábado (9).

Após início ruim, o Esporte Clube Primavera parece 
ter encontrado o caminho da vitória na Copa Paulista 
2021. Na próxima quarta-feira (13), contra o Santos, o 
time busca sua terceira vitória.
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Indaiatuba é a 4ª do Estado com mais 
pessoas imunizadas proporcionalmente

Indaiatuba alcançou a 
marca de 63,08% de pes-
soas totalmente imuniza-
das com as duas doses ou 
com dose única da vacina 
contra a Covid-19, de 
acordo com o site Vacina 
Já do Governo do Estado. 
Os números são relacio-
nados ao levantamento 
feito nesta segunda-feira 
(04). Com esse número, 
Indaiatuba é a 4ª, entre as 
cidades com mais de 250 
mil habitantes, a obterem 
indicativos acima de 63% 
da população com o es-
quema vacinal completo. 
O município está atras 
de cidades como Santos 
(67,26%), São José do Rio 
Preto (64,54%) e Jundiaí 
(63,25%).

Câmara cria o programa 
‘Outubro Animal’ 

Primavera busca sua 3ª vitória 
seguida na Copa Paulista 

Confira o que abre e fecha no feriado de 12 de outubro Museu da Água abre exposição neste sábado ao público

Troféu Frutos de Indaiá 
acontece dia 6 de novembro

CÂMARA

PLANTÃO EXPOSIÇÃO

ESPORTES

FRUTOS DE INDAIÁ

XXXX
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Atento Sistemas de Segurança e Serviços - Adriano do Carmo 
Paolini e Tatiane Medina Paolini
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Editorial
A pane das redes e como ela 

escancarou nossa dependência 
A partir das 13h da última segunda feira (04), os serviços das redes sociais 

pertencentes ao grupo de Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram e WhatsApp pa-
raram por quase 7 horas. Esse tempo sem a possibilidade de uso dessas ferramentas 
deixou muita gente perdida, porque a maioria depende hoje, quase que exclusi-
vamente, dessas plataformas para trabalhar e se comunicar - situação que ficou 
agravada pelo isolamento social imposto pela pandemia.

Em termos financeiros, o Facebook perdeu 6 bilhões de dólares em ações, em 
um único dia, por causa da pane. As consequências atingiram bilhões de usuários 
no mundo todo, com o agravante de que no Brasil o WhatsApp é o aplicativo de 
troca de mensagens mais usado. Foi um apagão em escala global, que compro-
meteu a execução de muitas tarefas cotidianas, e serviços de todo tipo, causando 
muitos prejuízos.

No podcast do G1, “O Assunto”, desta terça-feira (05), que teve como tema 
a “pane global”, entrevistou Ronaldo Lemos, diretor do Instituto de Tecnologia e 
Sociedade do Rio de Janeiro. Ele explicou, entre outras coisas, que estamos cami-
nhando cada vez mais para “a construção de formas de trabalhar e viver que dão 
como certas e imprescindíveis o fato de sempre termos acesso à internet”. Sendo 
assim, esse recurso que há pouco mais de duas décadas não fazia diferença na vida 
afetiva e social, está se tornando, nas palavras do pesquisador “a nova eletricidade”.

Obviamente, a dependência das sociedades humanas pela internet em escala 
global já é um caminho sem volta. E pode ser muito desesperador pensar que uma 
empresa gigantesca consegue, sozinha, causar um impacto tão grande, em diversos 
países, ao mesmo tempo. Poderíamos pensar no uso de tecnologias similares ofe-
recidas por empresas concorrentes, como o Telegram e outros aplicativos, mas isso 
só transfere a nossa dependência pra outras marcas. 

O fato mais marcante é que a conectividade em excesso mudou o modo como 
lidamos com os afetos mais íntimos: quase ninguém mais telefona em dia de ani-
versário, ligação telefônica virou caso de emergência. Relacionamentos virtuais 
começam intensamente e acabam sem um “desfecho emocional” daquele ciclo, e 
convivemos mais tempo com as representações virtuais nossas e dos outros, do que 
com pessoas em carne e osso, ao vivo, com presença corpo a corpo.

Respostas para essas questões não podem ser dadas às pressas, mas já temos 
bons pesquisadores em diversas áreas das Ciências Humanas elaborando conhe-
cimentos sobre como a internet transformou tudo em nossas vidas, em tão pouco 
tempo. Uma dica de leitura é o “21 lições para o século 21”, do excelente historia-
dor Yuval Noah Harari. Para quem gosta de série, o psicanalista Jorge Forbes faz 
uma boa mistura de dramaturgia com comentários atuais no programa “Terra 2”, 
da TV Cultura. Os episódios das duas temporadas podem ser vistos no YouTube. 
O documentário “O dilema das redes”, da Netflix, também traz informações muito 
importantes. 

Previsão do Tempo

08/10 - Sexta-feira 10/10 - Domingo09/10- Sábado 11/10 - Segunda

Mínima: 17°
Máxima: 27°

Mínima: 17°
Máxima: 25°

Mínima: 17º
Máxima: 24°

Mínima: 17°
Máxima: 25°

Artigo

Morar no interior paulista se tornou o sonho de muitas pessoas ultimamente. Por essa razão, o mercado imo-
biliário da região anda cada vez mais aquecido, atraindo olhares de investidores dispostos comprar imóveis para 
revenda.

Porém, o que eles não sabem é que a venda de um imóvel é um processo complexo. Afinal, há vários detalhes 
que interferem no sucesso da negociação. Tais como: preço, condições de pagamento, distribuição dos ambientes 
e itens de lazer.Outro ponto que também pode impactar a venda de uma casa é o paisagismo. E é sobre isso que 
falaremos hoje! 

Basicamente, o paisagismo é responsável por trazer o verde para dentro do imóvel através do uso de plantas 
como objetos decorativos. 

Logo, com a ajuda do paisagismo é possível tornar a sua propriedade muito mais atrativa para venda. Visto 
que, as pessoas estão em busca de imóveis que ofereçam contato com o verde, porque querem fugir da correria 
e poluição das metrópoles. 

O paisagismo também contribui com a iluminação e temperatura dos ambientes. Uma vez que, é possível 
aproveitar mais a circulação de ar e luz natural que entra pelas janelas. Além disso, essa proximidade com o 
verde pode elevar significativamente a qualidade de vida dos moradores do local. Dado que, as plantas possuem 
propriedades relaxantes que ajudam a diminuir os níveis de estresse e ansiedade. 

Por fim, é valido dizer que ao contrário do que muitos pensam, o paisagismo não se resume apenas a criação 
de jardins ou áreas externas. Pois, ele pode ser aplicado em diferentes tipos e tamanhos de imóveis, permitindo 
a valorização de diversas propriedades no momento da venda. Sendo assim, se você pensa em vender o seu 
imóvel, é hora de começar a avaliar como anda o paisagismo dele. Pois, esse quesito fará toda diferença na velo-
cidade com a qual a negociação irá acontecer.

Mas, lembre-se que outros fatores também vão influenciar a transação. Por isso, anuncie o seu imóvel para 
venda com quem entende desse assunto!  

O Grupo Silvana Carvalho é uma imobiliária especializada em imóveis de condomínios e pode te ajudar com 
isso! Ligue para (19) 3500-6662 ou (11) 95836-0388 (WhatsApp) e fale com nossos corretores para tirar suas 
dúvidas. 

A importância do ‘verde’ na venda de uma casa

Maria Eduarda Silva dos Santos – Grupo Silvana Carvalho

Fonte: ClimaTempo

Artigo

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar 
as mulheres e a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, 
e neste mês existem muitas ações promovidas com esse tema, mas existem muitas dúvidas 
quando se fala de direitos dessas mulheres.

As mulheres portadoras de qualquer tipo de câncer possuem uma série de benefícios asse-
gurados por lei. Para àquelas que não contribuiu para o INSS existe o benefício assistencial 
à pessoa com deficiência ou ao idoso com idade mínima de 65 anos, cujo os requisitos são 
demonstrar a existência de deficiência, no sentido de existir impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barrei-
ras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas e comprovar a impossibilidade de garantir seu sustento e que sua fa-
mília também não tem essa condição.

Em recente decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF), foi con-
cedido o benefício assistencial a portadora de câncer de mama, a qual foi diagnosticada em 
2016 com neoplasia maligna, sendo submetida à quimioterapia e realizou cirurgia de remoção 
completa do seio.  Neste caso específico apesar do laudo atestar a incapacidade total para o 
trabalho, não houve o reconhecimento de elementos que enquadrassem como portadora de 
deficiência física, mas a maestria do Magistrado ao proferir a decisão foi no sentido de que 
“a gravidade da enfermidade, aliada à idade atual da autora, a impedem de concorrer em con-
dições de igualdade no mercado de trabalho, restando preenchido o requisito”. 

Sendo assim, se faz necessários sempre uma análise aprofundada dos casos, visando iden-
tificar os direitos e garantias previstas em lei.

 

Outubro Rosa: Os direitos das mulheres com câncer de mama

Dra. Josiane Regina da Silva Brollo - Especialista em Direito Previdenciário - Advogada no Escritório 
AMG Advocacia - Rua Antônio Zoppi 567 Jardim Pau Preto - Indaiatuba SP - josiane@amgadvocacia.adv.br

Start 1
O Mais Expressão inicia hoje, neste 

espaço, uma coluna dedicada a trazer 
informações de bastidores da política, da 
economia, de negócios e de gente de ex-
pressão que tem poder de influência em 
Indaiatuba e nas cidades da região.

Start 2
A coluna terá sempre notas com as 

informações apuradas, eventualmente 
fotos dos personagens abordados, uma 
frase de destaque da semana e termina-
rá com uma historinha sobre algum fato 
engraçado, pitoresco ou ainda inusitado.

FRASE DA SEMANA
“Quando meu cabelo começou a 

cair, bateu o desespero. Aí meu marido 
raspou a cabeça dele para ficar igual. E 
ele raspou a cabeça a cada 15 dias até eu 
me recuperar. Eu disse: você não existe. 
Ele respondeu: estamos juntos. Isso não 
tem preço”. 

De Maria Eunice Marques de Souza 
Oliveira, a Nenê, sobre como sobreviveu 
ao câncer de mama junto com a covid e 
que é a entrevistada desta semana para 
marcar este mês da ênfase ao combate à 
doença.

Radar
A Região Metropolitana de Campinas 

está no radar das grandes construtoras 
e incorporadoras do país. Um exemplo 
é o A. Yoshii, originário do sul. O gru-
po já lançou três empreendimentos em 
Campinas e já investiu mais de R$ 100 
milhões lá.

Destaque
Vencedor do Master Imobiliário 

2021, na categoria Comercialização, 
considerado o Oscar do setor, o grupo A 
Yoshii se prepara agora para investir em 
outras cidades da região e está de olho na 
verticalização, tendência em Indaiatuba. 

Dobradinha...
A população do bairro Campo Bonito 

festeja o deputado estadual Rogério No-
gueira (DEM) pela destinação de mais de 
R$ 6,2 milhões para a construção de uma 
escola lá, que já começou a ser erguida e 
que era uma das maiores reivindicações.

...Informal
Quem também comemorou a des-

tinação foi o presidente da Câmara, 
Pepo Lepinsk (MDB), pré-candidato a 
deputado federal pelo grupo político de 
Rogério. Além de pedir recursos para a 
região, Pepo Lepinsk estava na Secretaria  
de Habitação quando o bairro foi implan-
tado e a obra foi muito importante para o 
desenvolvimento daquela região. 

Aposta
A cooperativa Sicredi deve colocar 

em prática até o início do próximo ano 
a implantação de mais três agências: 
Hortolândia, Sumaré e Nova Odessa. Os 
planos foram atrasados por causa da pan-
demia, mas agora estão em curso.

CONTRASTE

Avião não
 
A Câmara de Indaiatuba discutia pro-

jeto do prefeito, alguns governos atrás, 
que pretendia multar sumariamente, 
como exemplo, donos de terrenos com 
mato.

Um vereador da oposição apresentou 
emenda obrigando um aviso por AR 
antes.

O líder do Governo lamentou: 
- A oposição quer obrigar a Prefei-

tura a comprar um avião para cobrar as 
multas.

O oposicionista estranhou:
- Como assim?
- Está aqui, disse o líder do Governo: a 

cobrança terá der feita pelo AR. 
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Só serviços essenciais vão funcionar 
durante o feriado do dia 12 de outubro 
UPA-24h e Haoc estarão em esquema de plantão para atendimento de urgência e emergência

No dia 12 de outu-
bro será feriado, 
Dia de Nossa Se-

nhora Aparecida, por isso 
a Prefeitura de Indaiatuba, 
autarquias e fundações 
municipais não terão expe-
diente na próxima segunda 
(11) e terça-feira (12).

Os serviços considera-
dos essenciais funcionarão 
em sistema de plantão. 
Com isso as unidades de 
pronto atendimento de 
saúde, guarda civil, coleta 
de lixo e trânsito continu-
aram prestando serviço à 
população.

A UPA-24h (Unidade 
de Pronto Atendimento) e 
o Haoc (Hospital Augus-
to de Oliveira Camargo) 
estarão funcionando para 
atendimento de urgência 
e emergência. O plantão 
odontológico, que tam-
bém é realizado na UPA, 
funcionará das 7h às 19h.

A coleta de lixo con-
tinuará sendo feita feitas 
normalmente nos dias 11 e 

12 de outubro. O Ecoponto 
de Inertes do Jardim João 
Pioli funcionará como de 
costume, todo os dias, das 
7h às 19h.

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) fa-
rão o atendimento emer-
gencial da população pelo 
telefone 0800-7722195, e 
os serviços operacionais 
da Guarda Civil, ligada à 
Secretaria de Segurança 
Pública, manterão o plan-
tão normal. O telefone da 
Guarda para emergência 
é 153, da Polícia Militar 
é 190, do Corpo de Bom-
beiros, 193 e da Central de 
Ambulâncias 192.

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

Lazer
Para aqueles que irão 

passar o feriado em Indaia-
tuba, o município oferece 
diversas opções de lazer, 
como o Bosque do Saber 

que funcionará na terça, 
das 9h às 16h, e os visitan-
tes poderão passear pela 
trilha ecológica, quiosques 
e playground. 

Ainda um passeio em 
contato com a natureza é 
no Parque do Mirim que 
estará aberto em todos os 
dias do feriado prolonga-
do, das 6h às 19h. A fonte 
interativa permanece fe-
chada, e o Museu do Mi-
rim e o Mirante permane-
cerá aberto das 8h às 17h. 

O Museu da Água tam-

bém oferece um passeio 
familiar em contato com 
a natureza. No local os vi-
sitantes poderão apreciar 
toda a área externa, inclu-
sive a bica, das 9h às 16h. 
No Museu vale conferir 
a exposição, porém estão 
sendo feitas em grupos de 
10 pessoas. Não é preciso 
agendar a visita.

Para a diversão dos 
pequenos, o Parque da 
Criança funcionará com 
público reduzido em 50% 
da capacidade. O horário 

de funcionamento do Par-
que da Criança é de quarta 
a domingo, das 8h às 18h, 
inclusive aos feriados. 
Para as atrações aquáticas, 
é necessário se cadastrar 
e agendar as visitas pelo 
site da Prefeitura – www.
indaiatuba.sp.gov.br/par-
que-da-crianca/.

A Pista de Skate estará 
aberta no sábado, domin-
go e terça, das 8h às 21h, e 
na segunda (11) estará fe-
chada. A Pista de Atletis-
mo do Centro Esportivo 

funcionará no sábado (9) 
e segunda (11) das 6h às 
7h30 e das 18h às 20h; no 
domingo (10) e terça (12) 
das 6h às 10h e das 18h 
às 20h.

O Projeto Ecobike 
não funciona em feriados 
santos, portanto todas as 
estações estarão fechadas.

O uso da máscara é 
obrigatório em todos os 
locais públicos e os es-
paços contam com álcool 
em gel para uso dos visi-
tantes. 

Parque da Criança é opção de passeio, mas funcionará  com público reduzido em 50% da capacidade máxima

DENISE KATAHIRA
redação@maisexpressao.com.br

A Prefeitura de In-
daiatuba iniciará o paga-
mento da última parcela 
do Programa Renda Mí-
nima no próximo dia 20 
de outubro. A 6ª parcela 
referentes ao mês de ou-
tubro serão depositadas 
até o dia 27 de acordo 
com o mês de aniversá-
rio dos beneficiados. Ao 
todo 4.374 pessoas estão 
recebendo o auxílio.

O benefício de trans-

BENEFÍCIO
Última parcela do Renda Mínima começa a ser paga a partir de 20 de outubro

ferência de renda direta 
contempla famílias ins-
critas no Cadastro Único 
de 16 de janeiro de 2019 
a 16 de janeiro de 2021, 
residentes em Indaiatuba 
e com renda per capita 
de até meio salário mí-
nimo. O valor da parcela 
é de R$ 130,00, mais R$ 
20,00 por filho, limitado 
a três crianças de até 14 
anos.

O s  p a g a m e n t o s 

acontecem através do 
aplicativo Caixa Tem, 
disponível para todos os 
celulares. Os correntistas 
do banco podem utilizar 
a mesma conta e as no-
vas já foram abertas pela 
própria Caixa. Os que 
tiverem dificuldade ou 
dúvida sobre o funcio-
namento do aplicativo 
podem procurar por uma 
agência da Caixa.

O munícipe que tem 

direito ao benefício, mas 
ainda não fez a valida-
ção, pode procurar pelo 

Cras (Centro de Refe-
rência de Assistência 
Social) mais próximo de 

sua residência ou ligar na 
Secretaria de Assistência 
Social (19) 3834-9225.

Pagamentos Outubro 2021 – 6ª Parcela
- Aniversariantes de janeiro e fevereiro recebem o auxílio em 20/10
- Aniversariantes de março e abril recebem o auxílio em 21/10
- Aniversariantes de maio e junho recebem o auxílio em 22/10
- Aniversariantes de julho e agosto recebem o auxílio em 25/10
- Aniversariantes de setembro e outubro recebem o auxílio em 26/10
- Aniversariantes de novembro e dezembro recebem o auxílio em 27/10



A4 | CIDADE | 

MARCO MATOS

Prefeitura abre ao público neste sábado a 
exposição repaginada do Museu da Água 
Mostra ressalta importância da preservação de mananciais, principalmente nesta escassez hídrica

A Prefeitura de In-
daiatuba inaugu-
rou a exposição 

repaginada “Origem e 
Propósitos” do Museu da 
Água de Indaiatuba na ter-
ça-feira (5) e abre a mostra 
para visitação do público 
neste sábado (9). A entrada 
é gratuita.

A inauguração foi co-
mandada pelo prefeito 
Nilson Gaspar (MDB) e 
contou com o presidente 
da Câmara, Pepo Lepinsk 
(MDB), e o superinten-
dente do SAAE, Pedro 
Cláudio Salla, entre outras 
autoridades.

A mostra foi idealizada 
pelos técnicos da Prefeitu-
ra e do SAAE com a mo-
nitoria do Instituto Acqua 
Brasil e traz um circuito 
expositivo sensorial e inte-
rativo que cativa o público 
por meio de uma viagem.

Bom programa
O prefeito Nilson Gas-

par, que também já foi su-
perintendente do SAAE, 
disse que os investimen-
tos que o governo tem fei-
to para garantir a qualida-
de de vida da população 
por meio da água nunca 
terminam.

A exposição 'Origem e Propósitos' é voltada ao público infantil e juvenil e um passeio que desperta a curiosidade

ELOY DE OLIVEIRA
redação@maisexpressao.com.br

“Tenho orgulho de ter 
inaugurado o Museu da 
Água quando estive no 
cargo de superintendente 
do SAAE e agora como 
prefeito de poder trazer 
uma exposição como essa 
com conteúdo tão atual”.

O superintendente do 
SAAE, Pedro Cláudio 

Salla, afirmou no evento 
que a exposição é uma 
viagem para todas as ida-
des, que ele remenda, pois 
se trata de um tema muito 
importante para o mundo.

“Ela vem ao encontro 
das mudanças climáticas 
que estamos presencian-
do, onde cuidar do nosso 

planeta e do nosso bem 
mais precioso, que é a 
água, se tornou uma ques-
tão fundamental a todos”, 
disse.

Para o presidente da 
Câmara, Pepo Lepinsk, 
Indaiatuba ainda segue 
na contramão da crise, 
graças aos esforços da 

administração, mas ele 
salientou que é preciso 
conscientizar contra o 
desperdício.

Interação
O público que for visi-

tar a exposição “Origem e 
Propósitos” vai começar 
a viagem pela Nave Este-
lar H2O Galáctica, onde a 
capitã Vida recepciona e 
convida para conhecer e 
vivenciar a evolução.

Em seguida, é apre-
sentado o filme “Nossa 
Casa”, que faz um passeio 
pelas belezas naturais do 
planeta e tem como foco 
a responsabilização pela 
preservação ambiental e a 
importância da vida.

Por fim, se chega às 
consequências da ação 
do homem no planeta, 
mostrando a evolução 
do consumo e os impac-
tos negativos da falta de 
consciência, e termina 
com a correção proposta 
desses erros.
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ANSELMO CABRAL – ASSESSORIA DA CÂMARA

Câmara cria o programa ‘Outubro Animal’ 
no calendário de eventos de Indaiatuba
Proposta visa implementar ações em defesa do bem-estar e da proteção animal

Os vereadores de 
Indaiatuba apro-
varam projeto 

do líder do Governo na 
Câmara, Arthur Spíndola 
(PP), na sessão de segun-
da-feira (4), que institui 
no Calendário Oficial de 
Eventos do Município o 
programa “Outubro Ani-
mal” de defesa da causa 
animal.

De acordo com o 
autor, a proposta visa a 
implementação de ações 
em defesa do bem-estar 
e da proteção animal, 
que incluem palestras 
em escolas e a realiza-
ção de campanhas de 
conscientização da im-
portância da castração e 
da adoção.

“Nes te  p r imei ro 
‘Outubro Animal’ te-
remos a campanha de 
doação de ração para o 

PPA
Também foi aprova-

do na sessão de segunda-
-feira, agora em segunda 
e última discussão, o 
projeto do prefeito que 
define o PPA (Plano Plu-
rianual) para os próxi-

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Presidente Pepo e o vereador Décio Rocha entregam moção a dirigentes da escola Dom José

Banco de Ração”, disse 
o vereador, anuncian-
do as primeiras ações 
assim que o programa 
aprovado entrar em vi-
gor com a sanção do 
prefeito Nilson Gaspar 
(MDB).

mos quatro anos e que é 
a base para a elaboração 
da LDO e do orçamento.

O plenário rejeitou to-
das as 11 emendas apre-
sentadas ao projeto. As 
emendas remanejavam 
recursos de uma secreta-

ria para outra. Isto porque 
os vereadores não podem 
gerar despesas novas, 
conforme o que estabele-
ce a Constituição Federal.

Além dos projetos do 
“Outubro Animal” e do 
PPA, foram aprovados 
mais quatro projetos de 
lei, como um que faz a 
transferência e transposi-
ção de dotações do SAAE 
para a aquisição de pro-
dutos químicos que vão 
tratar a água.

Também foram apro-
vadas 26 moções, entre 
elas uma na qual a Câmara 
se congratula com a Defe-
sa Civil e que foi entregue 
ao diretor do órgão Paulo 
César Feijão, há seis anos 
no cargo, além de 57 in-
dicações sobre assuntos 
diversos.

Dom José
O presidente da Câ-

mara, Pepo Lepinsk 
(MDB), e o vereador 

Décio Rocha (Republi-
canos) entregaram, na 
manhã de segunda, uma 
moção de congratulações 
à Escola Estadual Dom 
José de Camargo Barros 
pelos seus 70 anos em 
2020.

A proposta partiu do 
vereador Sérgio José 
Teixeira (MDB), que 
é professor há 30 anos 
nas redes municipal e 
estadual, mas não pode 
estar presente por outros 
compromissos inadi-
áveis, e foi entregue à 
diretora Josiane Cristina 
Moller. 

“O Dom José fez 
parte da vida de muita 
gente em Indaiatuba, e 
até hoje é reconhecido 
pela dedicação de seu 
corpo docente e dos seus 
funcionários. Foram ge-
rações e gerações de 
cidadãos formados ali ao 
longo desses 70 anos”, 
disse Pepo.
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Para o especialista, comunicador instantâneo se enquadra como serviço pelo Código de Defesa do Consumidor

Pane das redes sociais pode gerar 
indenização aos que tiveram prejuízo

REPRODUÇÃO

WhatsApp, Facebook e Instagram ficaram fora do ar por 7 horas na segunda-feira (04) 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

PAULISTÂNIA

Senhores Condôminos,

Na qualidade de síndico do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAULISTÂNIA, con-
voco todos os Senhores a participar de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a 
realizar-se no próximo dia 18 de OUTUBRO de 2021, no salão de festas do 
condomínio, situado a Rua Voluntário João dos Santos, 919 – Indaiatuba/SP, 
às 18:00 horas em primeira convocação e às 18:30 horas em segunda con-
vocação, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) APRECIAR E VOTAR AS CONTAS DE OUTUBRO DE 2020 A SETEMBRO 
DE 2021;

2) ELEIÇÃO SÍNDICO E SUBSINDICO, COM FIXAÇÃO DE SUA REMUNE-
RAÇÃO;

3) ELEIÇÃO CONSELHO CONSULTIVO/FISCAL, EFETIVO E SUPLENTE e
4) ANALISAR E VOTAR O ORÇAMENTO DE DESPESAS PARA 2021/2022.

É lícito ao condômino, fazer-se representar nas assembleias, por procurador 
com poderes específicos, condômino ou não, desde que não seja o próprio 
síndico ou subsíndico, devendo a representação ser feita através de manda-
to público ou particular com firma reconhecida.

INDAIATUBA/SP., 07 DE OUTUBRO DE 2021

WALDIR APARECIDO RODRIGUES JUNIOR

SÍNDICO

Os aplicativos 
WhatsApp, Face-
book e Instagram 

ficaram fora do ar nesta 
segunda-feira (04) e isso 
causou prejuízo para al-
guns usuários que tem os 
aplicativos como forma de 
vender seus produtos e ser-
viços. Com a pandemia, as 
empresas passaram a utili-
zar os canais digitais para 
a realização de pedidos, 
vendas e entregas pelo 
aplicativo de Whatsapp, 
mais especificamente o 
WhatsApp Business, com 
funcionalidades especiais 
e benefícios para empresas 
de pequeno e médio porte.

O fato foi confirmado 
pela empesa Facebook que 
gerencia os três aplicativos

e disse, em nota, que a 
falha ocorreu durante uma 
mudança numa estrutura 
que coordena o tráfego 
entre seus centros de da-

dos, o que gerou um efeito 
cascata que interrompeu 
a comunicação e fez com 
que outros centros fossem 
afetados.

Para o advogado es-
pecialista em Direito do 
Consumidor na Era Digi-
tal, Marco Antonio Araujo 
Junior, o serviço prestado 
pela empresa Facebook, 
se enquadra no conceito 
de serviços do Código de 
Defesa do Consumidor e, 
nessa linha, havendo fa-
lhas na prestação de ser-
viços, a empresa poderá 
ser condenada a indenizar 
os prejuízos causados aos 
seus usuários, desde que 
devidamente comprova-
dos.

“Há muito tempo o 
WhatsApp deixou de ser 
uma simples ferramenta 
de comunicação e passou 
a ser um serviço, com re-
muneração indireta, colo-
cado no mercado de con-
sumo. Pessoas e empresas 
que utilizam a plataforma 

como instrumento de tra-
balho ficaram impedidas 
de realizar suas atividades 
e podem ter tido prejuí-
zos financeiros em razão 
disso. Se comprovados, o 
Judiciário pode condenar 
a empresa em indenizar os 
usuários”, explica Araujo.

Uma das afetadas foi 
Carla Sampaio, 45 anos, 
que começou a vender 
doces e bolos durante a 
pandemia, após perder seu 
emprego, e tem o What-
sapp como sua principal 
forma de venda, uma vez 
que as vendas são 100% 
online. “Minhas vendas 
caíram muito neste dia, 
pois as pessoas perderam 
o costume de ligar”, disse. 

Procon
Com a queda dos ser-

viços pelo período de 7 
horas, o Procon-SP no-
tificou o Facebook sobre 
o apagão nos serviços 
dos aplicativos pedindo 
explicações sobre o que 

motivou a falha causando 
prejuízos aos usuários do 
Facebook, Instagram e 
Whatsapp.

Ainda segundo o 
Procon, a empresa pode 
ser multada caso fique 
constatada má prestação 
do serviço aos usuários 
e, portanto, infração ao 
Código de Defesa do 

Consumidor. A legisla-
ção prevê que as multas 
podem chegar a mais de 
dez milhões de reais - de-
pendendo da gravidade 
da infração, da vantagem 
obtida e do porte da em-
presa.

“Muitos usuários tive-
ram prejuízos em razão 
da pane e consequente 

prestação deficiente do 
serviço. O consumidor 
que se sentiu prejudicado 
deve aguardar a resposta 
da empresa e a análise do 
Procon-SP, que definirá a 
eventual responsabilida-
de do Facebook”, explica 
Fernando Capez Capez, 
diretor executivo do Pro-
con-SP.
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(64,54%) e Jundiaí 
(63,25%).

Para o prefeito Nil-
son Gaspar a coloca-
ção da cidade é positi-
va, porém alerta sobre 
a importância de as 
pessoas receberem as 
duas doses da vaci-
na contra a Covid-19. 
“Tenho percebido um 
relaxamento das pes-
soas com apenas uma 
dose da vacina, o que 
é muito perigoso, em-
bora a vacina garanta 
uma boa imunização já 
na primeira dose, ape-
nas com a segunda que 
o esquema vacinal fica 
completo. Precisamos 
nos atentar às convo-
cações da Secretaria 
de Saúde. Quanto mais 
pessoas imunizadas 
completamente, mais 
rápido voltaremos ao 
normal com nossas 
vidas”.

Quando comparada com as maiores cidades da RMC, Indaiatuba está em 1ºlugar

ELIANDO FIGUEIRA RIC/PMI

Indaiatuba é a 4ª do Estado com mais 
pessoas imunizadas proporcionalmente
Mais de 60% da população já está com esquema vacinal completo contra a Covid 

Indaiatuba alcan-
çou a  marca de 
63,08% de pessoas 

totalmente imunizadas 
com as duas doses ou 
com dose única da 
vacina contra a Co-
vid-19, de acordo com 
o site Vacina Já do 
Governo do Estado. Os 
números são relacio-
nados ao levantamento 
feito nesta segunda-
-feira (04).

Com esse número, 
Indaiatuba é a 4ª, entre 
as cidades com mais 
de 250 mil habitantes, 
a obterem indicativos 
acima de 63% da po-
pulação com o esque-
ma vacinal completo.

O município está 
atras de cidades como 
Santos (67,26%), São 
José  do  Rio  P re to 

RMC
Quando comparada 

com as maiores cida-
des da Região Metro-
politana de Campinas 
(RMC),  Indaia tuba 

está em 1º, seguida por 
Americana (60,75%), 
Campinas (58,97%), 
Sumaré (53,75%) e 
Hortolândia (52,04%).

Os dados foram co-

letados no site Vaci-
na Já do Governo do 
Estado de São Paulo 
através do link: https://
vacinaja.sp.gov.br/va-
cinometro/

Estado SP
O Estado de São 

Paulo atingiu a marca 
de 60% da população 
totalmente imunizada 
contra  a  Covid-19, 
superando os índices 
dos Estados Unidos e 
da Europa. São Pau-
lo também lidera o 
ranking de cobertura 
com esquema vacinal 
completo entre todas 
as unidades federati-
vas, de acordo com o 
governador João Do-
ria. 

O governador ainda 
afirmou, em coletiva 
de imprensa realizada 
nesta quarta-feira (06) 
que o Estado já ultra-
passou percentuais de 
cobertura vacinal do 
continente europeu e 
de ao menos cinco pa-
íses – Estados Unidos, 
Austrália, Argentina, 
Rússia e México.

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Alexsandra Manoel Garcia diz que a mãe, irmã e ela própria foram desrespeitadas como pessoas e como consumidoras

A advogada Ale-
xsandra Manoel 
Garcia prepara 

queixa-crime por discri-
minação para ingressar no 
Ministério Público, nesta 
sexta-feira (8), contra duas 
irmãs proprietárias de uma 
loja de roupas que funciona 
no centro de Indaiatuba.

De acordo com ela, sua 
mãe, irmã e ela própria 
foram desrespeitadas como 
pessoas e como consumido-
ras e as irmãs comerciantes 
praticaram discriminação 
social e racial, em razão da 
cor de pele da advogada e 
sua mãe, e também pela sua 
estrutura física, pois uma 
das proprietárias chamou a 
advogada de gorda.

Alexsandra não quis 
revelar o nome da loja, 
porque afirmou não ter 
interesse em prejudicar 

Advogada aciona o Ministério Público 
contra loja do centro por discriminação

o comércio de ninguém. 
“Só vou ao MP para que 
elas saibam que o que elas 
fizeram é crime. Todos 
temos direitos e ninguém 
pode tratar ninguém com 
desrespeito e discrimina-
ção”, disse.

Ofensas
Tudo começou quando 

a mãe e a irmã da advo-
gada foram trocar roupas 
e acabaram entrando na 
loja errada. Uma das irmãs 
proprietárias as atendeu e 
também não percebeu o 

erro. “Ela recebeu o paga-
mento de uma das roupas 
que a minha escolheu, e só 
depois viu que a roupa não 
era da loja dela, e depois não 
quis estornar o valor pago 
no cartão, dizendo que faria 
outro dia”.

Alexsandra Manoel Garcia prepara queixa-crime para ingressar no Miniistério Público

ARQUIVO PESSOAL

Mais tarde, a mãe da 
advogada ligou à loja para 
insistir na devolução. A 
irmã da comerciante disse 
palavrões e afirmou que não 
poderia fazer a devolução 
imediatamente. “Só que o 
pedido foi feito às 10h e até 
as 17h não houve resposta”.

Em defesa da mãe, Ale-
xsandra foi à loja e recebeu 
a mesma resposta. Ela se 
apresentou então como ad-
vogada e cobrou o cumpri-
mento do Código de Defesa 
do Consumidor. “Depois 
disso, a comerciante ficou 
nervosa e acabou fazendo 
um pix”.

Discriminação
Mais tarde, a mesma 

sócia que tinha dito pala-
vrões à mãe da advogada, 
mandou uma mensagem de 
whatsapp. “Ela disse que a 
loja dela não era para o tipo 
de gente que nós somos. 
Liguei e perguntei que tipo 

de gente éramos, ela passou 
a fazer as ofensas discrimi-
natórias”.

Apesar de ter obtido o 
dinheiro de volta e ter re-
solvido a troca das roupas, 
a advogada considerou que 
houve discriminação. “Ela 
não nos conhece e disse 
todas essas barbaridades, 
como ela não estava na loja, 
ela afirmou ter vistos nossas 
imagens pelas câmeras de 
segurança. Eu não aceito”.

Alexsandra admite que 
a mãe e a irmã erraram a 
loja, mas caberia a comer-
ciante se atentar que os 
produtos não eram delas, 
e mesmo com o erro não 
concorda que a elas tenham 
passado pelo constrangi-
mento, pelas ofensas e pela 
discriminação, já que isso 
é crime. Cabe ressaltar que 
todos cidadãos tem direito 
ao estorno imediato e até 
mesmo o direito de arrepen-
dimento da compra.

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Confronto será no Gigante da Vila, em Indaiatuba, na próxima quarta-feira (13)

Diante do Santos, Primavera busca sua 
3ª vitória seguida pela Copa Paulista
J E A N  M A R T I N S
esportes@maisexpressao.com.br

Após início ruim, 
o Esporte Clu-
be Primavera 

parece ter encontrado 
o caminho da vitória na 
Copa Paulista 2021. Na 
próxima quarta-feira 
(13), contra o Santos, o 
time busca sua terceira 
vitória consecutiva na 
competição. O duelo, 
marcado para às 15h, 
será o segundo da histó-
ria entre os profissionais 
das duas equipes e o 
primeiro disputado no 
Gigante da Vila, em 
Indaiatuba. 

Assim como toda 
a rodada, o jogo terá 
transmissão ao vivo pela 
internet, no portal Eleven 
Sports e também no apli-
cativo Paulistão Play. 

No primeiro duelo 
entre as duas equipes, 
válido pela segunda ro-
dada da Copa Paulista, o 
Peixe bateu o Fantasma 
na Vila Belmiro pelo 
placar de 2 x 1. 

Mas, apesar da der-
rota no confronto direto, 
hoje o cenário é um pou-
co mais favorável para 
os lados do Tricolor. Na 
classificação do grupo 3, 
por exemplo, o Prima-
vera é o terceiro coloca-
do com seis pontos, en-
quanto que o Alvinegro 
é lanterna com quatro. 
São Bernardo FC, com 
sete pontos, e EC São 
Bernardo, também com 
seis, completam a clas-
sificação da chave.     

“Esperamos um jogo 
bem difícil, pois o San-
tos tem uma equipe mui-

to técnica. Vamos traba-
lhar bastante durante a 
semana e analisar bem 
o adversário, para que 
possamos conquistar 
mais uma vitória”, sa-
lienta o técnico do Pri-
mavera, Ademir Fesan. 

Outro aspecto po-
sitivo para o Fantasma 
é que o time está há 
dois jogos sem perder. 
Pela terceira rodada da 
competição, o Prima-
vera venceu o EC São 
Bernardo por 3 x 2. 
Na rodada seguinte, na 
terça-feira (5), o Tri-
color voltou a vencer o 
EC São Bernardo, pelo 
placar de 1 x 0. O gol 
salvador foi anotado por 
Wágner, aos 13 minutos 
do segundo tempo. 

“Foi uma partida bem 
disputada. O São Ber-
nardo tem forte marca-
ção, mas soubemos sair 
dessa pressão. Fiquei 
feliz com o desempenho 
de nossa equipe”, diz 
Fesan. “Temos muito 
a evoluir e já sabíamos 
que isso (falta de pon-
taria) poderia acontecer 
durante o campeonato. 
Mas, acredito que es-
tamos num caminho de 
progresso, e isso é muito 
bom!”  

Já o Santos vem de 
dois resultados ruins 
na competição, ambos 
contra o São Bernardo 
FC. Na Vila Belmiro 
empatou por 1 x 1 e, na 
casa do adversário, foi 
derrotado por 1 x 0.  

Confira as próximas 
rodadas em www.mai-
sexpressao.com.br.

 ARQUIVO – ISRAEL OLIVEIRA 

Primavera vem de duas vitórias consecutivas alcançadas em cima do EC São Bernardo 

Memórias do 
E.C. Primavera

Vamos de história: há 72 anos, exatamente no dia 5 de outubro de 1949, o E.C. Primavera 
conquistava o título de sua série do Campeonato Amador do Interior. Com gol de Tuia, a 
equipe de Indaiatuba bateu o Oficinas Gazzola de Itu, pelo placar de 1 x 0, na partida dispu-
tada em Capivari. Essa decisão foi bastante equilibrada, pois, os dois primeiros jogos  da final, 
realizadas em Indaiatuba e Itu, terminaram empatados em 2 x 2. Com isso, foi promovido um 
terceiro jogo, em Salto, que também terminou empatado por 3 x 3, inclusive na prorrogação. 
Foi então que decidiram fazer um quarto e decisivo jogo, que garantiu o caneco ao Primavera.

ACERVO DO EC PRIMAVERA
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pesquisa Raio X do In-
vestidor Brasileiro, rea-
lizada pela Associação 
Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (Anbima), 
em parceria com o Insti-
tuto Datafolha: 62% da 
população não conseguiu 
economizar dinheiro em 
2019 e começou 2020 – 

O grande caminho para melhorias nas finanças é traçar objetivos e estabelecer sonhos

REPRODUÇÃO

Pandemia reforça a importância 
da educação financeira familiar
Especialista indica que melhorar a gestão do dinheiro ajuda a minimizar o problema

A pandemia trou-
xe para o Brasil 
uma crise eco-

nômica que é enfrenta-
da pelos brasileiros há 
mais de um ano. Em um 
cenário em que muitas 
famílias acabaram per-
dendo o  emprego ou 
tiveram corte de salário, 
a educação financeira se 
mostra mais importante 
do que nunca. 

Na prática, a impor-
tância da educação finan-
ceira é dar melhores con-
dições para uma pessoa 
decidir o que fazer com 
seu dinheiro. No entanto, 
o hábito de administrar 
as finanças é pouco co-
mum. Independentemen-
te da camada social, o 
conhecimento sobre as 
soluções financeiras é 
baixo. Uma prova disso 
aparece nos resultados 
da terceira edição da 

ano em que a Covid-19 
se espalhou por todos os 
países – sem qualquer re-
serva financeira para al-
gum tipo de emergência.

No entanto, por pior 
que seja esse momento, 
é possível encontrar al-
ternativas para minimi-
zar os impactos desses 
problemas, por meio de 

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

uma melhor gestão do di-
nheiro.  E é aí que LTW 
Consult pode ajudar.

A LTW Consul t  é 
uma empresa de orienta-
ção financeira e educa-
cional voltada para a rea-
lização dos sonhos, atra-
vés do fortalecimento da 
relação com o dinheiro, 
estudando o perfil úni-

co e exclusivo de cada 
cliente, entendendo seus 
objetivos para, assim, 
torná-los reais.

Para a empresa, mui-
tos problemas poderiam 
ser evitados e muitos 
sonhos realizados se as 
pessoas conseguissem 

administrar melhor sua 
renda e se planejar. Por 
essa razão, a LTW Con-
sult desenvolve estraté-
gias de ação com base 
na análise individual de 
cada perfil, gerando me-
didas customizadas para 
cada pessoa e família.

Dicas de finanças
• Sempre poupe: É fundamental guardar uma quan-

tidade de dinheiro todos os meses, mesmo que seja pe-
quena. O importante é criar o hábito de guardar dinheiro. 

• Reveja seus gastos: Identifique quais foram os 
maiores gastos e veja o que pode reduzir. É importante 
identificar todas as despesas, inclusive aquelas de baixo 
valor, pois, normalmente, é nesse ponto onde as pessoas 
costumam perder o controle das suas finanças. 

• Reserva estratégica: Mantenha sempre valores 
guardados para gastos extras e emergenciais, procure ter 
guardado um valor superior a seis meses da renda atual. 

•  Descontos sempre: Um dos maiores investi-
mentos que a pessoa pode fazer é conseguir descontos, 
sendo assim, deixe a vergonha de lado e, sempre que 
puder, tente reduzir o preço que pagará de um produto 
ou serviço.

• Tenha sonhos: O grande caminho para melhorias 
nas finanças é traçar objetivos e ter sonhos. Com base 
nisso é muito mais fácil controlar o dinheiro, podendo 
dar foco nos objetivos.
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Muitas empresas optaram por atender clientes 100% online, o que tornou necessárias novas leis para regular interesses 

Direito Digital: como um jurídico pode
contribuir com a proteção empresarial

REPRODUÇÃO

A adequação à LGPD tem como objetivo proteger os dados pessoais, principalmente os dados dos usuários de internet

Mui tos  p ro-
p r i e t á r i o s 
de empresas 

não devem ter ouvido 
falar no direito digital. 
Porém, essa área é tão 
importante quanto aos 
outros setores, pois 
ela pode impactar os 
negócios. 

O direito digital 
está entre as áreas do 
direito que mais cres-
ceram nos últimos 
anos, pois houve um 
crescimento que se 
deve a popularização 
e o uso massivo da in-
ternet. 

Ao longo dos anos, 
não apenas as redes 
sociais atingiram 
quantidades imensas 
de usuários, como 
também os serviços 
foram se tornando 
cada vez mais on-li-
ne e feitos de maneira 
completamente digi-
tal.

Assim surgiram 
diversas formas de 
negócio e empresas 
completamente digi-
tais, tornando-se ne-
cessárias novas leis e 
regras para regular os 
interesses. 

Por isso, é impor-
tante as empresas 
entenderem melhor 

como uma consultoria 
jurídica pode benefi-
ciar o crescimento do 
seu negócio digital.

O uso de contratos 
é a primeira forma 
mais eficiente de uti-
lizar o direito digital 
para beneficiar a em-
presa. Infelizmente, 
muitos serviços di-
gitais bastante lucra-
tivos ainda continu-
am a ser feitos sem 
contrato ou de forma 
completamente au-
tônoma. E qual o re-
sultado disso tudo? 
Desorganização, con-

flitos e outras desa-
venças quando sur-
gem as divergências 
de interesses.

A Adequação à 
LGPD (Lei Geral de 
Proteção aos Dados), 
que foi criada em 
2018, tem como obje-
tivo proteger os dados 
pessoais, mormente 
dos usuários de inter-
net. A lei estabelece 
uma série de regras 
e princípios que toda 
empresa deve cumprir 
em relação a proteção 
dos dados dos seus 
usuários. Assim, se a 

empresa lida constan-
temente com dados de 
clientes e colaborado-
res, é imprescindível 
verificar se a mani-
pulação desses dados 
está em acordo com a 
LGPD. 

Outro ponto im-
portante é a Proteção 
de direitos autorais, 
principalmente para o 
produtor de conteúdo 
para a internet. Saber 
proteger é crucial, 
por isso é importan-
te aprender o quanto 
antes a proteger os 
direitos autorais do 

material, seja do cur-
so on-line, do e-book 
ou de qualquer outro 
item que tenha surgi-
do a partir da criativi-
dade da empresa. 

A Proteção de di-
reitos de imagem e de 
comercialização é im-
portante principalmen-
te para influenciadores 
com amplo alcance nas 
redes sociais. É muito 
comum encontrar a co-
mercialização do con-
teúdo produzido por 
essas pessoas de ma-
neira completamente 
indevida. Por isso, uma 

consultoria jurídica 
com conhecimento de 
direito digital é essen-
cial para que consiga se 
proteger.

O Contrato exper-
t-produtor também é 
importante, princi-
palmente para o pro-
dutor de conteúdo ou 
co-produtor de lan-
çamentos de produ-
tos digitais. E nesse 
ponto o uso de uma 
consultoria jurídica 
pode evitar incômo-
dos e conflitos a par-
tir do uso de contratos 
bem escritos e outros 
meios para a manuten-
ção do negócio.

Autor
Percival Nogueira 

de Matos, Contador 
e Advogado, espe-
cialista em Direito 
Tributário, Holding 
e Planejamento So-
cietário, Direito do 
Trabalho e Processu-
al do Trabalho, sócio 
do escritório Percival 
Nogueira Sociedade 
Individual de Advo-
cacia e do escritório 
contábil Harmonia 
Contabilidade; Mas-
ter Practitioner; Per-
sonal e Professional 
Coach.
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Festa de premiação acontece em novembro com o show da dupla Maiara & Maraisa

Mesmo em meio 
à pandemia do 
novo corona-

vírus, a organização do 
Troféu Frutos de Indaiá 
está a todo vapor. Toda 
a estrutura e detalhes 
da noite de premiação 
estão sendo escolhidos 
e contratados para que 

seja mais uma edição de 
sucesso.

Em seus 15 anos de 
existência, o Troféu Fru-
tos de Indaiá já premiou 
milhares de empresas de 
Indaiatuba que foram 
apontadas e escolhidas, 
através de votos da popu-
lação, como a melhor da 
cidade em seu segmento.

O maior e melhor 
evento de premiação de 

Indaiatuba está marcado 
para acontecer no dia 6 
de novembro. E na edição 
de comemoração dos 15 
anos do Troféu Frutos de 
Indaiá a dupla Maiara & 
Maraisa promete agitar 
e animar os premiados 
e convidados cantando 
seus maiores sucessos.

As irmãs são uma 
das principais duplas do 
cenário da música ser-

taneja. Na internet não 
poderia ser diferente. 
Elas já alcançaram mar-
cas expressivas como 
superar três bilhões de 
visualizações e mais de 
seis milhões de inscritos 
em seu canal oficial do 
YouTube.

Campanha Publicitária
O Troféu Frutos de 

Indaiá visa não somen-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

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

Aos eleitos pela pes-
quisa, foi oferecida a 

cota publicitária que 
desde março as em-
presas e empresários 
que receberão o Troféu 
Frutos de Indaiá, e que 
foram escolhidos atra-
vés de voto popular, 
tem sua marca veicula-
da em todas as mídias 
do grupo como jornal 
impresso, revista, redes 
sociais e programas da 
WebTv.

Denise Carvalho e Roger Ramos da Elevare Acabamentos Corretor de imóveis - Aline Grana Xavier e Porfirio da Silva XavierEva Maria Store - Eva Maria e Ana Laura

JME
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Troféu Frutos de Indaiá premia as 
melhores empresas de Indaiatuba

JMEARQUIVO PESSOAL
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Individuo foi flagrado caçando pássaros em uma mata no Jardim dos Sabiás

Indivíduo é detido pela equipe 
Romi por crime contra a fauna 
DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Na  m a n h ã  d o 
último dia 2, 
um homem de 

31 anos foi detido pela 
equipe Romi por crime 
contra a fauna após o 
COI (Centro de Ope-
rações e Inteligência) 
receber uma denúncia 
anônima.

Na mata, localiza-
da no Bairro Jardim 
dos Sabiás,os agentes 
encontraram um ho-
mem com duas gaiolas 
com pássaros papa-ca-
pim, que não possuíam 

registro do IBAMA. 
Uma das gaiolas es-
tava com um alçapão 
acoplado, instrumento 
utilizado para capturar 

pássaros silvestres que 
se aproximam da gaiola 
devido aos pássaros 
presos.

Diante dos fatos, 

tudo foi apresentado 
na Delegacia de Po-
lícia, onde foi elabo-
rado um boletim de 
ocorrência de crime 
contra a fauna e o 
delegado de plantão 
tomou as medidas ca-
bíveis a polícia ju-
diciária. Os amimais 
sem registro foram 
encaminhados para 
o CRA (Centro de 
Reabilitação Animal) 
da Prefeitura de In-
daiatuba, onde rece-
beram atendimento 
especializado e serão 
reinseridos no habitat 
natural.

Os amimais sem registro foram encaminhados para o CRA e 
reinseridos no habitat natural

EDUARDO TURATTI/GCI

FLAGRANTE 
Indivíduo é detido com drogas 
no Jardim Morada do Sol

Um jovem foi detido 
com drogas pela equipe 
da viatura 125 na tarde de 
quarta-feira (29). A equipe 
deslocava pela Rua Antô-
nio Balduíno de Campos 
Penteado, no Jardim Mora-
da do Sol, quando ao notar 
a aproximação dos guardas 
o indivíduo saiu correndo.

Desconfiados daquela 
atitude a equipe correu 

atrás dele e realizou sua 
abordagem. Com o suspei-
to os agentes encontraram 
23 microtubos cheios de 
cocaína e R$50,00. Diante 
dos fatos ele foi detido e 
conduzido até a Delega-
cia de Polícia, onde foi 
apresentado ao delegado 
de plantão, que tomou as 
mediadas cabíveis a Polí-
cia Judiciária.

Com o suspeito os agentes encontraram 23 microtubos cheios 
de cocaína e R$50,00

EDUARDO TURATTI/GCI

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
Quatro casos de embriaguez ao volante 
foram registrados no final de semana

O COI (Centro de 
Operações e Inteligên-
cia) da Guarda Civil de 
Indaiatuba, em apoio 
a Campanha Outubro 
Rosa, que frisa a impor-
tância alertar as mulheres 
e sociedade sobre a im-
portância da prevenção e 
do diagnóstico do câncer 
de mama, iluminou de 

rosa toda sua fachada. 

Sobre o câncer
 de mama
O câncer de mama é 

um tumor maligno que 
ataca o tecido mamário 
e é um dos tipos mais 
comuns, segundo o Insti-
tuto Nacional do Câncer 
– INCA. Ele se desenvol-

ve quando ocorre uma al-
teração de apenas alguns 
trechos das moléculas 
de DNA, causando uma 
multiplicação das células 
anormais que geram o 
cisto.

A importância 
da mamografia
Segundo o Instituto 

Oncoguia, diagnosticar o 
câncer precocemente au-
menta significantemente 
as chances de cura, 95% 
dos casos identificados 
em estágio inicial têm 
possibilidade de cura. 
Por isso, a mamografia é 
imprescindível, sendo o 
principal método para o 
rastreamento da doença.

A Guarda Civil de 
Indaiatuba registrou, 
no final de semana, 
quatro casos de em-
briaguez ao volante. 

De acordo com in-
formações, o primei-
ro caso foi registrado 
na Rua Doutor Lúcio 
Fernandes Filho, no 
Jardim Morada do Sol, 
na sexta-feira (01). O 
condutor de um ve-
ículo Nissan Versa, 
perdeu a direção do 
seu veículo e colidiu 
contra o portão de uma 
residência. Ele confes-
sou aos agentes que 
fez o uso de bebidas 

alcoólicas antes de 
assumir a direção do 
carro. O motorista foi 
detido e conduzido até 
a Delegacia de polícia, 
onde ficou preso em 
flagrante.

O segundo caso 
foi registrado na Rua 
Melvin Jones, no Jar-
dim Califórnia e o ter-
ceiro na Rua Álvaro 
dos Santos, no Jardim 
Adriana, em ambos os 
casos, os motoristas, 
dirigindo sob o efeito 
de álcool envolveram-
-se em acidentes de 
trânsito. Eles foram de-
tidos e apresentados na 

Delegacia de Polícia, 
onde o delegado tomou 
as medidas cabíveis a 
polícia judiciária.

O quarto caso foi re-
gistrado na madrugada 
de sábado (02), na Rua 
Amadeu Squilanti, no 
Jardim São Francisco. 
O condutor de uma 
Honda Biz foi detido 
pela equipe da viatura 
119 flagrado dirigindo 
em zigue-zague pela 
rua. O homem, com 
claros sinais e embria-
guez, realizou um teste 
de alcoolemia e ficou 
preso em flagrante por 
embriaguez ao volante.

CAMPANHA
COI recebe iluminação especial 
em apoio ao Outubro Rosa

Fachada do COI em rosa em apoio a uma das campanhas mais 
ativas, o Outubro Rosa

EDUARDO TURATTI/GCI
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Setembro amarelo: Colégio Meta 
debate a importância da saúde mental

COLÉGIO META

Durante o mês os alunos desenvolveram projetos que foram relacionados à educação socioemocional

Neste ano de 
2021, apesar da 
pandemia e da 

dinâmica diferenciada 
do Ensino Híbrido, o 
Colégio Meta desenvol-
veu inúmeros projetos e, 
muitos deles, nasceram a 
partir das aulas de Edu-
cação Socioemocional. 
Durante o mês de se-
tembro, diversas ações 
foram motivadas com a 
meta de conscientizar as 
pessoas em relação aos 
cuidados necessários à 
manutenção da saúde 
mental, na atualidade. 
Valorizar a autoestima, 
relacionar-se de forma 
afetuosa, respeitar as 
diferenças, cooperar e 
exercitar a empatia in-
tegram o grande elenco 

as especialistas Nelly 
Penteado (Psicóloga) e 
Karina Barbi (Psiquia-
tra), direcionado espe-
cialmente aos pais dos 
estudantes do 7º ano da 
Unidade I e 8º ano da 
Unidade II. O encontro 
ocorreu no dia 20 de 
setembro, e refletiu-se 
a respeito do tema “Os 
atuais conflitos do iní-
cio da adolescência”, o 
que originou tratativas 
e dicas preciosas.

No dia 24 de setem-
bro, o professor Renan, 
juntamente com outros 
professores do EM e a 
consultoria pedagógica 
do LIV (Laboratório 
Inteligência de Vida), 
promoveu um bate-pa-
po com os alunos do 

Diversas ações tiveram como objetivo conscientizar as pessoas em relação aos cuidados com a saúde mental

das ações presentes em 
todos os segmentos da 
Educação Básica. O mês 
foi regado a instalações 
artísticas, cartazes aco-
lhedores, frases incenti-
vadoras, manifestações 
de carinho e auxílio por 
meio de mensagens, 
murais, flashmob, inter-
valos animados e encon-
tros com especialistas 
sobre o tema. 

Foi mesmo um mês 
inteirinho de muita em-
patia e amor ao pró-
ximo, principalmente 
durante os intervalos 
do Ensino Fundamental 
I, II e Médio. 

O Colégio embar-
cou na proposta e cui-
dou também de promo-
ver um bate-papo com 

Ensino Médio sobre 
“Saúde Mental”. O ba-
te-papo organizou-se 
em três grupos simul-
tâneos, com a presença 
de especialista e me-
diação de professores 
em cada um deles, re-
sultando em momentos 
ímpares de conexão e 
trocas de experiências. 

No dia 1º de outu-
bro houve uma Live 
com o tema “Setem-
bro Amarelo: falar é a 
melhor solução e agir 
salva vidas!”, da qual 
participaram o profes-
sor de Educação So-
cioemocional, Renan 
Gomes, a consultora 
LIV (Laboratório In-
teligência de Vida), 
Juliana Hampshire, 

e dois alunos do En-
sino Médio, Daniel 
Granado e Gabrielle 
Gregório, represen-
tando essa modalida-
de idealizadora dessa 
ação. Foi assim, em 
meio a emocionantes 
depoimentos, que o 
Colégio Meta finalizou 
o Projeto, destacando o 
engajamento de todas 
as turmas, a excelên-
cia e a conexão para 
contribuir com esse 
amplo movimento de 
transformação.

De acordo com a 
Coordenadora Peda-
gógica do Ensino Fun-
damental II, Jessamine 
Franz, “tão incrível 
e gratificante foi este 
mês, durante o qual 

foi possível abordar e 
discutir esse assunto 
tão delicado, com tanta 
clareza, abertura e re-
ceptividade dos alunos 
e famílias. Que possa-
mos, com essas ações, 
transformar essa triste 
realidade, tão presente 
nos nossos dias”.

Para conhecer mais 
sobre as atividades 
desenvolvidas no Co-
légio, acesse o portal 
www.co leg iometa .
com, ou venham nos 
visitar. A Unidade I 
está situada na Rua 
Hermínio Steffen, nº 
96, Jardim Regina, e 
a Unidade II, na Av. 
Cel.  Antônio Esta-
nislau do Amaral, nº 
1541, Itaici.
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Mulher festeja no ‘Outubro Rosa’ ter se 
recuperado de câncer de mama e covid

ARQUIVO PESSOAL

Maria Eunice Marques de Souza Oliveira, a Nenê, diz que sua vida se transformou totalmente por causa das doenas

Eu sou uma so-
brevivente e me 
sinto feliz por ter 

me recuperado e por es-
tar bem, mas nenhuma 
mulher deve desprezar 
os cuidados, porque nem 
todo mundo tem a chance 
que eu tive de passar por 
tudo isso e estar aqui co-
memorando a vida hoje. 

A frase da aposen-
tada Maria Eunice 
Marques de Souza 
Oliveira, a Nenê, de 
54 anos, resume a 
luta e o aprendizado 
que um câncer de 
mama, associado à 
covid e a uma pneu-
monia, lhe deram no 
breve espaço de um 
ano: julho de 2020 e 
junho deste ano.

A  p s i c o - onc o -
logista Nely Nucci 
afirma que a pre-
venção é o ato mais 
importante para pre-
servar a vida nes-
se caso. Ela defen-
de que o “Outubro 
Rosa”, campanha de 
conscientização para 
o autoexame, deveria 
ser o ano todo a fim 
de salvar mais.

“É muito triste ver 
pacientes com diag-

achou que não era 
nada demais. “Ele 
me acompanha há 
30 anos. Disse para 
eu não ficar preocu-
pada. Mas meu sexto 
sentido me dizia que 
alguma coisa estava 
errada”. Ela fez um 
ultrassom e já foi 
encaminhada para a 
cirurgia.

A aposentada pas-
sou por uma qua-
drantectomia (reti-
rada de uma parte da 
mama) e pelo exame 
no linfonodo senti-

Maria Eunice Marques de Souza Oliveira, a Nenê, que fala seu aprendizado com o câncer

nósticos tardios, que 
não têm mais chan-
ce, porque a doença 
avança rapidamente. 
A própria médica foi 
vítima do câncer de 
mama há 20 anos. 
“Descobri em uma 
mamografia. Hoje 
faço campanha”.

Detalhes
No caso da apo-

sentada Nenê, foi o 
sexto sentido dela 
que a salvou. “Em 
abril do ano passa-
do comecei a sentir 
minha mama direita 
muito dolorida e di-
ferente da outra”. 
Mas ela diz que não 
estranhou por estar 
acostumada à dor 
por uma doença an-
terior.

“Tenho displasia 
mamária (alteração 
funcional benigna 
da mama, uma pa-
tologia frequente). 
Sentia dores sempre. 
Como estava passan-
do por um momento 
difícil de saúde de 
um familiar, acabei 
deixando para lá, 
achando que não era 
nada demais”.

Até o médico dela 

nela, que são peque-
nos órgãos que fa-
zem parte do sistema 
linfático e atuam na 
defesa do organismo 
no caso do câncer.

Junto com o cân-
cer veio a Covid-19. 
“Fiquei muito ruim. 
Depois melhorei e 
fui para casa com 
uma pneumonia. Re-
cebi a medicação 
e durante semanas 
fiz o tratamento da 
pneumonia”. Dona 
Nenê se curou, mas 
diz que sua vida se 

transformou.

Parceiro
“Quando meu ca-

belo começou a cair, 
bateu o desespero. Aí 
meu marido raspou a 
cabeça dele para ficar 
igual. E ele raspou a 
cabeça a cada 15 dias 
até eu me recuperar. 
Eu disse: você não 
existe. Ele respon-
deu: estamos juntos. 
Isso não tem preço”. 

Além do marido 
Carlos César Olivei-
ra, ela teve apoio da 

amiga Daniela dos 
Reis, dos filhos Le-
tícia e João Marcos, 
do terapeuta holís-
tico Jacques Siufi e 
da assistente social 
Edilene Wolf ,  da 
Vollac (Voluntários 
de Apoio no Comba-
te ao Câncer).

A  e spec i a l i s t a 
Nely Nucci diz que 
nem todas as mulhe-
res têm esse apoio. 
“Não é só o cabelo 
que cai. É o precon-
ceito, companhei-
ros que não ajudam, 
falta de dinheiro. 
A mulher não é só 
seio. Ela precisa se 
cuidar e ser cuidada 
nesses momentos”.

A psico-oncolo-
gia ajuda pacientes 
a passar pelo mo-
mento mais difícil. 
“Nosso trabalho 
conta com equipe 
interdisciplinar para 
garantir a integra-
lidade da pacien-
te”. Nely ganhou 
o prêmio Jimmie 
Holland por seu tra-
balho na divulgação 
dos cuidados. 

(Com colabo -
ração de Bárbara 
Garcia).

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Roda Gigante de 26 metros no estacionamento do empreendimento será a principal atração

Polo Shopping Indaiatuba promove
Mês da Criança com diversas atrações 

DIVULGAÇÃO/POLO SHOPPING INDAIATUBA

Com 26 metros de altura e com uma iluminação em LED a Roda Gigante promete muita diversão, 
além de uma vista panorâmica do entorno do Shoppingdados dos usuários de internet

O Mês da Criança 
será mais diver-
tido para aquelas 

que irem no Polo Sho-
pping Indaiatuba. Isso 
porque para comemorar o 
Dia, o o empreendimento 
preparou uma programa-
ção completa, com brin-
quedos e grandes atrações 
que ficarão espalhadas 
por todo o Shopping e 
que prometem tornar esse 
período ainda mais espe-
cial para as crianças. 

“Recebemos muitas 
famílias que buscam por 
entretenimento no mês de 
outubro, principalmente 
para as crianças. As atra-
ções foram pensadas para 
encantar os pequenos, que 
poderão se divertir com a 
família de forma segura”, 
afirma Andrea Fernandes, 
gerente de Marketing do 
Polo Shopping.

De 01 a 31 de outubro 
as crianças poderão se di-

vertir no Polo Jump Land 
que é um inflável gigante 
cheio de obstáculos e uma 
rampa gigante. A entrada 
é permitida para crianças 
a partir de 2 anos, que po-
dem ser acompanhadas 
pelos adultos. O ingres-
so pode ser adquirido na 
bilheteria do local com 
valores a partir de R$20 
e um tempo médio de 15 
minutos na atração. O 
Polo Jump Land funciona 
de segunda à sábado das 
10h às 22h e aos domin-
gos e feriados de 11h às 
22h.

A Roda Gigante fun-
cionará de 02 a 24 de ou-
tubro. Com 26 metros de 
altura e com uma ilumi-
nação em LED que muda 
de cor conforme a pro-
gramação, a roda traz 16 
cabines que comportam 4 
pessoas cada, prometendo 
muita diversão, além de 
uma vista panorâmica do 
entorno do Shopping. A 
atração recebe pessoas de 
todas as idades e traz uma 

experiência completa que 
conta com 5 voltas. O in-
gresso pode ser adquirido 
no próprio local e possui 
um valor de R$40, mas 
em comemoração ao mês 
a atração estará com 50% 
de desconto, podendo ser 
adquirido por R$20. 

O carrinho Bate Bate 
é uma opção que pro-
porciona diversão para 
todas as idades.  Locali-

zado no estacionamento, 
o brinquedo também traz 
uma iluminação especial 
em LED para tornar a 
experiência ainda mais 
divertida. O ingresso des-
sa atração é R$20, mas 
também estará com 50% 
de desconto e poderá ser 
comprado no valor pro-
mocional de R$10, que 
proporcionam 3 minutos 
de diversão em todo o cir-

cuito. O brinquedo estará 
disponível de 02 a 24 de 
outubro.

Para as crianças de até 
1,20m de altura, a Gios-
trina é a dica. É um brin-
quedo muito divertido 
que traz vários cavalinhos 
que andam em um trilho 
e tem movimentos sua-
ves proporcionando uma 
experiência emocionante 
para os pequenos. O in-

gresso garante 3 minutos 
de diversão no brinquedo 
e possui o valor de R$20, 
durante todo mês ele po-
derá ser adquirido com 
50% de desconto no va-
lor de R$10.  A Giostrina 
funcionará de 01 a 24 de 
setembro.

Para as crianças que 
amam teatro, de 17 a 24 
de outubro, haverá apre-
sentações de teatro infan-
til que serão apresentados 
no Topázio Cinemas, com 
capacidade limitada. O 
cenário será montado em 
uma das salas de cinema 
e até mesmo o telão será 
utilizado para contar a 
história. Serão duas apre-
sentações por dia, às 15h e 
às 17h. os ingressos serão 
distribuídos gratuitamente 
1 hora antes de cada apre-
sentação, por ordem de 
chegada. A programação 
será: dia 17 o espetáculo 
Chapeuzinho Vermelho, 
às 15h e 17h e dia 24 o es-
petáculo Pinóquio, às 15h 
e às 17h.

D A  R E D A Ç Ã O
redação@maisexpressao.com.br
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A Prefeitura de Indaiatuba junto com o Saae e o Instituto Aqua Brasil apresen-
tam a exposição “ORIGENS E PROPÓSITOS” que traz um circuito sensorial e 
interativo, que conduz o público para uma viagem, através da realidade virtual, 
para conhecer e vivenciar a história da origem e evolução do universo.  Aberta 
ao Público no dia 09 de outubro no Museu da Água, Nave Estelar H2O Galática!

Nossa família está crescendo e temos muito orgulho de ter esse grande time. Trabalhamos  muito, 
pensando em como melhorar  a educação do nosso país.  Paulo Freire já dizia “Não se pode Falar 
de educação sem amor” e por isso somos AMADOS... Amadotec e Amado Maker!

No Thiago Felix Hair, você vai ficar ainda mais lin-
da para o dia mais esperado da sua vida, agende 
um horário e saiba mais.. Na foto a Noiva Daniela!!

Equipe AMG Advocacia prestigiando a inauguração 
do É Chocolate no Shopping Jaraguá, parabéns e 
sucesso sempre!!

Graduação de Arlei Evan na Academia EDLUTAS, na 
foto  Professor Artur Oliveira, Graduado  Arlei Evan,  
Mestre Edson Oliveira e Professor José Carlos Silva, 
parabéns!!

Dr. Andre Luiz Duarte,  é a juventude e competência 
em endocrinologia e metabologia em seus consultórios 
de Indaiatuba e Campinas!!

A equipe da Recanto das Flores Vilma, Cleide, Maria Eduarda e Aparecido com 
muitas novidades na loja para você presentear. Vale a pena conferir!
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Adelaide Decorações

Mr Roof

Ellen Nayara, cliente da By Faby Modas, com o look pra 
comemorar o seu aniversário. Vale a pena dar uma olhada 
na Coleção Primavera/Verão que está maravilhosa, em 
cores vibrantes e estampas diferenciadas. Tudo em todos os 
tamanhos e em especial Plus Size. Corra! Av. Ário Barnabé, 
1389 – Jd. Morada do Sol. Fone: (19) 99340-5844

Fernanda do Jornal Mais Expressão entregando ao 
Vereador e Presidente da Câmara Municipal Pepo 
uma linda cesta da Allicia Flores em comemoração 
à passagem de seu aniversário. Felicidades sempre!

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

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, telhado com telha 
cerâmica em Campinas. 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.

No último dia 06/10 quem aniversariou foi o querido cliente 
Dr. Fernando Jaguaribe que recebeu um carinho do Jornal 
Mais Expressão, uma cesta da Allícia Flores e um delicioso 
Bolo da Madre. Parabéns, felicidades sempre!

Marcia, proprietária da GW Premium, recebendo um 
lindo arranjo do Recanto das Flores, mimo do Jornal 
Mais Expressão.

Equipe Fast Escova recebendo um delicioso Bolo da Madre, 
carinho do Jornal Mais Expressão.  A Fast Escova fica na Av. 
Engenheiro Fabio Roberto Barnabé, 1109 - Tel: 99236-4029

O Dia das Crianças já é na próxima terça-feira e na 
Duas Rodas você vai encontrar o presente ideal e que 
a criançada tanto curte. Vá na loja conferir de perto! Av. 
Presidente Kennedy, 624 – Cidade Nova I. Fone: (19) 
99731-0269.

A linda Sophia de 21 anos, do proprietário José 
Francisco, em consulta na Clínica Bicho Amigo. 
Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, Fone: 
(19) 3875-2715.

Duas Rodas

Clínica Bicho Amigo
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Emerson Dias trabalha com desenhos e criação digital 

‘Minha arte é a expressão 
das minhas vivências’

Com 29 anos, Emer-
son Aparecido da 
Silva Dias, conta 

que seu interesse por dese-
nho começou desde cedo: 
tem memórias desde os 
seis anos, em que dese-
nhava inspirado principal-
mente por “ Dragon Ball 
Z”, um desenho animado 
de TV, famoso na época. 

Conforme foi crescen-
do, passou a se inspirar 
também em obras de grafi-
tagem. “Apesar de não tra-
balhar com grafite, eles me 
deram várias inspirações e 
me mostraram um mundo 
cheio de possibilidades 
de expressão, com cores 
e narrativas diferentes. 
Ao fazer cópias, tanto dos 
muros pintados, como dos 
desenhos animados, fui 
criando elementos próprios 
do meu estilo”, conta ele.

Aos 17 anos, chegou 
o momento de escolher 
o curso de graduação: ele 
optou por Design, pois 
pensava que seu lado ar-
tístico poderia ser apro-
veitado. Cursou toda a 
faculdade com o apoio 
de bolsa pelo programa 
Prouni. “Depois percebi 
que o Design profissio-
nal tinha característica 
de desenvolver produtos 
empresariais, não tinha a 
mesma liberdade da Arte. 
Mas, decidi absorver tudo 
o que foi possível de novos 
conhecimentos: história 
da arte, parâmetros, refe-
rências de outros artistas e 
designers, e isso foi muito 
importante no meu desen-
volvimento”, relata.

Hoje ele se identifica 
como Artista Multimidia, 

porque gosta de trabalhar 
com diversas linguagens: 
papel, quadros, murais, 
ilustrações para livros, 
estampas para camisetas 
e até criação de capas de 
álbum de música. Além 
disso, também desenvolve 
a chamada “arte digital”, 
que diz ser seu foco atual.

Desde 2017, Emerson 
decidiu investir também 
na formação de Arte-E-
ducador, e então, dá aula 
para crianças. “Eu acho 
maravilhoso poder tro-
car conhecimento com as 
crianças, cada uma delas 
é um universo inteiro. E 
sinto que não estou apenas 
ensinando, estou apren-
dendo com elas, também”, 
ressalta, inspirado.

Émerson conta ainda 

que no começo da pan-
demia, teve um aumento 
nas encomendas de logo-
tipos, ilustrações e criação 
de marcas, pois muitos 
aproveitaram o tempo da 
quarentena para colocar 
algum projeto novo em 
prática. Já no ambiente es-
colar, as aulas foram todas 
transferidas para o formato 
on-line. “Já estamos  co-
meçando a voltar com as 
aulas presenciais”, explica.

Os temas que gosta de 
retratar são variados: vão 
desde imagens de nature-
za, até representações ins-
piradas em espiritualidade. 
Por ser um jovem negro, 
ele gosta também que a 
maioria dos personagens 
retratados representem seu 
povo. “Acho que é impor-

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

ARQUIVO PESSOAL

tante a gente se ver e se 
reconhecer, e de um jeito 
feliz, colorido. E quando 
for preciso, também pro-
testar através da Arte, mas 
com personagens que se 
parecem comigo”, explica.

“Minha Arte é a ex-
pressão das minhas vivên-
cias. Então há dias mais 
bem-humorados em que 
crio histórias de humor, 
outros são mais reflexivos, 
engajados, de protesto. 
Outros tem até memórias 
de alguns sonhos noturnos, 
vivências espirituais, mas 
em todas as situações, 
tento levar algo de bom 
para as pessoas”, defende 
Emerson.

Para mais informações 
procure: emersondiasm5@
gmail.com

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Ao centro, o artista Émerson Dias, ao lado de alguns de seus trabalhos mais recentes

VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA
Lançamento - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 97 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (7) a Quarta (13): 19h15 [TC] / 21h45 [TC]
Polo Shopping
Quinta (7) a Quarta (13): 15h45 / 18h40 / 21h15
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (7) a Quarta (13): 16h40 [TC] / 18h30 / 21h00
Polo Shopping
Quinta (7), Sexta (8) e na Quarta (13): 16h50 / 19h15 / 20h25 / 21h50 Sábado (9) a Terça 
(12 – feriado): 13h50 [VIP] / 16h50 / 19h15 / 20h25 / 21h50
..............................................................................................................................................
CRY MACHO: O CAMINHO PARA A REDENÇÃO
Lançamento - Drama / Western - Classificação 14 anos - 104 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (7) a Quarta (13): 17h35 [TC]
.............................................................................................................................................
BAGDÁ VIVE EM MIM
Reprise da Sessão “Cult” * - Drama - Classificação 16 anos - 105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (9): 15h20 [TC]
*Para a sessão “Cult”, ingresso único R$ 12,00 por espectador
.............................................................................................................................................
007: SEM TEMPO PARA MORRER
2ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 163 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (7) a Quarta (13): 17h10 / 20h30
Polo Shopping Quinta (7) a Quarta (13): 16h15 [VIP] / 19h45 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (7) a Quarta (13): 20h00 [TC]
Polo Shopping
Quinta (7) a Quarta (13): 17h20 / 20h50
.............................................................................................................................................
AINBO: A GUERREIRA DO AMAZÔNIA
2ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 84 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (7), Sexta (8) e na Quarta (13): 18h10
Sábado (9) a Terça (12 - feriado): 13h30 / 18h10
PARA ESTE FILME – PROMOÇÃO ESPECIAL “SEMANA DA CRIANÇA:
Crianças até 12 anos: apenas R$ 6,00 / Maiores de 12 anos e Adultos: meia entrada do dia
.............................................................................................................................................
A ABELHINHA MAYA E O OVO DOURADO
3ª semana - Animação - Classificação livre - 88 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente de Domingo (10) a Terça (12 - feriado): 15h20 [TC]
PARA ESTE FILME – PROMOÇÃO ESPECIAL “SEMANA DA CRIANÇA:
Crianças até 12 anos: apenas R$ 6,00 / Maiores de 12 anos e Adultos: meia entrada do dia
.............................................................................................................................................
PATRULHA CANINA: O FILME
5ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 86 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (7) a Quarta (13): 16h10
Polo Shopping
Sábado (9) a Terça (12 – feriado): 14h20
PARA ESTE FILME – PROMOÇÃO ESPECIAL “SEMANA DA CRIANÇA:
Crianças até 12 anos: apenas R$ 6,00 / Maiores de 12 anos e Adultos: meia entrada do dia
.............................................................................................................................................
SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ ANÉIS
6ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 130 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (7) a Quarta (13): 15h20
............................................................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO 2: NEGÓCIOS DA FAMÍLIA
9ª semana - Animação / Aventura / Comédia - Classificação livre - 107 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Sábado (9) a Terça (12 – feriado): 14h45
PARA ESTE FILME – PROMOÇÃO ESPECIAL “SEMANA DA CRIANÇA:
Crianças até 12 anos: apenas R$ 6,00 / Maiores de 12 anos e Adultos: meia entrada do dia
............................................................................................................................................
SPACE JAM: UM NOVO LEGADO
Voltando em cartaz - Aventura / Animação - Classificação livre - 115 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Sábado (9) a Terça (12 – feriado): 14h40
PARA ESTE FILME – PROMOÇÃO ESPECIAL “SEMANA DA CRIANÇA:
Crianças até 12 anos: apenas R$ 6,00 / Maiores de 12 anos e Adultos: meia entrada do dia
............................................................................................................................................
OS CROODS 2: UMA NOVA ERA
Voltando em cartaz - Animação - Classificação livre - 95 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Sábado (9) a Terça (12 – feriado): 14h20 [TC]
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CASAS

CA00502-MONTE CARLO-2 dorms c/ suíte + dep+1 vaga .....................  
........................................................................................ R$  339.200,00 
CA00505-JD.NOVA VENEZA-2 dormsc/ suíte+dep+2vagas ................... 
......................................................................................... R$ 280.000,00
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
CA00498-JD. SÃO PAULO-2 dorms + dep+1 vaga ..........R$ 413.400,00 
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$ 435.000,00
CA00471-FLORENÇA-2 dorms +dep+2 vagas .................R$ 369.000,00
CA00479-MORADO DO SOL-5 dorms +dep+2 vagas .....R$ 500.000,00
CA00510-JD. BARCELONA-3 dorms+dep+2 vagas .........R$ 552.000,00
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

CA00503-PARK REAL-3 dorms c/ suíte + dep + 2 vagas .R$ 689.000,00
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 
AP00207-SÃO CONRADO-2 dorms +dep .......................R$ 180.000,00
AP00209-PORTAL DAS FLORES-3 dorms +dep + 2 vagas R$ 371.000,00
CH00077-VALE DO SOL -3 dorms +dep+ piscina(aceita permuta)......... 
........................................................................................  R$ 800.000,00

CHÁCARAS

CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dorms +dep +piscina . R$ 1.350.000,00
CH00076-TERRAS DE ITAICI-3 dorms+dep+2 vagas ....R$ 1.080.000,00
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
TE00351-JARDIM CIDADE JARDIM-196,42MTS .............R$ 250.000,00

TE00327-JD.PATELLI- 404M ............................................R$ 280.000,00
TE00346-JD. RITA DE CASSIA-344M ...............................R$ 425.000,00
TE00300-EUROPARK-1000M ..........................................R$ 455.000,00
TE00334-RESIDENCIAL LAGUNA-300MTS .....................R$ 280.000,00
TE00323-RESIDENCIAL PRIMAVERA 1000MTS ..............R$ 275.000,00
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
TE00349-PARK REAL 150MTS .........................................R$ 318,000,00

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
CA00501-MONTREAL RESIDENCE – 3 suítes+dep+2 vagas ................... 
................................................................................ R$ 5.500,00 incluso
CA00444-JD. AMSTALDEN-4 suítes+dep+4 vagas e piscina ................... 
............................................................................. R$  18.000,00 incluso

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 1 dorm s+dep 1 vaga................................... 
.......................................................................... R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-2 dorms +dep 2 vagas .................................. 
........................................................................... R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00131-ED. GIOVANA- 3 dorms c/ suíte +dep+2 vagas ...................... 
..............................................................................R$ 3.900,00 (incluso)
AP00194-LÊ CHATEAU- 3 dorms+dep+2 vagas ...................................... 
.......................................................................... R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00198-LÊ CHATEAU- 3 dorms+dep+2vagas(mobilhado) ................... 
..............................................................................R$ 5.000,00 (incluso)
 

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.

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
SL00048-CENTRO- 110MTS ....................................... R$ 2.500,00+iptu
SL00047-JD.MURYAMA 206MTS ............................... R$ 4.500,00+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.
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dorm., sala, coz., wc, edícula, churr. e portão eletrônico.
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado c/ 2 dorm. sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 wcs, coz. 
planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, gar. para 2 carros e edícula. Possui 
quintal, churr. e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., varanda, 1 
wc e gar. para 1 carro.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL -  2 dorm., sala, coz. e wc. Possui 1 dorm. nos fundos, sala, copa, coz. e wc. 
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar.. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia, banheiro, 
varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas. 
CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$330 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 
garagem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha americana 
com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui piscina, churrasqueira 
com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta na piscina e portão eletrônico. 
Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 
6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.      
CA104 – JD. MORERA – MONTE MOR – R$190 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, 
garagem e quintal. Aceita permuta com casa ou chácara.                                                                                                

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$425 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. 
CA309 – JD.DOS IMPÉROS – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar, sala de 
jantar, lavabo, cozinha conjugada com churrasqueira e garagem para 2 carros sendo 1 coberta.     

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. 
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, 
lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, 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 am-
plas 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 dormitórios 
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 
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha planejada, sala 
2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, lavanderia planejada, 
escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem para 5 carros. Possui área de luz, área 
gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira.

APARTAMENTOS

AP533 -  JD. MORUMBI -  R$150 MIL -  2 dorm., sala, coz., wc, lav. e gar. para 1 carro.
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 

TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m² 
TE06 – JD. ESPLANADA – R$370 MIL – 300 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.
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, galpão 
de 150 m², tanque de água, nascente com 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. americana, 
varanda, lav., dispensa e edícula c/ wc. Possui área gourmet, piscina e quintal c/ cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 -  2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz., varanda, wc, 
casa de caseiro, piscina pequena e gar..
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. 
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m²

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.

JD. 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 
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. 
EDIFICIO FONTI DI TREVI – R$1.200,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social, 
lavanderia e garagem.

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

Belíssima chácara no Condominio Vista Linda ! 
1.000m²  Casa - piscina - hortaliças e frutas 
R$700.000,00 ou R$500.000,00 + parcelas 

Tel 19-99762-7997
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 8971- Apartamento Centro - 2 dorm, sala, coz, banheiro, 
área de serviço e garagem - R$ 1.700,00 + Cond + IPTU

3 ref site 9619- Casa Cidade Nova - 3 dorm, sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço e garagem - R$ 1.950,00 + IPTU

7 Ref site 23934- Casa Vila Suíça - 4 dorm, banheiro, sala, 
coz, lavanderia, churrasqueira e garagem - R$ 883.000,00 

8 ref site 31222 - Casa Jardim do Sol - 3 dorm , wc, social, 
sala, coz, área de serviço e garagem R$ 376.000,00

4 ref site 31209 - Apartamento  Jardim Bela Vista - 3 dorm, sala, 
coz, área de serviço e garagem R$ 1.800,00 + Cond + IPTU

5 ref site 30072 - Apartamento Jardim Tropical- 3 dorm, sala, 
coz, wc social, área de serviço e garagem - R$ 1.500,00 + 
Cond + IPTU

2 ref site 1340- Casa  Jardim Montreal Residence- 3 dorm , 
sala , coz , banheiro, área de serviço, churrasqueira e gara-
gem R$ 3.000,00 + Cond + IPTU

10 ref site 30914- Terreno Jardim Bela Vista - Lote de 271 m² 
- R$ 240.000,00

11 ref site 30782 - Apartamento  Jardim Morada do Sol - 2 
dorm, coz, sala, banheiro social e garagem - R$ 180.000,00 

12 ref site 30943 - Apartamento Vila Georgina - 3 dorm, coz, 
sala, área serviço e garagem - R$ 450.000,00 + Cond + IPTU

9 ref site 31276- Terreno Parque das Bandeiras - Lote de 1.000,00 
m² residencial/comercial R$ 300.000,00

1 ref site 31291- Casa  Jardim Califórnia - 2 dorm , sala, coz, 
banheiro, área de serviço e garagem R$ 1.300,00 + IPTU
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AP05269 - JATOBÁ – AU. 120 m² - 03 dormitórios (sendo 01 suíte 
com closet e armários), WC social, sala ampla dois ambientes 
com painel, lavabo, varanda, cozinha planejada, lavanderia com 
armários, despensa, garagem para 02 autos coberta. Condomí-
nio com infra de lazer completa. R$ 3.000,00 + COND. + IPTU. 
CORRETORA VILMA – CRECI 123124 – TEL: (19) 99712-0636.

CA04469 - VILA SUIÇA - AT 316m², AC 330m² - Parte Superior: 04 
dormitórios (01 suíte com closet e hidro), WC social, sala de Tv com 
varanda; parte Inferior: sala 03 ambientes, escritórios, lavabo, bar, 
cozinha, despensa, lavanderia, espaço gourmet, varanda, garagem 
para 03 autos. R$ 4.500,00 + IPTU. CORRETORA LIA GONÇALVES 
– CRECI 185819 - TEL:19 99293-1797.

CA08970 - SANTA CLARA - AT. 450 m² AC. 265 m² - Imóvel 
novo alto padrão com planejados sendo no piso térreo - 1 suíte, 
sala para 2 ambientes, cozinha, despensa, lavabo, área gour-
met, lavanderia, piscina e garagem para 4 autos (2 cobertas|).  
Pavimento superior 3 suítes (sendo uma com closet).Condomí-
nio com área da lazer completa e portaria 24h. R$ 2.390.000,00 
(ACEITA PROPOSTA).CORRETORA LIA GONÇALVES – CRE-
CI 185819 - TEL:19 99293-1797

CA04969 - SOBRADO - PARQUE SÃO LOURENÇO- AT. 
300,00m² - AC. 291m² - IMOVEL COM LOCALIZAÇÃO PRI-
VILEGIADA - INDAIATUBA - SP - 03 dormitórios sendo 2 com 
móveis planejados e 01 suíte, sala de jantar e estar, cozinha 
planejada, lavanderia, quintal com churrasqueira forno e fogão, 
vagas para 06 veículos que pode ser usado como salão de 
festa. R$ 710.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI 123124 
– TEL: (19) 99712-0636.

CA09406 - GREEN VIEW - AT. 300 m² AC. 262 m² - 
Sobrado excelente com 3 suítes com closet e sacadas, 
sala para 3 ambientes, cozinha, dispensa, lavanderia, 
lavabo, área gourmet com churrasqueira e piscina e ga-
ragem para 4 autos sendo 2 cobertas. Condomínio com 
portaria 24 horas. R$ 1.600.000,00. CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL:19 99293-1797

CH01339 - CHACARAS VIDEIRA DE ITAICI - AT 2.000m², 
AC 350m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte todos com armá-
rios, WC social, sala ampla 02 ambientes, cozinha planejada 
ampla, lavanderia, casa toda avarandada, área de lazer com 
churrasqueira. Toda gramada. R$ 3.000,00. CORRETORA 
LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL:19 99293-1797.

CA08938 - CASA TÉRREA COMERCIAL - VILA MARIA 
HELENA - AT 269,79m² - AC 178,04m², 05 salas, 02 
banheiros, cozinha e edícula com 01 quarto, sala e lavan-
deria. BOM PARA COMÉRCIO - PRÓXIMO AO BURGER 
KING, CLUBE 9 DE JULHO E CÓI - EXCELENTE LO-
CALIZAÇÃO. LOCAÇÃO R$ 3.500,00 INCLUSO IPTU. 
CORRETORA CÍNTIA BANWART – CRECI 129578 - 19 
99907-6516.

CA09662 - AT.125m² AC. 149m² - EXCELENTE SO-
BRADO VILA BRIZOLA - 03 dormitórios, sendo 01 suíte 
com ar condicionado, wc social, escritório (quarto), sala 
com ar condicionado, cozinha planejada, lavanderia, 
churrasqueira 02 vagas de garagem. R$ 2.500,00 + IPTU. 
. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI:185819 - 
TEL:19 99293-1797.

CA09132 - PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ - CASA 
TÉRREA - AT 180m², AC 120M², 02 dormitórios (sendo 
01 suíte), WC social, Cozinha, Sala de Jantar, Sala de 
Estar, Lavanderia, Despensa e Vaga p/01 auto coberta 
.Locação: R$ 1.500,00 + IPTU. CORRETORA CÍNTIA 
BANWART – CRECI 129578 - 19 99907-6516.

VENDAS

TE06419 -Terrenos para Venda - Jardim Paulista II - 
AT 210m²  - são 02 lotes que podem ser vendidos juntos 
ou separadamente -  R$ 252.000,00. Cada lote. COR-
RETORA LIA GONÇALVES – CRECI: 185819 - TEL:19 
99293-1797.

AP05305 - EDIFICIO FONTE DE TREVI - JARDIM SAN-
TIAGO - INDAIATUBA/SP - 2 dormitórios, sala para 2 
ambientes, cozinha planejada, lavanderia e garagem 
para 1 auto. R$ 330.000,00. CORRETORA JUDITE – 
CRECI 212063 – TEL: (19) 99600-1290.

CA09680 - AT.200 m². AC.136m² - CASA TÉRREA 
NOVA COM EXCELENTE ACABAMENTO - BRÉSCIA 
- INDAIATUBA - 03 dormitórios sendo 01 suítes, sala 
ampla com living, 02 WC social, área gourmet com chur-
rasqueira, 02 vagas. Excelente condomínio com área de 
lazer completa. OBS: CASA SERÁ FINALIZADA EM 
NOVEMBRO. R$ 900.000,00. CORRETOR MÁRCIO 
LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

CA09653- AT.150 m² AC.105m² - EXCELENTE CASA 
TÉRREA EM CONDOMÍNIO FECHADO - VILA PARA-
TY - construção nova sendo  03 dormitórios - 01 suíte, 
sala 02 ambientes com pé direito duplo, cozinha integra-
da, área gourmet com churrasqueira, quintal, lavande-
ria, garagem 2 vagas. Casa toda preparada para aque-
cimento solar e infra para ar condicionado. Condomínio 
com infraestrutura de lazer completo e portaria 24h. 
VENDA R$ 650.000.00. . CORRETOR MÁRCIO LIMA 
– TEL: (19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

CA09677 - RESIDENCIAL DONA LUCILLA - SOBRA-
DO - AT 300m², AC 288m², 04 Suítes (sendo 1 com 
amplo closet), sala 2 ambientes (estar e jantar) com pé 
direito de 6,5m, cozinha planejada e ilha c/forno elétrico, 
coifa, cook top e micro-ondas, lavabo, despensa com 
planejados, lavanderia, despensa externa com planeja-
dos, espaço gourmet com churrasqueira e armário pla-
nejado, piscina, WC externo com chuveiro, garagem p/2 
autos coberto e 2 descobertos. R$ 1.700.000,00. Con-
domínio com área de lazer completa. CORRETORA 
CÍNTIA BANWART – CRECI 129578 - 19 99907-6516.

CA09675 - RESIDENCIAL JARDIM BARCELONA -  
casa térrea em ótima localização, a poucos minutos do 
centro, AT 171m² AC 143m² - 03 dormitórios sendo uma 
suíte com closet, cozinha, despensa, sala 02 ambiente 
pé direito com 4,40m², lavanderia,  churrasqueira, toda 
preparada para ar condicionado e água quente, Gara-
gem para 03 autos. R$ 554.000,00.CORRETORA VIL-
MA – CRECI 123124 – TEL: (19) 99712-0636

LOCAÇÃO

GL00470 - GALPÃO INDUSTRIAL CENTRO EM-
PRESARIAL INDAIATUBA/SP - AT 1.380,00m² AC 
1.243,22m² ÁREA FABRIL 831,72m². GALPÃO INDUS-
TRIAL:  Pé direito de 9 metros, Recepção, WC Adaptado, 
Vestiários Fem e Mas, Refeitório. MEZANINO: Salas 
Administrativas e WC - LOCAÇÃO R$ 18.650,00 + IPTU. 
CORRETORA SOLANGE CRECI: 77091 – CELULAR 
(19) 99304-7300.

AP05300 – AU. 100 m² - BELÍSSIMO APARTAMEN-
TO EM CONDOMÍNIO FECHADO - THE PARK VIEW 
- apartamento amplo sendo 03 dormitórios com plane-
jados /01 suíte, WC social, sala ampla dois ambientes 
com balcão, lavabo, cozinha com armários planejados, 
lavanderia com armários planejados, varanda gourmet 
planejada com churrasqueira elétrica (vidros retrateis), 
garagem para 02 carros cobertos, deposito no andar. 
ÁREAS COMUNS DO CODOMÍNIO: Fitness/Sala de 
Ginástica; Forno de pizza; Salão de festas; Sauna; 
salão de Jogos; Playground; Pista de Skate; Jardim; 
Quadra poliesportiva; Piscina infantil; Churrasqueira; 
Brinquedoteca; Bicicletário e Cinema -  R$ 3.800,00 + 
COND. + IPTU. CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 
9 98180-1624 – CRECI 202852.

AP03802 - EXCELENTE APARTAMENTO EM CON-
DOMÍNIO COM INFRAESTRUTURA COMPLETA - 
CENTRAL PARK - AU 107,55m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte (todos com armários, roupeiro, WC social, sala 
ampla dois ambientes, lavabo, varanda, cozinha pla-
nejada, lavanderia com armários, despensa, garagem 
para 03 autos. Condomínio com infra-estrutura de lazer, 
academia, piscina, sauna, vestiário, quadra de tênis, 
quadra poli-espotiva, churrasqueira, salão de festas, play 
ground, portaria 24hs. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU. 
CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 
– CRECI 202852.
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CA02618 - Morada do Sol - 2 dormitórios, 1 suíte, sala 
de tv, cozinha grande, banheiro, lavanderia, garagem 

para 2 carros, portão automático. R$ 325.000,00

GL00026 - Jardim Moriyama - GALPÃO COMERCIAL 
Área Total 206m². Estacionamento para 3 autos, Portão 
Basculante, 3 Banheiros, sendo 2 Banheiros adapta-

dos para cadeirantes, Área externa, Quintal com 22 m² 
R$ 4.500,00

AP00921 - 3 Dormitórios 1 suíte, Sala com painel, 
Cozinha planejada, Lavabo com armário, Lavanderia 

R$2.100,00 + Encargos

AP00920 - Edifício Villaggio Di Toscana - 2 quartos, 1 
suíte, banheiro social, sala 2 ambientes, cozinha, lavan-

deria, 1 vaga na garagem. R$ 295.000,00

CA02615 - Jardim Bom Princípio - 4 dormitórios, 2 Suí-
tes, Cozinha com armários embutidos, banheiro Social, 
Lavanderia coberta, 02 vagas 01 coberta. R$520.000,00

AP00918 - Edifício Prime - 3 dormitórios, 1 suíte com 
closet, sala 2 ambientes, lavabo, cozinha americana, 

lavanderia, varanda gourmet, com uma bela vista pano-
râmica, 2 vagas de garagem cobertas. R$ 540.000,00

CA02605 Vila de Paraty - 3 dormitório planejados, 1 suíte, 
Sala, Cozinha com gabinetes, banheiro social com gabine-

tes, lavanderia, Churrasqueira com Planejados, Ar Condicio-
nado, Garagem coberta R$ 615.000,00

Condomínio Vila Formosa - Venda R$ 450.000,00 / 
Locação R$ 2.600,00 + encargos. CA02559 - 3 dormi-

tórios, 1 suíte, cozinha, banheiro, sala de estar, sala de 
jantar, área de serviço, 2 garagens

CA02608 - Jardim Dona Lucilla - 4 suítes com moveis pla-
nejados sendo 1 com amplo closet, Sala de Estar e Jantar 
Integradas com pé direito de 6,5 m, Cozinha com moveis 

planejados e ilha com eletrodomésticos (coifa, forno, cooktop 
e micro-ondas), Despensa com planejados, Lavabo, banheiros 
com moveis planejados, Espaço Gourmet com churrasqueira 
e armário planejado, Piscina, WC externo com chuveiro, Des-
pensa externa com armários planejados, Lavanderia, 2 Vagas 

Cobertas de garagem e 2 descobertas R$ 1.720.000,00

CA02616 - Vila Suíça - 4 dormitórios, 1 suíte master 
com closet, sala de estar, jantar e TV, escritório, bar, 

lavabo, cozinha, despensa, espaço gourmet, varanda, 
2 entradas, portão automático, interfone, sistema de 

segurança, 3 garagens R$ 4.600,00

CA02589 - RESIDENCIAL VILLA DAS ARTES - TERRENO 
1.466,72 M², CONSTRUÇÃO 320 M² - 3 suítes, 

sala, cozinha, sala de jantar, despensa, lavabo, 
Área gourmet, churrasqueira, área de serviço, 

quintal gramado, piscina, 6 garagem. 
Venda R$ 1.700.000,00 / Locação R$ 7.000,00
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Apartamento com 2 dormitórios à venda, 53 m² por R$ 
250.000,00 - Bela Vista - Salto/SP

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

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

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 38 – CASA TÉRREA VILA BRIZZOLA –valor – 
R$335.000,00, AT-130m², AC 111m², 2 dormitórios 
sendo uma suíte, sala, cozinha, banheiro, lavande-
ria, 2 vagas de garagem coberta. Excelente locali-
zação próximo supermercados e rodoviária. Aceita 
financiamento.

2) REF 37 – EXCELENTE TERRENO VILA INGLESA – 
valor R$720.000,00- AT 599m².

3) REF 33 - APTO CLASS – R$480.000,00 -Lindo 
apartamento mobiliado com 62m² com dois dormi-
tórios, sendo uma suíte, ar condicionado em dois 
ambientes, dois banheiros, móveis planejados, 2 
vagas de garagem completas. Área de lazer com-
pleta: academia, piscina, salão de festas adulto e 
infantil, espaço gourmet, quadra poliesportiva, es-
paço teen, praça fitness e playground.

4) REF 27 – EDIFÍCIO RESIDENCIAL VICTÓRIA- Próxi-
mo Parque Mall - Jardim Pompéia –R$360.000,00.  
Apto – 88,79m² área útil – 3 dormitórios, 1 suíte, 
sala estar/jantar – cozinha, 02 vagas de garagem. 
Cond. com churrasqueira, salão de festas, play-
ground e piscina. 

5) REF 39 – CASA TÉRREA JARDIM ALICE – valor 
– R$485.000,00 - AT-250m², AC 132m², 2 dormitó-
rios sendo uma suíte, banheiro, sala, cozinha, la-
vanderia, área de luz, cômodo nos fundos, 5 vagas 
de garagem. Ótima construção!

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

7) REF 29 - CASA EM CONDOMÍNIO – RESID. MA-
RIA JOSÉ – CASA TÉRREA – R$1480.000,00- AT 
300m², AC 190m², 3 suítes com closet, cozinha, 
salas estar/ jantar, espaço gourmet, lavanderia, 
despensa, piscina, preparada para ar condicionado 
e aquecimento solar, armários planejados estão in-
cluídos.  Aceita financiamento.

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 
infinita, salão de festas. 

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

10) CONSULTE - APto EDIF. IMAGINE – 690.000,00-
Vila Sfeir- apto novo com 98 m², 3 quartos sendo 1 
suite e 1 lavabo – ao lado do Pq Ecológico, 02 vagas 
de garagem. Piscinas Adulto/ infantil, Jardim, Fral-
dário Churrasqueira Panorâmica, Academia, Wine 
Space, Piano room, Salão de festas, Quadra polies-
portiva, Playground, Home Office, Espaço Fitness, 
Brinquedoteca Spa Sauna seca/ úmida, Salão de Jo-
gos, Sala de Massagens Pool Bar Pista de bicicleta. 
Aceita financiamento.

11) CONSULTE - APTO EDIF. TORRES DA LIBERDADE 
– Pq Boa Esperança – Valor 470.000,00, 80 m², 3 
quartos sendo 1 suíte e 1 banheiro, sala, cozinha, 
banheiro social área de serviço, 02 vagas de gara-
gem cobertas. Linda vista para a cidade e sol da tar-
de. Cond. com lazer completo, segurança, portaria 
24hrs, piscinas, espaço gourmet, churrasqueira, 
SPA, fitness, lan house, pergolados, playground, 
salão de festas, quadra poliesportiva e espaço con-
vivência. 

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

*Valores sujeitos a alterações
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

Vendo casa no Parque 
dos Indaias – 8 cômodos, 
sendo 4 na parte superior, 
duas casas em mesmo 
terreno Aceito terreno 
como parte do pagamento 
R$320.000,00 ou financia-
mento. F.: (19) 99482-6697 
/ (19) 3875-3201 João. 
Tendo interesse ver fotos 
na OLX
Casa venda Jd. Santa Rita 
- A.T 170m² A.C 220m². Óti-
mo preço, sobrado em um 
ótimo bairro próximo av. 
Conceição, 03 dormitórios, 
(02 suítes), sala, cozinha, 
amplo quintal com churras-
queira e garagem coberta 
R$ 278.000,00 – Victor F.: 
(19) 99698-2366
Casa Venda A.T 130m² 
A.C 120m² - Casa em ex-
celente localização, pró-
ximo ao centro e ao lado 
do parque ecológico 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
a.s, 2 banheiros, mais um 
cômodo externo e garagem 
p/02 carros coberta R$ 
300.000,00 Victor F.: (19) 
9 9698-2366
Casa Venda Mercedes 
- 03 dorm, sala, copa, co-
zinha, wc, churrasqueira 
e edícula , quintal e 4 va-
gas r$ terreno 360m² R$ 
450.000,00 Zilda F.:(19) 9 
9130.3602
Casa em Capivari - Venda 
01 dorm,sala, cozinha, 2wc, 
área de lazer R$110,000,00 
Zilda F.: (19) 9 9130.3602
Casa Jd. Itamaracá- Ven-
da 03dorm, sala,coz,a,s, 2 
vagas r$ 320.000,00 Zilda 
F.: (19) 9 9130.3602
Casa Jd. Adriana – Venda 
02 dorm, sala, cozinha,2 
banh, a.t 150, 2 vagas, 
permuta por carro ate 30mil 
e apto. R$ 290.000,00 Zilda 
f.: (19) 9 9130.3602
Casa Jd. Olinda Venda 
- 03 dorm(1 suíte) sala 
02 amb, coz plan, quintal 
e garagem p/02 vagas r$ 
450.000,00 Zilda F.: (19) 9 
9130.3602
Casas 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomi-

Apartamento Alto Pa-
drão, preço excelente- R$ 
320.000,00 cidade nova, 
prox a Av. Kennedy 03 
dorm com moveis (1 suíte). 
155m², 2 apto por andar. 
Valor do cond. R$ 1000,00. 
R$320.000,00 Victor F.: 
(19) 9 9698.2366
Apartamento Jd Morumbi 
- 02 dorm, sala, cozinha, 
a,s, e garagem excelente 
preço R$ 135.000,00 Victor 
F.: (19) 9. 9698-2366
CDHU Azul venda - 02 
dormitórios., sala, cozinha, 
a.s, banheiro 1 vaga. Qui-
tado. R$ 95.000,00 Victor 
F.: (19)99698-2366
AP00680 – Apartamento 
– JD. Morumbi– 2 dormi-
tórios, sala, cozinha com 
planejados, banheiro com 
armários, com 01 vaga de 
garagem. - Área 42,48m² 
- R$ 165.000,00. F.: (19) 
3935-1413
AP00600 – Apartamento 
– Jardim Alice- 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem para 01 carro. 
- Área construída 52m² 
- R$ 192.000,00. F.: (19) 
3935-1413

 
Locação Edíficio Maria 
Eliza - térreo, dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, 1 vaga de gara-
gem. Endereço: apto 13, na 
Rua: Regente Feijó, 329. 
Vizinho do Supermercado 
“CATO”. Ligar (19) 3875-
0752. Falar com Ledyr

 
Sitio Estrada Mato Dentro  
- Valor: R$ 2.500. 000,00 
F.: (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Sitio com casa de 2 dor-
ms no Jardim Tropical 
- R$650 MIL (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Sítio em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dor-
mitórios, 02 wcs , toda ava-
randada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido com 
água por gravidade,  diver-
sas árvores frutíferas, play 
groud, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamento. 
F.: (19) 99762-7997 / 3935-
3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, bar-
racão, lago com peixes, te-
lefone fixo, torre de internet 
a 500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamento. 
F.: (19) 99762-7997 / 3935-
3294

aquecimento solar e ar 
condicionado). Condomínio 
c/ infraestrutura subterrâ-
nea, salão de festas, qua-
dra, piscina adulto, infantil, 
playground, minicampo 
de futebol, segurança 24 
h. – R$ 920.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CA03873 – Casa – Resi-
dencial duas Marias - 04 
suítes, sendo 01 master 
com closet, sala estar jantar 
c/ pé direito alto, cozinha 
americana com ilha com 
planejados, espaço gour-
met com churrasqueira 
com coifa de inox, jardim 
de inverno, preparado para 
aquecimento solar, gara-
gem 04 vagas. Condomínio 
com toda infraestrutura: Sa-
lão de festas, piscina, play-
ground, academia. - Área 
construída 220m² - Terreno 
360m² – R$ 1.250.000,00
Vendo ou Permuto Casa 
em Avaré por casa em 
Indaiatuba - 3 suítes, 
sala, 2 ambientes. Cozinha 
americana, área gourmet e 
piscina. 468 metros. F.:(19) 
99702-2680
Condomínio Bréscia - 3 
dormitórios c/ suíte, sala 
2 ambientes e pé direi-
to duplo, Cozinha ameri-
cana planejada, espaço 
gourmet c/ churrasqueira. 
Fino acabamento. F.: (19) 
99783-3154
Vendo Casa Lauro Bueno 
- 2 quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 wc, garagem p/ 2 car-
ros. Doc ok. De 250.000,00 
por R$190.000,00 F.: (19) 
3016-1685 / (19) 98772-
5790
Casa Jardim do Vale I - 
Com sala, cozinha, banhei-
ro, 1 quarto e garagem co-
berta. A.T. 125 A.C. 70m². 
Valor R$220.000,00 Aceito 
carro F.: (19) 99124-2964
Vende - se Casa e + meio 
lote de terreno,  Bairro 
Jardim Carlos Aldrovandi 
-  casa com 3 Dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala, banhei-
ro, cozinha com armário 
embutido, área de serviço, 
garagem para  4 carros, F 
(19) 3834-6859
C a s a  V e n d o / T r o c o 
por Edicula ou cháca-
ra - Chácara valor até 
R$300.000,00. Casa Par-
que São Lourenço, 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte, 1 ba-
nheiro, sala, cozinha, quin-
tal, churrasqueira, garagem 
p/ 2 carros, portão eletrôni-
co. Valor R$450.000,00 F.: 
(19) 3816-8112

 
Centro Casa Comercial 
- 650 metros Ideal para cli-
nica ou consultório médico. 
F.: (19) 99783-3154

 
Apartamento com 3 dor-
ms na Cidade Nova - R$ 
800 MIL - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
- R$350 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 dor-
ms no bairro Chácara do 
Trevo - R$370 mil - (19) 
98254-7703 CRECI 74.092 
Apartamento Venda Her-
cules Mazzoni - amplo 
apto 02 dorm., sala, cozi-
nha, a.s, 1 banheiro sem 
vaga. R$ 150.000,00  Zilda 
F.: (19) 9 9130.3602
Apartamento Venda Cida-
de Nova - 03 dorm. plan, 
(1suíte) sala dois ambien-
tes com sacada, coz plan. 3 
wc, 1vaga R$ 550,000 Zilda 
F.:  (19) 9 9130.3602
Apartamento Belvede-
re Venda - 03 dorm com 
armários em 2, 1 suíte, 
sala, cozinha e area de 
serviço plan,1 vaga, vara-
da com churrasqueira R$ 
320.000,00 Victor (19) 9 
9698-2366

ca do terreno e da constru-
ção – consulte-nos - - (19) 
98254 7703 / (19)3885-
4500 CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no Jd. 
dos Imperios - R$380 MIL 
- (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms no Jd. 
Morada do sol - R$290 
MIL - (19) 3885-4500 CRE-
CI 74.092
Casa com 3 dorms (1st) 
no Pq. Indaia – R$280 mil 
(19) 98254 7703 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena - com at: 
2700m², para construtores 
é possível, desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, sendo 
3 de 380m² e 1 de 950m² 
- (19) 98254 7703 CRECI 
74.092
Casa com 1 dorm na Vila 
Furlan - R$180 MIL - (19) 
98254 7703 CRECI 74.092
Oferta imperdível! Mo-
rada do sol Rua: 84 - 
Casa de 02 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavan-
deria e garagem para 02 
autos em lote de 125m 
², de R$210.000,00, por 
apenas: R$180.000,00 ou 
R$75.000,00 de entrada 
+ 50 x R$2.100,00 F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294 
corra
Oferta imperdível! Mora-
da do Sol Rua: 85 - Casa 
de 01 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, lavanderia, 
quintal e garagem para 02 
autos em lote de 125m², de 
R$180.000,00, por apenas: 
R$130.000,00.  F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294 
corra!
Oferta imperdível! Mora-
da do Sol Rua: 50 - Casa 
de 02 dormitórios, sala, 
cozinha Americana, wc, 
lavanderia, garagem para 
02 autos + 02 cômodos nos 
fundos, em lote de 125m ², 
de R$210.000,00, por ape-
nas: R$180.000,00. Aceita 
caminhão no negócio até 
R$100.000,00 F.: 99762-
7997 / 3935-3294 corra!
Troco: casa em Salto 
no Jardim Laguna - com 
02 dormitórios sendo um 
suíte, cozinha americana, 
garagem para dois autos, 
em lote de 180m2 + uma 

chácara de 1000m2 no 
bairro pedregulho em In-
daiatuba, por edícula em 
lote de 250m2 ou casa de 
½ lote até r$310.000,00. 
F.: (19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
CA03910 – Casa– JD. 
Res. Nova Veneza - 01 
Dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem. – Área constru-
ída 60m² - Terreno 125m² 
- R$ 190.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CA01238 – Casa – JD. 
Morada do Sol - Casa 
com 01 Dormitório, Sala, 
Cozinha, banheiro, área 
de serviço. + edícula com 
quartinho e 01 banheiro. 
Garagem coberta para 02 
carros. Próximo do Par-
que ecológico, Mercado 
Good Bom, comércios, 
etc... - Área construída 
105m² - Terreno 125m² - 
R$ 235.000,00.  F.: (19) 
3935-1413
CA03921– Casa – Jar-
dim dos Colibris - 02 
Dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e 
garagem 02 vagas. +Gran-
de quintal nos fundos c/ 
possibilidade de ampliação 
dos cômodos, 02 vagas 
cobertas. - Terreno 150 
m² - R$ 245.000,00.  F.: 
(19) 3935-1413
CA03915 – Casa Esqui-
na – São Judas II (Elias 
Fausto) - 03 Dormitórios, 
sala de estar e TV, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem 05 vagas co-
bertas. - Área construída 
110m² - Terreno 200m² 
– R$ 250.000,00 *Aceita 
permuta em residência em 
Indaiatuba/SP do mesmo 
valor.  F.: (19) 3935-1413
CA03968 – Casa– JD. 
Nova Indaiá– 03 Dormi-
tórios, sala, cozinha pla-
nejada, banheiro, área 
de serviço e garagem 04 
vagas. + edícula, área de 
luz e mini jardim. - Área 
construída 156m² - Terre-
no250m² - R$ 375.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
CA03842 – Casa – Park 
Real - 03 dormitórios sen-
do 1 suíte, Sala, Cozinha 
Americana,1 banheiro, 2 
vagas sendo uma coberta. 
Condomínio com Salão de 
festas, Quadra poliesporti-
va, Playground, Portaria e 
segurança. - Área constru-
ída 105m² - Terreno 150 
m² - R$ 400.000,00.  F.: 
(19) 3935-1413
CA03404– Casa – JD. 
Res. Dona Lucilla - 03 
suítes sendo 01 master c/ 
closet e 02 lavatórios, sala 
de estar e jantar com pé 
direito alto, cozinha ame-
ricana c/ ilha e armários 
embutidos e mesa para 
refeição, espaço gourmet 
com churrasqueira c/ coifa 
de inox, e armário em-
butido, paisagismo, 04 
vagas. (preparado para 

Sítio Cardeal - 26.290 
metros R$ 790.000,00 F.: 
(19) 99166-8272
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. F.: (19) 99783-
3154
Vende-se uma chácara 
no Vale do Sol - com 6 
cômodos. Área total: 1.000 
m² Área construída: 170m² 
c/ 2 quartos sendo 1 suíte. 
01 escritório, área gourmet, 
churrasqueira, piscina c/ 
banheiro, campo de fuebol. 
Toda avarandada. Gara-
gem p/ 4 carros, cozinha 
planejada. Aceita financia-
mento. Valor R$580.000,00 
Falar c/ Carlos ou Sandra 
F.:(19) 97119-8369 / (19) 
99487-5089

 
Parque São Lourenço 
(único lote na rua) 150m2 
– R$1060,00p/ m2 -escritu-
rado. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Jardim Alice (único lote na 
rua) 125m2 – planíssimo – 
R$1030,00 p/ m2 – F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Condomínio London Park 
- lote de 300m2 por ape-
nas R$180.000,00 F.:(19) 
99762-7997 / 3935-3294
Condomínio Portal de 
Itaici – Terreno de 360m² 
- R$ 300 MIL (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Condomínio Helvetia 
Park – Terreno de 490 m² 
-  R$380 MIL (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Terra Nobre Condomínio 
-  323 metros R$196.800,00 
F.:(19) 99783-3154

 
Ponto Comercial Itaici 
- Infraestrutura e cliente 
para Café. R$ 220.000,00 
F.: (19) 99166-8272
Locação Salão no Centro 
com127 m² -  02 WCS 
01 deficiente 01 vagaR$ 
4.000,00 + IPTU F.:(19) 
99702-2680
Salão no Centro com 120 
m ² - Esquina com WC 
social. R$ 6.000,00 + IPTU 
F.: (19) 99702-2680
Jardim Morada do Sol - 
salão comercial ideal para 
oficina F.: (19) 99794-1424
Vendo Ponto Comercial 
Borracharia - pronta para 
trabalhar, está em funcio-
namento. Avenida Ário 
Barnabé, 511 Falar com 
Sebastião. F.: (19) 3936-
3171

 
Vendo Dinheiro (papel e 
moeda) antigos. Valor a 
combinar F.: (19) 99214-
1572

Vendo Prensa Camiseta/
caneca - Prensa plana 
30x42 para sublimação 
de camisetas, almofadas, 
mouse pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. R$ 
900. F.: (19)98125-2939
Vendo ou Troco - Forno 
elétrico novo marca Muller 
“modelo preludio questo 
G2” 44Lts. Troco por as-
piraor e pó ou lavadora de 
pressão F.: (19) 98378-
2312 Walter
Vendo máquina Interloque 
Industrial modelo: Yamata 
F.:(19) 98420-6000 Ma-
risete
Vendo objetos antigos F.: 
(19) 99214-1572
Vendo Gerador Pramac 
(Italiano) AVR 4 T  6800 
Kwa com cabine acústica. 
Valor 3500,00. Tratar  pelo 
whats F.: (19) 995579761
Vendo Saxofone CONN 
Shooting star   Raridade 
case original Sapatilhas 
novas. Valor 2890,00. Tra-
tar  pelo whats F.: (19) 
99557-9761
Vendo Diversos aparelhos 
de Ginástica. Estação mus-
culação ,Remo Abdominal   
marca  Athetic. Tratar  pelo 
whats F.: (19) 995579761
Vendo Barraca de feira 
Desmontável  super forte 
Seminova nas medidas (  
2 x 2.10 mts) Valor 490,00 
Parcelo 5x no cartão. Tratar  
pelo whats 19 995579761
Vendo Esteira Ergométrica  
Eletrônica  Athetic  Extre-
me  3200 T  Professional 
Seminova Valor 1990,00  
Parcelo 5x no cartão.Tratar  
pelo whats 19 995579761
Vendo Dinheiro (papel e 
moeda) antigos. Valor a 
combinar F.: (19) 99214-
1572
Vendo cama de casal em 
bom estado R$ 250,00 F.: 
(19) 98143-4184
Vendo coxão de casal em 
bom estado R$280,00 F.: 
(19) 98143-4184
Vendo guarda roupa 4 por-
tas e 4 gavetas R$200,00 
F.: (19) 98143-4184
Vendo Bicicleta Moreta 
p/ colecionador. Valor 
R$1.000,00 aceito cartão 
de crédito como pagamen-
to em até 10X. Falar com 
Vina F.: (19) 98697-0555
Vendo Bicicleta Triciclo 
Nova. Valor R$1.000,00 
aceito cartão de crédito 
como pagamento em até 
10X. Falar com Vina F.: (19) 
98697-0555
Vendo carrinho e raspadi-
nhas de gelo nova. Valor 
R$1.200,000 aceito cartão 
de crédito como pagamen-
to em até 10X. Falar com 
Vina F.: (19) 98697-0555
Vendo carrinho para bebe 
Valor R$80,00 Fone: (19) 
3875-7624

 
Vendo Montana LS - ano 
2012/2013. Tratar (19) 9 
9765-0818
Vendo Gol - Ano: 2016, 1.6 
Completo, cor: prata, único 
dono Valor R$33.000,00 F.: 
(19) 99903-1940

Vendo Linea - Auto-
mático 1.8, cor: branco. 
Ano: 2015 Completa Va-
lor R$36.000,00 F.:(19) 
99124-2964
Vendo Clio Expression 
- 1.0 ano:2014 Completo. 
Valor R$20.000,00 F.: (19) 
99124-2964
 
Reparo de fontes em ge-
ral e aulas particulares de 
eletrônica em geral (práti-
ca & teoria) – Profº Riccó • 
Reparo de fontes em geral 
de: portões, cercas, pc’s, 
notebooks, nobreaks, tv’s, 
aparelhos de som, xbox, 
etc. • Aulas de eletrônica 
(prática teoria): R$60,00/
Hora (19) 98714-0111
Zélia Lingerie - moda mas-
culina e feminina. Atendi-
mento personalizado: para 
sua comodidade, compre 
em sua residência ou na 
sua empresa. Contato: 
Zélia WhatsApp ou celu-
lar:19-98831-0292
Ofereço-me como pedrei-
ro encanador, reformas em 
gerais e pequenos reparos 
na construção civil.Tratar 
com João. F.: (19) 98329-
8580 WhatsApp
Ofereço-me para pres-
tar serviços de pedreiro, 
encanador, jardineiro e 
eletricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diarista 
e passadeira Contato Va-
nia. F.: (19) 99595-3390
Ofereço-me como passa-
deira e faxineira atendo a 
domicilio F.: (19) 99448-
0082 Val
Ofereço-me como Ma-
nicure e Pedicure pé e 
mão R$25,00 sobrancelha 
R$10,00. Atendo tambem 
a domicilio F.: (19) 99369-
5615
Ofereço-me como faxinei-
ra ou diarista. Falar c/ Adi-
lene F.: (19) 99950-6251
Ofereço-me como passa-
deira F.: (19) 99595-9448
Ofereço-me como auxiliar 
de enfermagem, cuidadora 
de idosos, babá, cuidadora 
de crianças (noite/dia), 
experiência em padaria 
F.: (19) 3894-1610 / (19) 
99146-5524
Ofereço-me como traba-
lho administrativo parte 
da manhã. 20 anos de 
experiência em Industrias 
nacionais e internacionais 
F.: (19) 99170-2945 
Ofereço-me para trabalhar 
como doméstica disponivel 
3 dias por semana ou to-
dos os dias meio período. 
Tenho experiência  F.: (19) 
99738-2266
Ofereço-me como passa-
deira F.: (19) 99925-5636
Ofereço-me serviços de 
faxinas domésticas, re-
sidencias e comerciais 
Contato (19) 98451-9696 
Ivanice da Silva
Ofereço-me como limpe-
za, faxina, lavo e passo F.: 
(19) 99870-3562
Ofereço-me para fazer 
declaração de imposto 
de renda para pessoas 
físicas R$70,00 F.: (19) 
99124-2964
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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 SERVI-
ÇOS GERAIS – Expe-
riência em limpeza, 
corte de grama, lim-
peza de piscina e ma-
nutenção predial. Re-
sidir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de 
horário.

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

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO – Residir em 
Elias Fausto, Monte 
Mor ou Cardeal. Para 
trabalhar em serviços 
manuais, movimen-
tando mercadorias. 
Disponibilidade para 
trabalhar em Turnos.

AUXILIAR ELETRÔNI-
CO – Ensino médio 

completo. Possuir Cur-
sos nas áreas de Elétri-
ca, Eletrônica ou áreas 
afins. Com ou sem ex-
periência. Residir em 
Indaiatuba.

AUXILIAR DE QUALI-
DADE – Ensino médio 
completo. Possuir Cur-
so de metrologia e lei-
tura e interpretação de 
desenho, Experiência 
em inspeção de peças 
visual e dimensional. 
Experiencia em manu-
sear paquímetro e mi-
crômetro.

ASSISTENTE DE SELE-
ÇÃO DE PESSOAL – De-
sejável superior com-
pleto ou Cursando em 
Psicologia ou Tecnó-
logo em Recursos Hu-
manos. Experiência na 
área de Recrutamento 
& Seleção. Pacote Of-

fice. CNH B. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

ANALISTA CONTÁBIL – 
CRC ativo. Experiência 
na área fiscal e contábil. 
Desejável em empresas 
do Ramo de prestação 
de serviços. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

MOTORISTA – CNH ca-
tegoria D. Experiência 
na função comprovada 
em carteira. Para traba-
lhar em Loja de mate-
rial de construção.

OPERADOR DE MÁQUI-
NAS CNC– Experiência 
em operar Torno CNC e 

Centro de usinagem. 
Conhecimentos em 
Metrologia. Ensino 
médio. Desejável pos-
suir Curso de Leitura e 
Interpretação de De-
senho.

SUPERVISOR OPERA-
CIONAL – Experiên-
cia em liderança de 
equipe. Experiência 
nas áreas elétricas, 
hidráulicas, piscinas 
e jardinagem. Ensi-
no médio completo. 
Informática básica. 
CNH B.

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

VENDEDOR (A)  MA-
TERIAL PARA CONS-
TRUÇÃO: Ensino mé-
dio completo. CNH B. 
Experiência na área 
de vendas. Desejá-
vel experiência an-
terior em empresas 
do Ramo de material 
para construção. Resi-
dir em Indaiatuba.

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. OLINTA LUIZ RO-
DRIGUES com 85 
anos, Viúva, sendo 
filha de ANTONIO 
LUIZ DOS SANTOS 
e AUGUSTA POCHE-
CA DOS SANTOS. 
Deixou os filhos: 
CLEUZA, MARIA DE 
LOURDES, ANTO-
NIO (Maiores), GE-
RALDO, JOSE (Fa-
lecidos). Falecido(a) 
em: 18/08/2021, e 
Sepultado (a) no Ce-
mitério Santo Antonio 
aos 19/08/2021.

2.ENILDA DE OLI-
VEIRA SANTOS com 
74 anos, Viúva de  
ALYSIO DE OLIVEI-
RA SANTOS, sendo 
filha de ROMÃO DE 
OLIVEIRA e ALME-
RINDA MACHADO 
DE OLIVEIRA. Dei-
xou os filhos: MAURI-
CIO, FLAVIA, KATIA, 
DANIELA (Maiores). 
Falecido (a) em: 
19/08/2021 e Crema-
do (a) no Crematório 
Dr. Jayme Augusto 
Lopes, São Paulo 
aos20/08/2021.

3.CALIXTO MEN-
DES MACHADO 
com 71 anos, Casado 
com MARIA LUIZA 
MACHADO, sendo 
filho de JOSE RO-
DRIGUES MACHA-
DO e MARIA EMILIA 
MACHADO. Deixou 
os filhos: ROSELI, 
LISANDRO, ROSI-
CLEIA, LEANDRO, 
CAMILA, CESAR 

(Maiores). Falecido (a) 
em: 20/09/2021, e Se-
pultado (a) no Cemi-
tério Recanto da Paz, 
Ribeirão Grande- SP 
aos 21/09/2021.

4.JOVELINA SALVA-
DOR DE SOUSA com 
105 anos , Era Viú-
vo(a) de CLEMENTE 
DE SOUSA sendo fi-
lho(a) de SALVADOR 
CLEMENTE DA SILVA 
e ANTONIA MARIA 
DE JESUS. Deixou os 
filhos: ANTONIA E MA-
RIA (MAIORES). Fale-
cido em: 29/09/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 29/09/2021. 

5.MARIA DE LOUR-
DES LIRA com 74 
anos , Era Viúvo(a) de 
DORIVAL LIRA sendo 
filho(a) de PASCHOAL 
FANTAUSSE e OLGA 
CAPELI. deixa filho(s): 
MARLY, ZILDA, MAR-
COS ( MAIORES ), Fa-
lecido em: 29/09/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 30/09/2021.
 
6.ARMINDO GRANA-
DO RODRIGUES com 
78 anos , União está-
vel com MARIA ALVES 
BONFIM sendo filho(a) 
de LOURENÇO GRA-
NADO RODRIGUES e 
MARIA RODRIGUES 
LOPES. deixa filho(s): 
EDSON 45, Falecido 
em: 29/09/2021, e se-
pultado(a) no CANDE-
LARIA aos 30/09/2021. 

7.JOSE GUERREIRO 
FILHO com 79 anos , 
Casado (a) com APA-
RECIDA BARBOSA 
GUERREIRO sen-
do filho(a) de JOSE 
GUERREIRO e LINDA 
RASIM GUERREIRO. 
deixa filho(s): TÂNIA, 
ROSANA, ( MAIO-
RES ), Falecido em: 
29/09/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
30/09/2021. 

8.JOSE NOGUEIRA 
NETO com 89 anos , 
Era Viúvo(a) de JO-
SEPHA MARTHA 
SIGRIST NOGUEI-
RA sendo filho(a) de 
JUVENAL NOGUEI-
RA DE CARVALHO e 
BENEDITA RANGEL 
DE JESUS. deixa fi-
lho(s): LUCIA 55, ANA 
54, JOSE 51, Faleci-
do em: 29/09/2021, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
30/09/2021. 

9.JOSÉ ANTONIO DA 
SILVA com 67 anos 
, Casado (a) com 
VERA LUCIA DA SIL-
VA sendo filho(a) de 
BENEDITO DA SILVA 
e APARECIDA CRE-
ATTO DA SILVA. deixa 
filho(s): JOÃO PAU-
LO 37, CESAR 36, 
CAROLINA 34, Fale-
cido em: 30/09/2021, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
01/10/2021. 

10.ELZA RIBEIRO 
CARLOS com 78 anos , 
Era Divorciado(a)  sendo 
filho(a) de AMBROSIO 
JOSÉ RIBEIRO e CEL-
CINA MENEZES. deixa 
filho(s): LUIZ, JOÃO, 
MARIA, ADRIANA, RO-
DRIGO (MAIORES), Fa-
lecido em: 30/09/2021, , 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
01/10/2021. 

11.MARIA SOARES 
TEIXEIRA LIMA com 
86 anos , Casado (a) 
com FRANCISCO DE 
ARAUJO LIMA sendo 
filho(a) de JOÃO SOA-
RES TEIXEIRA e ANA 
TEIXEIRA DE ARAÚ-
JO.deixa filho(s): AN-
TONIA, ANTONIA ED-
NAN, MARIA, JOSÉ, 
ANTONIO (MAIORES) 
HILDA ( F ), Falecido 
em: 30/09/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 01/10/2021.

12.BENEDITO CE-
ZAR DO NASCIMEN-
TO com 78 anos , Era 
Viúvo(a) de JOANA 
LIZARDA FRANÇA 
DO NASCIMENTO 
sendo filho(a) de MA-
NOEL CEZAR DO 
NASCIMENTO e EU-
DOXIA DOS SANTOS 
NASCIMENTO. deixa 
filho(s): CELIA 45, 
CARLOS E OSMAR 
(FAL), Falecido em: 
01/10/2021, , e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
02/10/2021. 
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13.XISTO VENANCIO 
DE ANDRADE com 
75 anos , Casado (a) 
com MARIA LUCIA 
DE MORAES ANDRA-
DE sendo filho(a) de 
BENEDICTO VENAN-
CIO DE ANDRADE 
e MARIA MENDES. 
deixa filho(s): LEISA 
, RITA , MORGANA 
(MAIORES), Faleci-
do em: 02/10/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
03/10/2021. 

14.AQUILES ANTO-
NIO SERAFIM com 48 
anos , Era Divorcia-
do(a)  sendo filho(a) 
de ELIZEU CEZAR 
SERAFIM e MER-
CEDES FURLANET-
TO SERAFIM. deixa 
filho(s): BEATRIZ, 
AQUILES, GEOVANA 
(MAIORES), Faleci-
do em: 02/10/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 03/10/2021. 

15.JONATAS DAVID 
PALAZZIN com 83 
anos , Era Viúvo(a) 
de MARIA HELENA 
PALAZZIN sendo fi-
lho(a) de JORDÃO 
DOMINGOS PALA-
ZZIN e IZAURA DE 
OLIVEIRA PALAZ-
ZIN. deixa filho(s): 
ALVARO, PATRICIA 
( MAIORES ), Faleci-
do em: 02/10/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
03/10/2021. 

16.OSVALDO BER-
TACHI com 89 anos , 
Era Viúvo(a) de WIL-
MA LUIZA MARIA 
NEGRO BERTACHI 
sendo filho(a) de ER-
NESTO BERTACHI 
e CACILDA RAMOS 
BERTACHI. deixa 
filho(s): DENISE, 
RICARDO (MAIO-
RES), Falecido em: 
02/10/2021, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
03/10/2021. 

17.JOSÉ APARECIDO 
BABONI DE SOU-
ZA com 57 anos , Era 
Divorciado(a)  sendo 
filho(a) de EDIGAR 
JOSÉ DE SOUZA e 
YOLANDA BABONI DE 
SOUZA. deixa filho(s): 
BRUNA 33, ALEX 32, 
MAYARA 27, Faleci-
do em: 03/10/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/10/2021. 

18.NAIR BORGES 
CIPOLOTTI com 95 
anos , Era Viúvo(a) 
de ORLANDO CIPO-
LOTTI sendo filho(a) 
de JOSE LAURINDO 
BORGES e MARIA 
BELLATO BORGES. 
deixa filho(s): TE-
RESINHA, VAG-
NER   FILHOS MAIO-
RES, Falecido em: 
04/10/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
05/10/2021. 

19.PEDRO CODOG-
NOTTO com 92 anos 

, Casado (a) com 
DIRCE FERREIRA 
C O D O G N O T T O 
sendo filho(a) de 
JOÃO CODOGNOT-
TO e ROSA FAVA-
RO. deixa filho(s): 
MARINEIDE 68, 
PAULO 67, ROSAN-
GELA 64, PEDRO 
59, Falecido em: 
04/10/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
04/10/2021. 

20.ADRIANO JO-
AQUIM DO NAS-
CIMENTO com 84 
anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) 
de JOSE JOAQUIM 
DO NASCIMENTO 
e ZULMIRA PEREI-
RA DE NORONHA. 
deixa filho(s): JOA-
REZ , VALDOMIRO, 
ELIANE , EDIVALDO 
, VALDEMIR (MAIO-
RES), Falecido em: 
04/10/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
05/10/2021. 
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