
Com o lema “Ser Bom Faz Bem”, a APAE (As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais) realiza 
entre os dias 9 e 12 de dezembro, a 21ª edição da 
Feira da Bondade. 

A partir da próxima terça-feira (26) os estudantes que concluíram o Ensino 
Médio poderão se inscrever para o Vestibulinho da Fiec. 

Com o avanço da vacinação no estado de SP, a retomada de vários setores eco-
nômico, cultural, esportistas estão sendo gradativamente liberadas.

Após ser eliminado precocemente na primeira fase 
da Copa Paulista, o Esporte Clube Primavera retoma o 
planejamento para a disputa da Série A2 do Campeonato 
Paulista 2022
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ARQUIVO/PMI

Indaiatuba é a primeira do Estado 
no Prêmio Band Cidades Excelentes

Indaiatuba alcançou 
nesta quinta-feira (21) 
a marca de 400.563 de 
pessoas totalmente imuni-
zadas contra a Covid-19, 
o que representa mais de 
70% da população in-
daiatubana. Os dados são 
do Vacinômetro do Go-
verno do Estado. O total 
de imunizados representa 
207.145 pessoas com a 
primeira dose, 177.070 
imunizadas com a segunda 
dose, 6.873 vacinadas com 
a dose única e 9.475 com a 
dose de reforço.

21ª edição da Feira da Bondade 
acontece em dezembro

Primavera corre risco de não 
disputar a Série A2 em 2022  

Fiec abre inscrições do Vestibulinho para 
o 1º semestre 2022

Com o avanço da vacinação contra Covid-19, 
Estado retoma eventos culturais  

Troféu Frutos de Indaiá 
acontece dia 6 de novembro

APAE

ENSINO TÉCNICO RETOMADA

PAULISTÃO

FRUTOS

XXXX
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Global Training Technology – Gustavo de Paula e 
Clayton Malta 
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VACINAÇÃO
Indaiatuba tem 70% da população totalmente imunizada contra Covid-19

Grupo Bandeirantes e Instituto Aquila premiaram boas práticas da gestão pública P. A3
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Editorial
A reabertura dos teatros e shows

A prefeitura de São Paulo liberou cinemas e teatros do dis-
tanciamento mínimo de um metro, e a lotação máxima, a partir 
do dia 15 de outubro. 

A orientação do estado é que os locais com capacidade para 
até 500 peçam a comprovação de vacinação. Já para os even-
tos com acima lotação desse número, será exigido o que ficou 
conhecido como “passaporte da vacina”, com comprovação de 
pelo menos uma dose. 

A medida foi anunciada depois da queda no número de ca-
sos e mortes causados pelo coronavírus na capital. A Prefeitura 
cogitou desobrigar o uso das máscaras, mas recuou. 

O Infectologista entrevistado pela Band São Paulo, Eve-
raldo Stanislau de Araújo, considera que somente quando to-
dos os indicadores de transmissão comunitária da doença se 
apresentarem baixos, aí sim poderemos pensar na retirada da 
máscara. Por enquanto, os números gerais do estado só mos-
tram estabilidade. 

Ainda que seja desconfortável participar de shows, musi-
cais e teatros com a máscara, já que quem assiste não conse-
gue interagir tão bem com os artistas, essas precauções ainda 
precisam ser tomadas enquanto toda a população não estiver 
realmente imunizada. 

No dia 10 de novembro, a prefeitura da capital pretende 
apresentar um novo estudo considerando a liberação do uso das 
máscaras. Enquanto isso, seguimos tentando nos proteger da 
melhor maneira que for possível. 

De qualquer forma, é uma alegria para o setor cultural. Não 
só para quem assiste, mas principalmente para os artistas, pro-
dutores e demais profissionais, que já estavam há mais de um 
ano e meio sem trabalho ou em situação precária. 

É preciso lembrar do velho ditado: “A arte existe porque a 
vida não basta”. Ainda bem que depois de tantas mortes, nossa 
arte e cultura ainda estão vivas.

Previsão do Tempo

22/10 - Sexta-feira 24/10 - Domingo23/10- Sábado 25/10 - Segunda

Mínima: 16°
Máxima: 28°

Mínima: 17°
Máxima: 31°

Mínima: 20º
Máxima: 25°

Mínima: 20°
Máxima: 28°

Artigo

Vemos notícias de crianças falecidas por falta de cuidados dos pais, notícias de adolescentes entregues à prostituição 
ou desaparecidas e pensamos: “onde estavam os responsáveis”?

São direitos fundamentais, ou seja, absolutos, da criança e do adolescente não sofrer qualquer forma de negligência, 
exploração, violência e outros.

Deixar de cuidar, de zelar pela saúde e segurança da criança e do adolescente, pode configurar o crime de abandono 
de incapaz, previsto no Código Penal, com aumento de pena caso resulte lesão corporal (machucados, doenças etc.) ou 
morte.

De modo geral, é mais fácil “enxergar” o abandono quando se trata de crianças, já que dependem dos adultos para 
seus cuidados em geral, como alimentação e higiene, entre outros.

Quando se trata de adolescentes, é necessário conscientizar as famílias de que a obrigação de cuidado permanece até 
a maioridade, e mesmo o adolescente mais “revoltado’ ou independente exige o cuidado familiar, sob pena de ocorrer 
crime de abandono de incapaz.

Situação comum é a do adolescente que sai de casa e “some”. Famílias: se algo acontecer vocês poderão ser respon-
sabilizados, inclusive criminalmente! Abandonar o adolescente à própria sorte é crime.

Importante lembrar que o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento, aberto a experimentar situações e facil-
mente manipulável. Esses momentos em que está fora do olhar da família pode levar o adolescente a sofrer abusos e 
violências, inclusive sexuais, ao envolvimento com drogas e outras situações graves. 

Não são raros os relatos de adolescentes se prostituindo ou envolvidos com uso e tráfico de drogas. Quase sempre 
essas histórias começaram numa “fugida”, numa festa clandestina e outras situações semelhantes.

Famílias: cuidem de seus adolescentes! Perguntem, investiguem, conheçam os amigos, sigam, monitorem a internet 
e procurem ajuda a qualquer sinal de algo fora do normal na rotina ou no comportamento deles.

Sair de casa sem avisar ou não voltar são situação que geram enorme risco ao adolescente. Registre o boletim de 
ocorrência de desaparecimento imediatamente!

Não é necessário esperar 24 horas para fazer a comunicação do desaparecimento de criança ou adolescente.  O ECA 
determina que “a investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente”.

“A criança e o adolescente é problema seu!!!” 

Dra. Ana Carolina Navarro e Rita – OAB/SP 223.914 – Advogada na AMG Advocacia.

Fonte: ClimaTempo

Artigo

Todo mundo sabe que o mercado imobiliário passa por alterações constantes. Afinal, os hábitos e preferên-
cias das pessoas mudam bastante a cada ano, afetando diretamente a maneira de consumir imóveis. 

Prova disso, é que nos últimos anos cada vez mais pessoas tem optado por morar em condomínios. Pois, 
eles oferecem diversos benefícios, tais como: segurança, imóveis com metragens maiores, contato com a 
natureza e lazer para crianças e adultos. 

Entretanto, é comum que muitas pessoas ainda tenham dúvidas se vale a pena ou não investir em imóveis 
em condomínio. Visto que, o preço das propriedades destes lugares é mais elevado. 

Por isso, confira a seguir quais são as principais vantagens de morar em condomínio. 
Primeiramente, é importante ressaltar que os condomínios são projetados para atender as necessidades de 

um público específico. Diferente do que acontece em imóveis de bairro, onde os problemas dos moradores 
não são levados em consideração durante a construção. 

Dessa forma, ao morar em condomínio, você estará colocando a si mesmo e a sua família como prioridade. 
O que aumenta consideravelmente o seu bem-estar. 

A maioria dos empreendimentos disponíveis no mercado também possui um forte esquema de vigilância, 
composto por: controle de acesso nas portarias, câmeras de monitoramento, rondas motorizadas e guardas 
armados. Logo, a segurança não será mais um problema. 

Outra vantagem dos condomínios, é que eles apresentam um gama de itens de lazer para os seus mora-
dores. Dessa forma, mesmo que você invista em um imóvel sem piscina e espaço gourmet, pode utilizar as 
atrações presentes no empreendimento para recreação. 

Além disso, morar em condomínio é sinônimo de valorização. Pois, como as propriedades desses lugares 
tem um padrão de construção diferenciado, a demanda por elas é muito maior. Sendo assim, se em algum 
momento você decidir vender ou alugar o seu imóvel, poderá lucrar bastante com a comercialização dele. 

Agora que você sabe quais são os benefícios de morar em condomínio, é hora de descobrir as melhores 
opções à venda em Indaiatuba! 

E o Grupo Silvana Carvalho pode te ajudar com isso! Já que, eles são uma imobiliária especializada na 
venda de terrenos e casas em condomínios de Indaiatuba. 

Ligue para (19) 3500-6662 ou (19) 99364-7898 e conheça as oportunidades! 
Maria Eduarda Silva dos Santos – Grupo Silvana Carvalho

Descubra quais são as vantagens de morar em condomínio

Reestruturação...
Muita gente ficou de bico com 

o prefeito de Monte Mor, Edival-
do Brisch (PTB), porque ele sur-
preendeu com uma demissão em 
massa. De uma vez só foram para 
a rua 5 secretários, 4 diretores de 
área, 6 chefes de setor e 18 asses-
sores especiais. 

...administrativa
Entre os demitidos está o se-

cretário de Saúde, Sílvio Corsini, 
que ainda é alvo de investigação 
da Câmara por causa de um su-
posto beneficiamento de contra-
tados para tocar a UPA do Jardim 
Paulista.

FRASE DA SEMANA
“Os grandes bancos tradicio-

nais vão acabar. É claro que isto 
não ocorrerá da noite para o dia. 
Mas a tendência é eles serem en-
golidos pelo mercado”.

De Caroline Lins, presidente 
da LTW Consult, consultoria de 
Indaiatuba.

Campanha...
Até 30 deste mês, em uma 

campanha por mais leitores, cada 
livro vendido de títulos da Dis-
ney©️, Pixar©️ e Marvel©️ (dispo-
níveis apenas no site da Editora 
Melhoramentos: https://www.
livrariamelhoramentos.com.br), 
um exemplar igual será doado 
para uma instituição de caridade 
selecionada. Os livros listados 
ainda terão 20% de desconto.

...de leitura
Serão beneficiadas a Casa do 

Zezinho, Geraldo Falcões e Casas 
André Luiz. 

Controle...
A Oxitec, líder em soluções 

biológicas para o controle de 
pragas que transmitem doenças, 
destroem plantações e prejudi-
cam a pecuária, com sede em 
Campinas, ampliou a colaboração 
com a Prefeitura de Indaiatuba 
para nova fase do projeto Aedes 
do Bem!TM: agora o projeto  terá 
apoio da Fundação Wellcome 
Trust, da Inglaterra.

 ... Aedes
A expansão acontece após o 

excelente desempenho da tecno-
logia na cidade. Os resultados em 
três anos mostraram supressão do 
mosquito com picos de 96%.

CONTRASTE

Caipira não 
Quando o ator saltense Ansel-

mo Duarte ganhou a Palma de 
Ouro no Festival de Cannes, em 
1962, houve uma pressa do ex-de-
putado Archimedes Lammoglia 
em homenageá-lo pela grande 
conquista.

Organizada na praça principal 
de Salto, a homenagem reuniu 
uma multidão.

Como falava carregando nos 
erres, Lammoglia começou a ser 
motivo de riso da plateia a cada 
frase e não gostou.

Irritado com os risinhos que 
brotavam na multidão como 
chuva de verão, Lammoglia vi-
rou-se para o povo e disse cheio 
de razão:

- Oceis acha que eu não sei fa-
larrr direito? Vão verrrrr então. 
E no capricho emendou: - Meus 
parabéns Anselllmo Dualllte.
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Indaiatuba é a primeira do Estado 
no Prêmio Band Cidades Excelentes
Grupo Bandeirantes e Instituto Aquila premiaram boas práticas da gestão pública 

Os melhores 
prefeitos do 
estado de São 

Paulo foram home-
nageados no Prêmio 
Band Cidades Exce-
lentes, em cerimônia 
realizada na noite des-
ta quarta-feira (20), na 
sede da Rede Bandei-
rantes de Televisão, 
em São Paulo.

Na ocasião, a ci-
dade de Indaiatuba 
recebeu quatro pre-
miações, sendo em 
primeiro lugar “Ci-
dade Excelente”, 
“Educação” e “De-
senvolvimento Socio-
econômico e Ordem 
Pública”, e em terceiro 
lugar em “Eficiência 
Fiscal e Transparên-
cia”. O município es-
tava inscrito no grupo 
das cidades com mais 
de 100 mil habitantes. 

Com essas posições 
a participação está ga-
rantida na concorrên-
cia com outras cidades 
do país, na etapa na-
cional que está progra-
mada para ocorrer no 
mês de novembro. Os 
dados da gestão públi-
ca foram analisados 
pelo Instituto Áquila 
que desenvolveu o Ín-
dice de Gestão Muni-
cipal Áquila (IGMA).

“Indaiatuba foi a 
grande vencedora do 
Prêmio Band Cida-
des Excelentes, sendo 
considerada a melhor 
cidade do Estado de 
São Paulo em aplica-
ção correta dos recur-

sos públicos. Quero 
agradecer o nosso de-
putado estadual, Ro-
gério Nogueira, que 
tem contribuído mui-
to com o desenvolvi-
mento de nossa cidade 
através dos recursos 
que nos envia, toda 
nossa equipe que tem 
se esforçado e feito a 
diferença e você meu 
amigo indaiatubano, 
que acredita, confia e 
nos dá a oportunidade 
de administrar nossa 
querida Indaiatuba. 
Essa conquista é mui-
to valorosa para todos 
nós”, ressaltou o pre-
feito Nilson Gaspar, 
que está em Brasília 
em busca de novos re-
cursos para o municí-
pio

O vice-prefeito, 
Tulio José Tomass do 
Couto, representou o 
prefeito Nilson Gaspar 
na cerimônia. “Estou 
na primeira premiação 

das cidades excelen-
tes do Estado de São 
Paulo e é com muito 
orgulho que recebo os 
importantes reconhe-
cimentos que nosso 
município conquistou. 
Nós vamos trabalhar 
cada vez mais, para 
que cada morador de 
Indaiatuba continue se 
orgulhando cada vez 
mais de nossa cidade”, 
comemorou o vice-
-prefeito.

Prêmio
O Prêmio Band Ci-

dades Excelentes visa 
incentivar a melhoria 
da realidade dos muni-
cípios brasileiros atra-
vés da premiação das 
boas práticas da gestão 
pública. A iniciativa é 
advinda da parceria do 
Grupo Bandeirantes 
com o Instituto Aquila 
e é direcionado a todos 
os municípios do país.

Os serviços de ur-

A cidade de Indaiatuba recebeu quatro premiações no Prêmio Band Cidades Excelentes

DENISE KATAHIRA
redação@maisexpressao.com.br

Confira os municípios 
vencedores em São Paulo:

Infraestrutura e Mobilidade Urbana
até 30 mil habitantes: Pontes Gestal

de 30 mil até 100 mil habitantes: Jales
mais de 100 mil habitantes: Americana

Saúde e Bem-Estar
até 30 mil habitantes: 

Santana da Ponte Pensa
de 30 mil até 100 mil habitantes: Amparo

mais de 100 mil habitantes: 
Franco da Rocha

Eficiência Fiscal e Transparência
até 30 mil habitantes: Bady Bassitt

de 30 mil até 100 mil habitantes: Ilhabela
mais de 100 mil habitantes: 

Santana de Parnaíba
Desenvolvimento Socioeconômico 

e Ordem Pública
até 30 mil habitantes: Turmalina
de 30 mil até 100 mil habitantes: 

Cerquilho
mais de 100 mil habitantes: Indaiatuba

Educação
até 30 mil habitantes: Cruzália

de 30 mil até 100 mil habitantes: 
Cerquilho

mais de 100 mil habitantes: Indaiatuba
Grande Vencedor estadual – 

Cidade Excelente 
(média do índice IGMA de todos os pilares)

até 30 mil habitantes: Nuporanga 
de 30 mil até 100 mil habitantes: 

Fernandópolis 
mais de 100 mil habitantes: Indaiatuba

banização, saúde, 
educação, transporte, 
coleta de lixo, entre 
outros são de respon-
sabilidade dos gesto-
res públicos de cada 
município. Tudo isso 
impacta diretamente 
no dia a dia do cida-
dão. 

A premiação ana-
lisou os municípios 
paulistas em cinco pi-
lares: Eficiência Fiscal 
e Transparência; Edu-
cação; Saúde e Bem-
-Estar; Infraestrutura 
e Mobilidade Urbana 
e Desenvolvimento e 
Ordem Pública. Foram 
premiadas as cidades 
que souberam enfren-
tar as dificuldades e 
obtiveram os melhores 
resultados no IGMA, 
levantado com as in-
formações públicas 
atualizadas de todo o 
país e auditadas pela 
organização do prê-
mio. 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA/CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Câmara aprova a participação financeira 
de Indaiatuba na construção de barragem
Maior parte dos recursos virá do governo do Estado graças à intervenção do deputado estadual Rogério Nogueira

Os vereadores de 
Indaiatuba apro-
varam na segun-

da-feira (18), por unani-
midade, projeto de lei do 
prefeito Nilson Gaspar 
(MDB), que autoriza a 
Prefeitura a participar fi-
nanceiramente das obras 
de construção de uma 
barragem no Ribeirão 
Piraí.

A barragem será er-
guida na divisa entre 
Indaiatuba e Salto e visa 
armazenar 9 bilhões 
de litros de água, o que 
corresponde a dez vezes 
mais que a represa do 
Mirim, um importante 
manancial do sistema de 
abastecimento indaiatu-
bano.

A obra estava emper-
rada há cerca de dez anos 
e só foi retomada graças 
à intervenção do deputa-

do estadual Rogério No-
gueira (DEM), que con-
seguiu liberar a maior 
parte da verba necessária 
para a construção: R$ 70 
milhões dos R$ 85 mi-
lhões orçados.

Participação
Nilson Gaspar e Ro-

gério Nogueira desta-

Na sessão de segunda-feira, os vereadores aprovaram também mais seis projetos de lei e outras 82 propostas diversas

ELOY DE OLIVEIRA
redação@maisexpressao.com.br

caram a importância da 
barragem para o forta-
lecimento do sistema de 
abastecimento de água 
de Indaiatuba, Salto, Itu 
e Cabreúva, que inte-
gram a parceria no proje-
to da barragem.

Indaiatuba entrará 
com metade da verba ne-
cessária (R$ 7,5 milhões 

dos R$ 15 milhões) a ser 
transferida pelos muni-
cípios parceiros e isto 
ocorrerá pelo fato de ter 
a maior população (260 
mil habitantes, quase a 
metade do total das três 
cidades).

A água do novo re-
servatório abastecerá os 
moradores da zona sul 

de Indaiatuba. A obra vai 
ajudar Salto, Itu e Cabre-
úva a superarem a escas-
sez hídrica que vivem há 
anos e que teve um agra-
vamento significativo ao 
longo deste ano.

Outros projetos 
Na sessão de segun-

da-feira, os vereadores 

aprovaram também mais 
seis projetos de lei e ou-
tras 82 propostas, entre 
indicações e moções. 
A principal delas foi a 
inclusão no calendário 
oficial da Semana de 
Combate à Erradicação 
do Sub-registro.

A proposta partiu do 
vereador Othniel Harfu-
ch (DEM). Segundo ele, 
cerca de 70 mil crianças 
ficaram sem registro no 
Brasil em 2018, confor-
me o IBGE apurou. “É 
inadmissível que ainda 
em 2021 tantas pessoas 
careçam dessas certi-
dões”, disse.

Outro projeto aprova-
do é o do presidente da 
Câmara, Pepo Lepinsk 
(MDB), que denominou 
de “Residencial Luiz 
Carvalini” o conjunto 
habitacional conhecido 
como Vila dos Idosos, 
que foi construído na 
Rua Christiano Seleguin, 
no Jardim Bréscia. 

A Duracell, líder 
mundial na fabricação 
de pilhas alcalinas de 
alto desempenho, de-
senvolveu uma tecnolo-
gia denominada Bitrex, 
única no mercado, que 
produz gosto amargo e 
cheiro forte, não tóxico, 
para evitar a ingestão 
por crianças de até 6 
anos. 

O produto acompa-
nha as pilhas moedas, 
as mais usadas hoje em 
equipamentos, como 
controles remotos, alar-

SEGURANÇA
Tecnologia garante segurança para bebês na utilização de pilhas em equipamentos

mes de carro, balanças 
de cozinha e termôme-
tros digitais, por meio 
de uma camada aderen-
te, que não faz mal, mas 
provoca repulsa.

Quando são engoli-
das e não detectadas a 
tempo, essas pilhas po-
dem sofrer uma reação 
química com a umidade 
do esôfago da criança 
e causar queimaduras 
internas, podendo in-
clusive ocasionar até a 
morte em até duas horas 
após a ingestão.

Mais segurança
A empresa incluiu no 

produto outros atributos 
de segurança além do 
gosto e do cheiro re-
pulsivos, como a trava 
de segurança para que 
apenas adultos consi-
gam abrir a pilha utili-
zando tesoura ou faca, 
e o aviso de segurança 
na pilha.

Nas embalagens das 
pilhas, a empresa tam-
bém incluiu um aviso 
para lembrar os pais 
ou responsáveis de que 

devem manter as pilhas 
moeda fora do alcance 
das crianças, para ga-
rantir a segurança delas, 
principalmente as meno-
res de 6 anos.

Para a empresa, a 
iniciativa visa ajudar 
a proteger os peque-
nos e educar os pais ou 
responsáveis sobre as 
melhores práticas de 
segurança infantil na 
prevenção de acidentes 
dentro das casas, que 
ocorrem às centenas, 
mas de forma acidental.

Mais cuidados
No sentido de am-

pliar os conhecimen-
tos sobre segurança, a 
Duracell desenvolveu 
uma lista de cuidados a 
serem tomados em casa 
por pais ou responsá-
veis. O primeiro deles 
é manter aparelhos que 
utilizem pilhas longe do 
acesso de crianças.

Outro é usar fita ade-
siva em aparelhos cujo 
compartimento de pi-
lhas não seja fechado 
com parafusos. Também 

identificar as pilhas ven-
cidas e guardá-las em 
segurança e dar priori-
dade para pilhas do tipo 
moeda com recursos de 
segurança.

Por  ú l t imo,  não 
permitir que crianças 
abram a embalagem 
de pilhas moeda, avi-
sar amigos e familiares 
para divulgarem essas 
informações e assim 
proteger nossos filhos. 
Saiba mais sobre segu-
rança para crianças em 
www.duracell.com.br.  
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Empresário de Indaiatuba recebe a
comenda que era dada a príncipes 
Ignácio de Moraes Jr, presidente do Grupo JLJ, é o primeiro da região a ganhar a Comenda da Ordem do Mérito Industrial

O empresário Ig-
nácio de Moraes 
Jr., de Indaiatu-

ba, presidente do Grupo 
JLJ, um gigante na área 
de prestação de serviços, 
foi o primeiro da região a 
receber a Comenda da Or-
dem do Mérito Industrial.

Essa distinção só foi 
concedida a 55 persona-
lidades e a maioria delas 
era de castas, como reis e 
príncipes, tendo passado 
ainda por presidentes e 
primeiros-ministros, entre 
os principais homenage-
ados. 

Oferecida pelo pre-
sidente da Fiesp, Paulo 
Skaf, a comenda destaca 
personalidades e institui-
ções nacionais e estran-
geiras que se tornaram 
dignas de reconhecimento 
e de admiração da indús-
tria por suas realizações.

e já presidiu o Ciesp In-
daiatuba.

“Estou muito honrado 
com o reconhecimento es-
tabelecido por meio dessa 
comenda. Fico feliz de ter 
sido escolhido. Sempre 
trabalhei pelo fortaleci-

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, entrega ao empresário Ignácio de Moraes Jr. a Comenda da Ordem do Mérito Industrial

Representação
Além de presidir o Gru-

po JLJ, Ignácio de Moraes 
Jr foi reeleito vice-presi-
dente do Ciesp na chapa 
de Rafael Cervone, o novo 
presidente da entidade, 
eleito em julho deste ano, 

mento da indústria de In-
daiatuba”. 

Inácio de Moraes Jr. 
se destacou no meio em-
presarial por seu arrojo na 
condução do Grupo JLJ, 
que tem forte presença no 
mercado de alimentação, já 

tendo sido um cinco maio-
res do segmento no Brasil.

A empresa-mãe do 
Grupo é a Nutriplus, com 
32 anos de mercado com-
pletados este ano, mas a 
sua atuação vai de serviços 
de limpeza e segurança a 

serviços financeiros, pas-
sando por veículos impor-
tados também.

Internacional 
O Grupo JLJ tem mais 

de 2 mil unidades de pro-
dução no Brasil e no ex-
terior. Está presente no 
Uruguai, Paraguai, Chile 
e Peru. Participa ainda de 
uma joint venture com uma 
estatal chinesa desde 2009.

Os negócios com a 
China, que começaram 
com a exportação de ali-
mentos da América Latina 
para aquele país, vão se 
expandir com mais uma 
joint venture com a chine-
sa Conch Group na área 
energia.

Mesmo sofrendo os 
impactos da pandemia, o 
Grupo JLJ, liderado por 
Ignácio de Moraes Jr., 
mantém aproximadamente 
5 mil colaboradores e 2 mil 
pontos de distribuição e já 
importou 45 mil veículos.

SAÚDE
Indaiatuba recebe R$ 250 mil de emenda 
parlamentar para tratar câncer de mama

A pedido do pre-
feito Nilson Gaspar e 
do vice-prefeito Dr. 
Tulio, e preocupado 
com a quantidade de 
mulheres diagnosti-
cadas com este tumor 
e que aguardam pela 
cirurgia, o deputado 
estadual Del Bruno 
Lima destinou à ci-

de Indaiatuba para o 
tratamento comba-
tivo.

O Outubro Rosa 
é o mês símbolo da 
luta contra o câncer 
de mama, tipo de tu-
mor mais comum entre 
as mulheres, mas que 
pode ser vencido se de-
tectado na fase inicial. 

dade de Indaiatuba, 
por meio de Emen-
das Parlamentares, o 
valor de R$ 250 mil 
reais para viabilizar 
o tratamento cirúr-
gico para as pacien-
tes diagnosticadas. O 
objetivo é zerar a fila 
de espera e oferecer 
recursos às moradoras 

Recursos vão viabilizar o tratamento cirúrgico para pacientes diagnosticadas com a doença

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI
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Somando a primeira, a segunda, a única e a dose de reforço, são 400.563 doses aplicadas 

Indaiatuba tem 70% da sua população 
totalmente imunizada contra Covid-19

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Secretaria de Saúde informa que mais de 6 mil pessoas estão com segunda dose  em atraso

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Indaiatuba alcan-
çou nesta quinta-
-feira (21) a marca 

de 400.563 de pessoas 
totalmente imunizadas 
contra a Covid-19, o 
que representa mais de 
70% da população in-
daiatubana. Os dados 
são do Vacinômetro do 
Governo do Estado. 

O total de imuniza-
dos representa 207.145 
pessoas com a primei-
ra dose, 177.070 imu-
nizadas com a segunda 
dose, 6.873 vacinadas 
com a dose única e 
9.475 com a dose de 
reforço.

Quanto aos falto-
sos, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde infor-
mou que 6 mil pessoas 
estão com a segunda 
dose em atraso. “Se es-
sas pessoas estivessem 
vacinadas, nós estarí-

A Secretaria de 
Saúde de Indaiatuba 
realiza desde o início 
do mês a Campanha 
de Multivacinação 
para crianças de to-
das as faixas etárias e 
adolescentes de até 15 
anos de idade. A medi-
da visa contribui para 
melhorar as cobertu-
ras vacinais, que têm 
oscilado nos últimos 
anos. No total, são 
oferecidos 16 tipos de 
vacinas que protegem 
contra cerca de 20 do-
enças.

E para a atualiza-
ção da carteirinha de 
vacinação, a pasta rea-
liza neste sábado (23), 
das 8h às 13h, um dia 
intensivo de imuniza-
ção do público alvo.

Em Indaiatuba, 
seis unidades básicas 
de saúde (UBS) esta-
rão disponíveis: UBS 
1 – Av. Visconde de 
Indaiatuba, 199 – Vila 
Vitória; UBS 5 – Rua 
Joaquim Pedroso de 

amos muito perto dos 
75% de imunizados 
completamente, o que 
nos garantiria um pou-
co mais de segurança”, 
comentou o prefeito 
Nilson Gaspar. “Esta-
mos evoluindo muito 
bem na vacinação em 
Indaiatuba, mas esta-
ríamos um pouco me-
lhor se as pessoas se 
atentassem um pouco 
mais às convocações 
da Secretaria de Saú-
de”, enfatiza.

Calendário
A vacinação segue 

em Indaiatuba. Nesta 
sexta-feira (22) aque-
les que receberam a 
primeira dose da vaci-
na CoronaVac até o dia 
1º de outubro, recebe-
rão a segunda dose. 
No sábado (23) have-
rá a aplicação da dose 
adicional (terceira 
dose) nos idosos que 
receberam a segunda 

dose entre os dias 7 e 
15 de abril.

A imunização con-
tra a Covid-19 acon-
tece das 9h às 18h no 
Centro Esportivo do 
Trabalhador, localiza-
do na Av. Conceição, 
1885 – Cidade Nova 
2.

Antecipação
O Governo do Es-

tado de São Paulo 
anunciou nesta segun-
da-feira (18) a anteci-
pação de 8 semanas 
para 21 dias o inter-
valo de aplicação da 
segunda dose da va-
cina contra Covid-19 
da Pfizer em adultos 
(acima de 18 anos). A 
vacinação para os ado-
lescentes segue com 
intervalo de 8 sema-
nas.

Cada cidadão que 
já recebeu a primei-
ra dose da Pfizer 
poderá conferir sua 

carteirinha para ve-
rificar a nova pre-
visão de retorno ao 
posto, contando em 
seu calendário 21 
dias a partir da data 
da primeira dose – e 
mesmo que o perío-
do já seja maior que 
este, também poderá 

tomar a segunda dose 
antes da data de re-
torno sinalizada em 
sua carteirinha.

Desde o início da 
campanha, o Estado 
já aplicou mais de 
69,6 milhões de do-
ses de vacinas e mais 
de 84% da população 

adulta já tem esque-
ma vacinal comple-
to. Os dados foram 
extraídos nesta quin-
ta-feira (21) do Vaci-
nômetro, atualizado 
em tempo real e dis-
ponível para consulta 
pública em: https://
vacinaja.sp.gov.br/.

CAMPANHA
Multivacinação em crianças e adolescentes menores de 15 anos acontece neste sábado 

Alvarenga, s/nº - Itai-
ci; UBS 10 – Rua Ba-
sílio Martins, 830 - Jd. 
California; UBS João 
Pioli - Av. Manoel Ruz 
Perez, 3265 – João 
Pioli; PSF Carlos Al-
drovandi - Rua Angelo 
Beteli Neto, 1000 – Jd. 
Carlos Aldrovandi;e 
PSF Parque Corolla - 
Rua Dr. Nelson Nazá-
rio, 80 – Pq. Corolla.

Os pais ou respon-
sáveis devem levar os 
menores a um posto de 
saúde com a carteira 
de vacinação em mãos 
para que um profissio-
nal avalie quais doses 
precisarão ser aplica-
das, tanto para even-
tual situação de atraso, 
falta ou necessidade 
de reforço.

A Campanha de 
Multivacinação tam-
bém ocorre durante a 
semana. Neste caso é 
necessário procurar 
a unidade básica de 
saúde de referência 
portando a documen-

tação do responsável 
e da criança, além da 
carteirinha de vaci-
nação do mesmo. As 
salas de vacina ficam 
abertas das 07h30 às 
16h, nas UBS, de se-
gunda à sexta-feira, 
exceto feriados.

Dúvidas: WhatsA-
pp Saúde (19) 9 9779-
3856.

A medida visa contribuir 
para melhorar as coberturas 
vacinais, que têm oscilado 
nos últimos anos
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Fiec abre inscrições do vestibulinho 
para o primeiro semestre de 2022
Processo oferece 80 vagas gratuitas de Ensino Técnico, sendo 40 em Administração e 40 em Edificaões

A partir da próxi-
ma terça-feira 
(26) os estu-

dantes que concluíram 
o Ensino Médio pode-
rão se inscrever para o 
Vestibulinho da Fiec 
(Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura). 

Após Indaiatuba pas-
sar por um forte período 
de estiagem, conside-
rado o mais severo dos 
últimos 90 anos, a ci-
dade voltou a registrar 
chuvas.

De acordo com a 
medição realizada pelo 
Saae (Serviço Autôno-
mo de Água e Esgotos), 
que coleta os dados por 

As inscrições são 
para o 1º Semestre de 
2022 e devem ser feitas 
no período de 26 ou-
tubro de 2021 à 10 de 
novembro de 2021. O 
processo seletivo ofere-
ce 80 vagas gratuitas de 
Ensino Técnico, sendo 
40 vagas para Técnico 
em Administração e 40 
vagas para Técnico em 

Edificações.
Os interessados de-

vem fazer as inscrições 
através do link http://
processoseletivo.so-
phia.com.br/Default.as-
px?escola=6462. A taxa 
é de R$40,00 (quarenta 
reais) e o pagamen-
to deve ser realizado 
em Agências da Caixa 
Econômica Federal e 

Casas Lotéricas até o 
vencimento.

Os candidatos que 
já tenham cadastro na 
instituição proveniente 
de inscrições anterio-
res, deverão entrar em 
contato com a Secretaria 
Acadêmica no período 
das inscrições, das 8h 
às 17h, para a criação de 
nova senha de acesso ao 

DA REDAÇÃO
redacão@maisexpressao.com.br

ÁGUA
Chuvas dos últimos dias aliviam estiagem em Indaiatuba

meio do pluviômetro 
instalado na Estação de 
Tratamento de Água, 
ETA III no bairro Pi-
menta, entre os dias 
15 e 19 de outubro o 
índice somou 37,2 mm, 
totalizando 73,2 mm 
no período do mês. A 
Barragem do Capivari 
Mirim está com 56% da 
sua capacidade. A situ-

ação dos outros manan-
ciais também é estável, 
o sistema Morungaba 
/ Cupini, por exemplo, 
está em recuperação, o 
mesmo ocorre com o 
Ribeirão Piraí.

Para o superinten-
dente do SAAE, engº 
Pedro Claudio Salla, 
apesar do retorno das 
chuvas terem aumen-

tado os níveis dos ma-
nanciais que abastecem 
Indaiatuba, a economia 
de água ainda deve ser 
feita pela população. 

“A Campanha Cada 
Gota faz diferença. Eco-
nomize água tem como 
objetivo conscientizar 
a população sobre a 
importância do uso res-
ponsável da água, prin-

cipalmente no período 
de seca. Em Indaiatuba 
estamos mantendo o 
abastecimento regular, 
sem nenhum tipo de 
rodízio, graças aos in-
vestimentos feitos nos 
últimos 20 anos”, res-
salta. 

Dentre estes investi-
mentos, há a construção 
da Barragem do Rio 

Capivari, de reservató-
rios regionais de água 
tratada, ampliação de 
estações de tratamento, 
novas adutoras, desas-
soreamento e revitali-
zação de nascentes e 
mananciais, Programa 
de Combate às Perdas 
de Água nas Redes de 
Distribuição, dentre ou-
tras ações.

sistema. Informa ainda 
que, não será possível 
concluir inscrições via 
aparelhos celulares.

Provas
As provas do Ves-

tibulinho acontecem 
em 12 de dezembro de 
2021 (domingo), das 
09h às 12h. Os locais 
de realização serão di-

vulgados com antece-
dência nos quadros de 
aviso da Fiec, no site 
www.fiec.com.br e na 
Imprensa Oficial do 
Município de Indaia-
tuba.

O edital com todas 
as informações está 
disponível no menu 
Processos Seletivos no 
site www.fiec.com.br.
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Com quatro dias de programação, evento reúne expositores e atrações culturais com entrada franca

Com o lema “Ser 
Bom Faz Bem”, a 
APAE (Associa-

ção de Pais e Amigos dos 
Excepcionais) realiza entre 
os dias 9 e 12 de dezem-
bro, a 21ª edição da Feira 
da Bondade. A entrada é 
gratuita, com possibilidade 
do ingresso solidário (R$ 2) 
nos dias 11 e 12 e uma re-
cepção especial para grupos 
de terceira idade nos dias 9 
e 10 (quinta e sexta-feira).

A Feira da Bondade faz 
sua abertura no mesmo dia 
em que a cidade celebra 
seu 191º aniversário - 9 de 
dezembro, a partir das 14h, 
e encerra o expediente às 
22h. Já nos dias 10, 11 e 12, 
o horário de funcionamento 
da Feira será das 10h às 22h. 
O evento conta com estacio-
namento gratuito.

A Feira que acontecerá 
no Pavilhão da Viber, reu-

APAE vai realizar em dezembro a 
21ª edição da Feira da Bondade

nirá mais de 100 expositores 
com produtos e serviços de 
diferentes segmentos, entre 
eles:  acessórios, moda, 
papelaria criativa, plantas, 
decoração, cosméticos, pro-
dutos veganos, artesanato 
(incluindo o que é produzi-
do na APAE) e gastronomia 
com uma praça de alimenta-
ção com opções para todos 
os gostos, de pastel, lanches, 
yakissoba a pizza, crepe, 

tempurá, bolo, sorvete e 
churros.

Além disso, os visitantes 
contarão com uma progra-
mação cultural com shows, 
apresentações musicais, 
danças e coral, entre outras 
atividades. 

Retomada
A Feira da Bondade é o 

primeiro evento presencial 
realizado pela APAE, após 

o início da pandemia da 
Covid-19, em março do ano 
passado. 

E para manter a seguran-
ça de todos os expositores e 
visitantes, a Feira seguirá to-
das as medidas preventivas e 
sanitárias, como controle de 
acesso, pontos com álcool 
em gel e uso obrigatório de 
máscara.

“Estamos muito feli-
zes por recomeçar a nossa 

Evento vai contar com mais de 100 expositores com produtos e serviços diversos 

DANIEL CARDOSO

programação de eventos 
presenciais este ano, pois, 
nesta edição, vamos come-
morar também os 191 anos 
de Indaiatuba, a reinaugu-
ração do Pavilhão da Viber, 
os 45 anos da APAE e os 21 
anos da Feira da Bondade”, 
disse Mariza Aparecida 
Bernardinetti Muller, co-
ordenadora de eventos da 
APAE e presidente da Feira 
da Bondade.  “Queremos 
compartilhar nossa alegria 
e felicidade com todos. A 
Feira está ficando belíssima, 
com mais de 100 exposi-
tores muito empenhados 
em trazer o melhor a nossa 
população”.

Expositores
Aqueles que desejam 

expor sua marca na 21ª Feira 
da Bondade devem entrar 
em contato com a APAE 
através do telefone (19) 
3801-8898 ou por email 
no endereço comercial@
apaeindaiatuba.org.br.

De acordo com a APAE 
existem cotas de patrocínio 
master e led disponíveis 
para expositores. Além dis-
so, a novidade da edição é a 
área do artesão, um espaço 
de exposição exclusivo para 
pequenos artesãos com va-
lor mais acessível.

A 21ª Feira da Bonda-
de tem patrocínio de GTA 
Segurança, V&S Limpeza, 
Thunder Monitoramen-
to, Disk Chopp do Ale-
mão, Fran’s Café, Monark 
Bicicleta, HAOC Saúde, 
RIP Serviços Industriais e 
Ameripan. O Pavilhão da 
Viber está localizado à rua 
Almirante Tamandaré, 675, 
no bairro Cidade Nova II - 
Indaiatuba (SP). 

O Pavilhão da Viber 
está localizado na rua Al-
mirante Tamandaré, 675, 
bairro Cidade Nova II. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3801-8898 ou e-mail 
comercial@apaeindaiatuba.
org.br.

DENISE KATAHIRA
redacão@maisexpressao.com.br
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Evento IndaCor Tennis Experience
trará duas tenistas olímpicas à cidade
O evento tem caráter beneficente para a Volacc, que oferece apoio social a pacientes com câncer

O Tennis Clube de In-
daiatuba, em parce-
ria com a IndaCor, 

clínica de cardiologia, estão 
organizando o Evento Inda-
Cor Tennis Experience, que 
ocorrerá no próximo sábado 
(23), a partir das 9 horas.

O evento foi programado 
seguindo os protocolos de se-
gurança sanitária acordados 
com a prefeitura e o plano 
do Estado de São Paulo 
para combate à Covid-19, 
portanto o uso de máscaras 
é obrigatório.

O principal objetivo do 
evento que é incentivar o 
esporte na cidade trata duas 
tenistas reconhecidas in-
ternacionalmente, Teliana 
Pereira, que ganhou medalha 
de bronze no Pan Americano 
de 2007 e Vanessa Menga, 
ganhadora do ouro na edição 
de 1999. As duas também 

cada um deve levar produtos 
de limpeza, que serão doados 
para a instituição sem fins 
lucrativos Volacc (Voluntá-
rios de Apoio no Combate ao 
Câncer). A escolha de duas 
atletas mulheres também 
tem relação com a campa-
nha Outubro Rosa, que tem 
o propósito de chamar a 

As duas tenistas olímpicas Vanessa Menga e Teliana Pereira são as estrelas do evento IndaCor Tennis Experience

tiveram outras conquistas 
importantes no esporte, e 
mesmo com o fim da carreira 
como atletas, ainda atuam na 
área: Teliana é comentarista 
do canal esportivo ESPN, e 
Vanessa é idealizadora do 
projeto “Mulheres na qua-
dra”. 

Para entrada no evento, 

atenção do público feminino 
para a prevenção ao câncer 
de mama. 

Logo às 9 horas, as atle-
tas farão “clínicas” com 
ensinamentos de algumas 
técnicas do Tennis. O valor 
da inscrição para essas ati-
vidades é de R$ 180 reais. 
Nesse valor está incluso 

café da manhã, camiseta do 
evento, fotógrafo profissio-
nal, minitorneio de duplas e 
troféu personalizado para a 
dupla campeã. 

De acordo com o médico 
cardiologista André Brito, 
responsável pela clínica In-
daCor, o isolamento imposto 
pela pandemia do corona-
vírus aumentou os hábitos 
sedentários de uma parcela 
considerável da população. 
“Esse evento tem também o 
intuito de estimular as pes-
soas a voltarem às boas prá-
ticas de atividade física, pois 
sabemos que elas diminuem 
risco de infarto e doenças 
vasculares, pressão alta, dia-
betes, melhoram quadros de 
depressão, ansiedade e inclu-
sive ajudam no tratamento de 
pessoas com câncer”, explica 
o cardiologista. 

“Muitas pessoas não sa-
bem, mas inclusive os pa-
cientes oncológicos, com o 
acompanhamento adequado, 

ficam muito melhores com 
a prática regular de exercí-
cios”, explica.

Além dos benefícios para 
a saúde integral do corpo, 
André Brito também ressalta 
a importância do esporte 
como ferramenta de sociali-
zação e integração. “O espor-
te precisa ser encarado como 
uma ferramenta de transfor-
mação social. Muitas pes-
soas conseguiram melhorar 
suas vidas ou encontrar uma 
carreira através de projetos 
sociais no esporte”, defende. 

Além da Clínica Inda-
Cor, outras quatro empresas 
também patrocinam o even-
to: Brasa Burguers, Villa 
Box, Art Dobras, Upane e 
Rede One Care.

Se ficou interessado, en-
tão coloque na agenda: Inda-
Cor Tennis Experience, no 
dia 23 de outubro, sábado, a 
partir das 9 horas, com o jogo 
de exibição às 15 horas, no 
Tennis Clube de Indaiatuba.

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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Gigante da Vila precisa de mais 1.086 lugares; Federação realizará vistoria no estádio na próxima segunda-feira (25)   

Esporte Clube Primavera corre risco de não 
disputar a Série A2 do Paulista em 2022  
J E A N  M A R T I N S
esportes@maisexpressao.com.br

Após ser elimi-
nado  preco-
c e m e n t e  n a 

primeira fase da Copa 
Paulista, o Esporte Clu-
be Primavera retoma 
o planejamento para a 
disputa da Série A2 do 
Campeonato Paulista 
2022, que tem previsão 
para iniciar entre o final 
de janeiro e início de 
fevereiro. Mas, apesar 
do acesso conquistado, 
a participação do clube 
na competição não está 
100% garantida. 

O Fantasma busca 
autorização da Fede-
ração Paulista de Fute-
bol (FPF) para mandar 
seus jogos no Gigante 
da Vila, em Indaiatu-
ba. O estádio possui 
atualmente capacidade 
para 6.914 torcedores, 
porém a competição 
exige que as praças 
esportivas tenham 8 mil 
lugares. 

“Temos agendada 
uma vistoria da Federa-
ção Paulista em nosso 
estádio no próximo dia 
25 (segunda-feira). A 
partir daí, vamos ter 
um parecer para saber o 
que faremos. Já havía-
mos pedido essa vistoria 
quando conquistamos 
o acesso, o que só nos 
foi concedido agora”, 
explica o presidente do 
Tricolor, Eliseu Mar-
ques. 

Caso a Federação 
rejeite a estrutura ofere-
cida atualmente pelo es-
tádio, o Fantasma teria 
que desembolsar R$ 1,5 

milhão para construir 
1.086 novos lugares. A 
obra seria de responsa-
bilidade do próprio Pri-
mavera, e não do grupo 
que investe no clube 
atualmente. Mas a quan-
tia, segundo Marques, o 
Fantasma não possui. 

A ideia então é bus-
car um acordo com a 
Federação Paulista, para 
que seja aberta uma ex-
ceção no regulamento. 

“Vamos mostrar à 
Federação que a média 
de público do Primavera 
não atinge a capacida-
de que o nosso estádio 
oferece atualmente. Não 
somente aqui em In-
daiatuba, como também 
nos demais estádios do 
Estado”, explica.

De acordo com o re-
gulamento da competi-
ção, o Primavera até tem 
a possibilidade mandar 
seus jogos em cidades 
vizinhas, porém, isso só 
pode ocorrer nas qua-
tro primeiras partidas. 
Nas demais, o Fantasma 
teria que jogar, obriga-
toriamente, no Gigante 
da Vila, com todas as 
exigências atendidas 
pelo estádio.  

Apesar de o regu-
lamento da Federação 
Paulista determinar essa 
capacidade de público 
nos estádios, a CBF 
(Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CPF), ór-
gão máximo do futebol 
nacional, permite que 
as equipes disputem a 
Série B do Campeonato 
Brasileiro em seus es-
tádios, com capacidade 
para 5 mil lugares. 

SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA   

Gigante da Vila tem capacidade para 6.914 torcedores, mas precisa de mais 1.086 lugares para receber jogos da 

Memórias do 
E.C. Primavera

Vamos de mais um fato marcante na história do Esporte Clube Primavera. A imagem é do dia 7 de setembro de 1952, na partida 
válida pela segunda rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paulista (atual Série A2). Nesse dia, o time fez o primeiro jogo 
em casa e venceu o EC Taubaté pelo placar de 1 x 0. A competição daquele ano reuniu 45 equipes, divididas em cinco regiões. O 
Primavera terminou em sétimo colocado na quinta região, com sete vitórias, três empates e oito derrotas.

ACERVO DO EC PRIMAVERA
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Caroline Lins, presidente da empresa LTW Consult

ARQUIVO PESSOAL 

Consultoria financeira especializada está 
tirando clientes dos bancos tradicionais 
O diferencial está no atendimento personalizado e na orientação, que promovem retornos mais efetivos

As consultorias 
financeiras es-
pecializadas, 

como a LTW Consult, 
de Indaiatuba, estão 
tirando clientes dos 
bancos tradicionais. A 
razão é muito simples: 
elas são mais ágeis e 
prestam atendimento 
personalizado.

“Os grandes ban-
cos não se preocupam 
com tarifas altas, com 
a oferta de serviços 
de qualidade e menos 
ainda em resolver pro-
blemas dos clientes, 
porque sabem que todo 
mundo precisa de um 
banco”, afirma Caroli-
ne Lins, presidente da 
LTW.

Só que essa história 

está mudando: as con-
sultorias estão ocupan-
do esse vazio e, graças a 
um forte investimento, 
estão ganhando cada 
vez mais credibilidade 
para fazer o papel a 
que se propõem.

Diferenciais
A LTW Consult 

presta uma consultoria 
pessoal para os seus 
clientes. Isto significa 
que a empresa destaca 
um especialista para 
auxiliar com exclusivi-
dade a vida financeira 
de cada cliente. “Ne-
nhum banco faz isso”, 
diz Caroline Lins.

A personalização 
permite que o foco da 
consultoria seja ajus-
tado ao foco do cliente, 
priorizando os seus 
objetivos. Nesse as-

pecto o que conta é o 
melhor produto para as 
metas e necessidades 
do cliente.

A imparcialidade 
para o aconselhamento 
do melhor produto é 
um diferencial que faz 
as consultorias levarem 
muita vantagem sobre 
os bancos, já que eles 
se limitam a oferecer 
apenas os seus produ-
tos.

Estratégias
Para quem conhece 

serviços como os da 
LTW Consult, os gran-
des bancos tradicionais 
vão acabar. “É claro 
que isto não ocorrerá 
da noite para o dia, mas 
a tendência é serem en-
golidos pelo mercado”, 
reforça Caroline Lins.

Na  consul tor ia , 

ocorre uma relação de 
orientação financeira 
associada a uma cultu-
ra educacional voltada 
para as ambições e ob-
jetivos do cliente, a fim 
de que eles se tornem 
realidade.

O primeiro passo 
é conhecer o clien-
te, depois saber onde 
ele quer chegar e por 
último qual é a baga-
gem que traz. A partir 
disso, a LTW Consult 
faz um plano de negó-
cios, define estratégias 
e acompanha.

A LTW Consult 
atende à Av. João 
Ambiel, 1240 - 
Jardim Cidade 
Jardim, em In-
daiatuba 

Serviço

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Aprovada em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrou em vigor em agosto de 2020

Entenda como é importante proteger 
as informações em negócios online

REPRODUÇÃO

O intuito da Lei de Proteção de Dados é proteger os  usuários, de modo a evitar usos errôneos e a exploração incorreta 

Um dos grandes 
desafios de toda 
empresa digital é 

a proteção e manipulação 
de dados dos usuários. Afi-
nal é muito comum que os 
dados pessoais sejam uti-
lizados e constantemente 
pedidos em sites, fóruns e 
outros lugares da internet. 
Os usuários são obriga-
dos a fornecer os dados 
para compras de internet, 
para criação de contas de 
e-mails e para basicamente 
qualquer outra atividade 
dentro da internet.

Por isso, com o intuito 
de proteger as formas de 
manipulação dos dados 
dos usuários, já está em 
vigor a chamada Lei Geral 
de Proteção de Dados Pes-
soais (LGPD), sancionada 
em agosto de 2018. 

A LGPD regula o 
mercado on-line e impõe 
diversas restrições sobre 
qualquer empresa e negó-
cio que atue na internet, 
sejam os e-comercies, ou 
até mesmo os infopro-
dutores e outros profis-
sionais de marketing di-
gital. Assim, é essencial 
que toda pessoa que atua 
no mercado digital saiba 
como adaptar o seu ne-
gócio às exigências da 
LGPD. 

Toda empresa, ativi-
dade ou serviço digital 
que coleta, armazena e 
utiliza dados dos seus 
usuários.

O que é a LGPD 
A LGPD é uma lei que 

estabelece uma série de 
obrigações para qualquer 
empresa e organização 
que atue com a coleta, 
tratamento, compartilha-
mento e armazenamento 
de dados pessoais, nos 
meios digitais ou não. A 
LGPD recai sobre as di-
versas atividades profis-
sionais que ocorrem na 
internet. Toda empresa 

cujo funcionamento de-
penda da coleta e trata-
mento de dados pessoais 
dos seus clientes deve se 
adequar aos critérios es-
tabelecidos pela LGPD, 
com multas previstas para 
o não-cumprimento des-
sas obrigações.  

Para regulamentar 
um conjunto de boas 
práticas ligadas ao tra-
tamento de dados pesso-
ais, a LGPD determina 
uma lista de 10 princí-
pios essenciais. São eles: 
Finalidade: determina 
que dados não podem 
ser tratados com finali-
dades genéricas e não-

-explicitas; Adequação: 
os dados não podem ser 
tratados de maneira in-
compatível com a finali-
dade; Necessidade: ape-
nas o mínimo necessário 
de dados deve ser utili-
zado; Livre acesso: o ti-
tular tem direito de con-
sultar os seus dados que 
a empresa tenha; Qua-
lidade dos dados: deve 
ser garantido aos titula-
res que as informações 
obtidas são verdadeiras; 
Transparência: as infor-
mações devem ser claras 
e verdadeiras. Além dis-
so, não podem ser com-
partilhadas para outras 

empresas; Segurança: 
as empresas devem bus-
car os meios e procedi-
mentos adequados para 
garantir a máxima pro-
teção dos dados; Preven-
ção: as empresas devem 
adotar medidas prévias 
para evitar ocorrência de 
danos aos usuários; Não-
-discriminação: os dados 
não podem ser utilizados 
para qualquer forma de 
discriminação ou se-
gregação dos usuários;  
Responsabilização: as 
empresas devem pres-
tar contas sobre todas as 
medidas adotadas com o 
objetivo de demonstrar 

sua diligência.

Como adequar 
a empresa 
De um modo geral, 

para adequar uma empre-
sa à LGPD é necessário 
verificar a conformidade 
de suas práticas com os 
10 princípios já mencio-
nados. Para empresas do 
mundo digital, é necessá-
rio validar suas práticas de 
comunicação, bem como 
as de coleta e de armaze-
namento dos dados dos 
seus usuários. Há também 
empresas e assessorias 
que realizam o processo 
de auditoria para adequar 
os processos de uma em-
presa às obrigações esta-
belecidas pela LGPD. 

Autor
Percival Nogueira de 

Matos, Contador e Advo-
gado, especialista em Di-
reito Tributário, Holding e 
Planejamento Societário, 
Pós-Graduado em Direito 
do Trabalho e Processual 
do Trabalho, sócio do es-
critório Percival Nogueira 
Sociedade Individual de 
Advocacia e do escritório 
contábil Harmonia Con-
tabilidade; Master Practi-
tioner; Personal e Profes-
sional Coach.

Rafaela 
Angarten - 04/10

Adriana Tomaz Pereira 
Dos Santos - 09/10

Fernando Marcio 
Barbosa - 25/10

Adriana Rosa 
da Silva - 12/10

Reginaldo Gomes 
da Silva - 06/10

Renato Miller 
Santos - 25/10

Guilherme Augusto 
Selone de Sousa - 14/10

Julio Cezar da Silva 
Costa - 31/10

Celia Delmondez
30/10

Katia dos Santos 
Nero - 14/10

Fabiana Ap. da S. E. 
dos Santos  - 06/10

Isaias Pedro 
 20/10

Mauricio Vieira 
da Silva  -  09/10

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO
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Festa de premiação acontece no dia 6 de novembro, no Clube 9 de Julho

A contagem re-
gressiva para 
a 15ª edição do 

Troféu Frutos de Indaiá 
já começou. Faltam 
apenas 16 dias para a 
principal noite de pre-
miação das melhores 
empresas/empresários 
2019 eleitos em pesqui-
sa feita com a popula-
ção e leitores do jornal 
Mais Expressão.

No dia 06 de no-
vembro, mais de 140 

empresas sobem ao 
palco do salão social 
do Clube 9 de Julho 
para receber o troféu 
das mãos do diretor do 
Grupo Mais Expres-
são, Alan de Santi.

Diferente de outros 
eventos de premia-
ção, o Troféu Frutos 
de Indaiá se destaca 
quando se fala em or-
ganização e qualidade. 
“A organização vai 
desde a numeração nos 
convites, com lugares 
reservados e a coor-
denação e supervisão 

dos serviços prestados 
no evento, para que os 
participantes e home-
nageados, que são as 
pessoas mais impor-
tantes nesse momento, 
sintam-se lisonjeados 
e honrados com toda a 
estrutura que é criada 
e montada”, destaca 
o diretor do Grupo. 
“Nunca nos colocamos 
no pedestal, pois nos-
sos clientes é que tem 
que brilhar”, enfatiza.

Protocolos
A 15ª edição do Tro-

féu Frutos de Indaiá 
precisou ser adiada 
por duas vezes devido 
a pandemia da Covid 
-19. Com a liberação 
de eventos e shows, o 
Grupo Mais Expres-
são bateu o martelo 
e realizará a noite de 
premiação no dia 6 de 
novembro.

Para tanto todos os 
protocolos de higie-
ne e segurança serão 
respeitados, por isso 
o uso de máscara será 
obrigatório. Além dis-
so, haverá dispenser 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

de álcool em gel espa-
lhado em todo o salão. 

Show
Assim como em to-

das as edições, a equi-
pe do Troféu Frutos 
de Indaiá não mede 
esforços quando se 
fala em atração mu-
sical. E para come-
morar seus 15 anos, 
a noite de premiação 
será coroada com um 
show da dupla Maiara 
& Maraisa que pro-
mete agitar e animar 
os premiados e con-

vidados.
Em seus 15 anos de 

premiação, o palco do 
Troféu Frutos de In-
daiá já recebeu gran-
des nomes da músi-
ca brasi leira como 
Guilherme Arantes, 
Ultraje a Rigor, Peni-
nha, Falamansa, Ban-
da Blitz, Paula Lima, 
Rádio Táxi, Gian & 
Giovani, Paralamas 
do Sucesso, Elba Ra-
malho, RPM, Roupa 
Nova, Chitãozinho & 
Xororó e Fernando & 
Sorocaba.

 

Diego Barzan - DG Loteamentos Jorge Luis LepinskDr. Lucas Del Campo

JME

15º Troféu Frutos de Indaiá 
entra na reta final
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As prisões aconteceram durante três ocorrências distintas

Indivíduos são presos 
por tráfico de drogas
DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Três pessoas foram pre-
sas nesta segunda-feira 
(18) pela Guarda Civil 

de Indaiatuba. As ocorrências 
foram distintas e foram regis-
tradas nos bairros Campo Bo-
nito e Jardim Morada do Sol.

O primeiro caso foi re-
gistrado no Bairro Parque 
Campo Bonito, quando a 
equipe da viatura 125 abordou 
três indivíduos suspeitos. Com 
dois deles os agentes encon-
traram quatro microtubos 
com cocaína, que um deles 
confessou ter adquirido do ter-
ceiro indivíduo. Todos foram 
conduzidos até a Delegacia 
de Polícia, onde o delegado 
após ouvir a versão de todos, 

decretou a prisão em flagrante 
do indivíduo apontado como 
o vendedor dos entorpecentes.

A segunda prisão aconte-
ceu durante o patrulhamento 
preventivo realizado pela 
equipe da viatura 110 no 
Jardim Morada do Sol. Ao 
deslocar pela Rua Constan-
tino Denny a equipe notou 
um indivíduo mexendo em 

uma moita. Ao ser abordado, 
ele tentou agredir os agentes, 
que tiveram que utilizar força 
moderada para conte-lo. Com 
ele foi localizado R $112,00 
em espécie e 11 microtubos 
com cocaína.

E a terceira prisão foi 
efetuada pela equipe do GAP 
095, que flagrou um indivíduo 
na mercância de drogas na 

Sete pessoas foram detidas, suspeitas de envolvimento com o tráfico

Em uma das ocorrência foi localizado R$ 112,00 em espécie e 11 microtubos com cocaína

O motorista confessou que tomou cerveja e conhaque antes 
de assumir a direção do veículo

Bicicleta roubada estava com 
um adolescente no Jardim 
Morada do Sol

EDUARDO TURATTI/GCI

APREENSÃO

RECUPERADA

Guarda Civil registra oito 
ocorrências envolvendo drogas

Equipe da Romi recupera 
bicicleta roubada 

Dois casos de embria-
guez ao volante foram 
registrados pela Guarda 
Civil de Indaiatuba neste 
final de semana. 

A primeira ocorrência 
foi registrada na noite de 
sexta-feira (15), no Bairro 
Recreio Campestre Joia, 
na Rua Soldado Antônio 
Lopes Pereira, onde o 
motorista de um veículo 
Gol, bateu em dois carros 
estacionados na via. Ques-
tionado pelos agentes, o 
motorista confessou que 
tomou cerveja e conhaque 
antes de assumir a direção 
do veículo.

EMBRIAGUEZ
Guarda Civil registra dois casos de embriaguez 
ao volante no final de semana

O segundo caso foi 
registrado na noite de 
sábado (16), na Avenida 
Bernardino Bonavita, na 
Vila Avaí, onde o con-
dutor de uma motocicleta 
CG 125cc, em visível 
estado de embriaguez, en-
volveu-se em um acidente 
de trânsito. Nos dois ca-
sos, os condutores dos ve-
ículos foram levados pela 
Guarda Civil até o IML 
na cidade de Campinas, 
onde realizaram testes de 
alcoolemia e foram pos-
teriormente apresentados 
na Delegacia de Polícia, 
ao delegado de plantão.

Rua Zephiro Puccinelli, no 
Jardim Morada do Sol. Nesta 
ação foram apreendidos 18 
microtubos com cocaína e 
R$106,00 em espécie.

Todas as ocorrências fo-
ram apresentadas na Delega-
cia de Polícia, onde os três 
indivíduos permaneceram 
presos e a disposição do poder 
judiciário.

A Guarda Civil de 
Indaiatuba registrou oito 
casos envolvendo dro-
gas ilícitas no final de 
semana. Os casos foram 
registrados nos bairros 
Jardim Morada do Sol, 
Jardim Califórnia, Par-
que Campo Bonito e Vila 
Brigadeiro Faria Lima.

Sete pessoas foram 
detidas, suspeitas de en-
volvimento com o trá-

Uma bicicleta rou-
bada na madrugada de 
domingo (17) foi recupe-
rada pela equipe da Romi 
(Rondas Ostensivas com 
Motocicletas de Indaia-
tuba) no final da tarde do 
mesmo dia.

De acordo com in-
formações, a equipe foi 
enviada pelo COI (Centro 
de Operações e Inteligên-
cia) até a Rua Deputada 
Ivete Vargas, no Jardim 
Morada do Sol, onde su-
postamente estaria uma 
bicicleta roubada durante 
a madrugada.

No local, os agentes 
encontraram a bicicleta e 
um adolescente, apontado 
pela vítima como o autor 

fico. Elas foram condu-
zidas até a Delegacia 
de Polícia, onde foram 
apresentadas ao dele-
gado de plantão. Foram 
apreendidos 113 micro-
tubos com cocaína, 20 
porções de maconha e 
oito pedras de crack, to-
talizando 141 porções de 
drogas ilícitas, retiradas 
das ruas pelas equipes da 
Guarda Civil. 

do roubo. Diante dos a 
fatos, os agentes condu-
ziram o adolescente e a 
bicicleta até a Delegacia 
de Polícia, onde o caso 
foi apresentado para a au-
toridade policial. A bike 
recuperada foi devolvida 
para a vítima. 

EDUARDO TURATTI/GCI

EDUARDO TURATTI/GCI

EDUARDO TURATTI/GCI
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Colégio Rodin planeja sarau anual 
gravado para ser exibido no Youtube

COLÉGIO RODIN

Evento de estréia foi dirigido pelo especialista em Video-Dança, Francisco Urze, da Ufscar

O Colégio Ro-
din ,  de  In-
d a i a t u b a , 

planeja anualmente 
um sarau feito pelos 
alunos e aberto ao 
público. Porém, esse 
ano, tudo será dife-
rente, por causa da 
pandemia.

A direção da es-
cola decidiu produzir 
um evento gravado 
por uma equipe de ci-
negrafistas profissio-
nais, para que quem 
assista tenha a melhor 
experiência possível. 
Trazendo ao proje-
to várias linguagens 
artísticas, como Mú-
sica, Poesia, Dança, 
Teatro e Performance, 
tudo sob a direção 
de Francisco Urze, 
especialista em Vi-
deo-Dança. A estreia 
será às 19h do dia 26 
de outubro, no Canal 
do Youtube do Colé-
gio Rodin. O Sarau 

foi nomeado de “Era 
uma vez”.

O organizador do 
Sarau é o professor de 
História e orientador 
pedagógico do Ensi-
no Médio, Emerson 
Lima. “Nós decidimos 
contratar o Francisco 
Urze como diretor, 
porque ele tem muita 
experiência com Vi-
deo-Dança e Teatro 
contemporâneo, como 
fundador da própria 
companhia de dança 
e professor da Univer-
sidade Federal de São 
Carlos”, explica. 

A intenção do Co-
légio Rodin é que o 
Sarau feito pelos alu-
nos fosse executado 
com qualidade pro-
fissional. “É como 
se nós estivéssemos 
oferecendo um pre-
sente para todas as 
pessoas da cidade”, 
conta, com orgulho.

A  g r a v a ç ã o  d o 
evento aconteceu no 
último sábado, 9, mas 
será exibido no site da 
escola apenas no dia 

26 de outubro, terça 
feira. Como artistas, 
participaram os alu-
nos do Fundamental 
II e Ensino Médio. 
Cada professor da es-
cola ajudou a preparar 
uma apresentação di-
ferente. 

“No dia da gra-
vação, a equipe de 
cinegrafistas tomou 
cuidado para captar 
imagens de todos os 
ângulos, para que a 
edição também pu-
desse ter um resultado 
excelente, tanto em 
termos artísticos e 
estéticos, quanto téc-
nicos”, explica Emer-
son.

Uma das profes-
soras envolvidas no 
Sarau é Marília Tos-
ta, responsável pelas 
aulas de língua por-
tuguesa, redação e 
literatura do Ensino 
Fundamental II e Mé-
dio do Colégio Rodin. 
Com a participação 
dos alunos, que foram 
integrados na criação 
em todas as etapas do 

processo, desenvol-
veu dois espetáculos 
com Teatro e Dança 
Contemporânea. 

O  p r ime i ro  de -
les, conta a história 
da médica psiquia-
tra Nise da Silveira, 
muito conhecida por 
ser pioneira em con-
siderar as Artes como 
forma de terapia para 
pacientes com distúr-
bios mentais e emo-
cionais. Em 1944, ela 
trabalhou no Centro 
Psiquiátrico Nacional 
Pedro II, no Rio de 
Janeiro, onde se po-
sicionou radicalmente 
contra procedimen-
tos que considerava 
agressivos, como os 
eletrochoques e cirur-
gias de lobotomia, em 
que parte do cérebro 
do paciente era reti-
rado. 

O objetivo da pro-
fessora Marília foi 
sensibilizar os alu-
nos sobre o quanto é 
importante compre-
ender os diferentes, 
nesse caso, os que 

eram antigamente ta-
xados como “loucos”, 
perceber o potencial 
terapêutico e impor-
tância da Arte, e ainda 
homenagear Nise da 
Silveira, cuja história 
já foi contada no lon-
ga-metragem brasi-
leiro “Nise: o coração 
da loucura”, de 2015, 
em que a médica foi 
interpretada pela atriz 
Gloria Pires. 

A segunda apre-
sentação  propos ta 
pela professora Marí-
lia Tosta diz respeito 
à tão conhecida his-
tória do personagem 
Frankstein. “Esse pro-
jeto surgiu em uma 
aula de literatura gó-
tica, em que expliquei 
que a monstruosidade, 
do ponto de vista des-
te estilo literário, não 
está na deformidade 
física, mas sim no 
interior do próprio 
ser humano”, conta a 
professora.

A  ap resen tação 
também será construí-
da com abordagens da 

Dança e Teatro Con-
temporânea. “O co-
légio Rodin tem esse 
diferencial de consi-
derar as Artes como 
disciplina obrigatória, 
porque valoriza essa 
vivência corporal e 
afetiva como extrema-
mente importante para 
o desenvolvimento so-
cial e cultural dos es-
tudantes”, conta Marí-
lia, feliz e empolgada 
com o aprendizado de 
seus alunos.

Se você gostou da 
iniciativa do Colégio 
Rodin e está curioso 
para ver o trabalho 
artístico deles, exe-
cutado de forma tão 
primorosa, pode aces-
sar o Youtube, através 
do link: https://www.
youtube.com/watch?-
v=1V1HSEzBh2U .

 O espetáculo, no-
meado de “Era uma 
vez”, será exibido no 
Canal do Youtube do 
Colégio Rodin. Para 
mais informações, o 
site da escola é: cole-
giorodin.com.br.

O Colégio Rodin, de Indaiatuba, planeja fazer um sarau por ano com a participação dos alunos e aberto ao público

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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Alunos do Colégio Meta participam
do Torneio Interno de Futebol

COLÉGIO META

Torneio foi realizado após quase dois anos sem evento algum com os estudantes

O Saae (Serviço 
Autônomo de 
Água e Esgoto) 

recebeu na manhã do 
último dia 16, cerca de 
20 estudantes do 6º e 
10º semestre do curso de 
Engenharia Civil com-
posto pela UniFAJ de 
Jaguariúna e UniMAX 
de Indaiatuba.

A visita técnica a Es-
tação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) Mario 
Araldo Candello (MAC) 
foi acompanhada pela 
professora da Institui-

Alunos do Grupo UniEduk visitam a ETE Mario Araldo Candello
ção, a Engenheira, Karen 
Christina de Freitas e 
também pelo Técnico de 
Controle de Qualidade 
da ETE MAC, Rafael 
Duarte Rossi.

Segundo o Saae a 
ETE MAC utiliza um 
dos mais avançados 
métodos de tratamento 
de esgoto do mundo: o 
biológico, pelo processo 
de lodos ativados por 
aeração prolongada com 
ar difuso, cuja finalidade 
é introduzir ar atmosfé-
rico na massa líquida. A 

No último sá-
bado, dia 16 
de outubro, foi 

realizado o Torneio 
Interno de Futebol Fe-
minino e Masculino do 
Colégio Meta, evento 
esse que aconteceu 
pela segunda vez na 
Escola de Futebol Are-
na 77.

Neste ano, a alegria 
e o prazer com a parti-
cipação dos jovens do 
Ensino Fundamental 
(anos finais) e Ensi-
no Médio trouxe um 
gostinho muito além 
de especial! Depois de 
quase dois anos sem 
evento algum com os 
estudantes, pode-se 
realizar o Torneio, em 
duas etapas. No perío-
do da manhã, os jogos 
foram direcionados 
às turmas dos 6ºs, 7ºs 
e 8ºs anos do Ensino 
Fundamental das duas 

Unidades e, no período 
da tarde, aconteceram 
os jogos dos 9ºs anos 
do Fundamental e das 
turmas do Ensino Mé-
dio, também das duas 

Unidades.
Foram vários jogos 

durante todo o dia, 
sendo premiados com 
medalhas os campeões 
e vice-campeões, com 

troféus os artilheiros 
goleiros menos vaza-
dos. A diversão e o 
entretenimento invadi-
ram as quadras durante 
todo o dia, com muita 

música e animação ge-
ral das torcidas, que 
neste ano precisaram 
se restringir apenas aos 
alunos participantes, 
pois foram preservados 
todos os protocolos 
habitualmente segui-
dos e procedimentos 
de higiene e seguran-
ça, inclusive o uso de 
máscaras e do álcool 
em gel.

Foi um sábado de 
muita alegria e diver-
são, tornando-se explí-
cita, nos olhos de cada 
funcionário presente, 
a emoção de propor-
cionar a esses jovens 
estudantes momentos 
que certamente ficarão 
para sempre em suas 
memórias. E eles, os 
jovens, quanta felici-
dade refletida em seus 
movimentos e suas ex-
pressões faciais.

Definit ivamente, 

nada poderá substituir 
o contato humano, a 
presença, o estar junto, 
o socializar. De fato, 
eventos como esse são 
essenciais para os ado-
lescentes! A amizade, 
a competição saudável 
e a união serão sempre 
algo primordial para 
o emocional de todos. 
Essa foi a aprendi-
zagem que marcou o 
evento.

Para conhecer mais 
sobre o Colégio Meta, 
acesse www.colegio-
meta.com, também no 
facebook em facebook.
com/Colégio Meta, ou 
faça uma visita. A Uni-
dade I está situada na 
Rua Hermínio Steffen, 
nº 96, Jardim Regina e a 
Unidade II, na Av. Cel. 
Antônio Estanislau do 
Amaral, nº 1541, Itaici. 
(Assessoria de impren-
sa/Colégio Meta)

VISITA TÉCNICA

Alunas do Colégio Meta ( Unidade II) em campo durante o Torneio de Futebol na 
Arena 77 Futebol Society

eficiência mínima será 
de 95% na remoção de 
DBO e de 80% na remo-
ção de nutrientes (NTK).

EPAR
Os alunos também ti-

veram a oportunidade de 
conhecer a Estação de 
Tratamento de Água de 
Reuso (EPAR), da ETE 
–MAC, que é água de 
reuso às indústrias, uma 
ação que visa a redução 
do consumo de água 
potável e aumentando a 
disponibilidade hídrica.

Estudantes de engenharia do Grupo UniEduk tiveram a oportunidade de conhecer 
um dos mais avançados métodos de tratamento de esgoto

SERGIO GATOLINI – DCS



 | SÁUDE | A19

Com o avanço da vacinação contra 
Covid-19, Estado retoma eventos culturais  

GOOGLE

A partir de 1º de novembro, governo considera liberar lotação máxima em cinemas, teatros e shows

Com o avanço 
da vacinação no 
estado de SP, a 

retomada de vários se-
tores da economia está 
sendo gradativamente 
liberada.

Shows, espetáculos, 
atividades de entrete-
nimento e demais mo-
dalidades esportivas 
poderão ampliar gra-
dativamente o número 
de espectadores e par-
ticipantes no decorrer 
deste mês, respeitando 
normas sanitárias e li-
mites de ocupação dos 
espaços indicados pelo 
Comitê Científico de 
São Paulo.

“Vamos levar em 
conta os critérios que 
são fundamentais para 
a retomada de grandes 
eventos com controle 
de público. O primeiro 
é a vacinação completa 
ou, pelo menos, a pri-
meira dose e um teste de 
COVID-19 negativo. A 
segunda condição é que 
o uso de máscara con-
tinue sendo obrigatório 
nessas situações”, afir-
mou Paulo Menezes, 
coordenador do Comitê 
Científico do governo 
do estado.

A partir do dia 13 de 
outubro, foi liberada a 
lotação de 30% da capa-

Janssen. Também pre-
cisarão disponibilizar 
álcool em gel 70% em 
locais de fácil acesso ao 
público.

Quem ainda não 
tiver concluído o es-
quema vacinal, deverá 
apresentar um compro-
vante com a primeira 
dose e um teste ne-
gativo para Covid-19 
do tipo PCR realizado 
em até 48 horas antes 
do ingresso no evento, 
ou um teste negativo 
de antígeno realizado 
nas últimas 24 horas. 
Também será preciso 
utilizar máscara de pro-

De acordo com governo do estado, 80% dos adultos já tomaram as duas doses da vacina

cidade dos locais. Entre 
16 e 31, será liberada a 
lotação de 50%. Só em 
primeiro de novembro, 
poderá ser liberada a 
ocupação total, desde 
que os protocolos sani-
tários sejam seguidos. 
O uso de máscara ainda 
é obrigatório.

Para entrada e parti-
cipação nestes eventos, 
os estabelecimentos e 
organizadores deverão 
exigir um comprovante 
com esquema vacinal 
completo, ou seja, duas 
doses da vacina Coro-
navac, Astrazeneca e 
Pfizer ou dose única da 

teção facial durante a 
permanência no espaço 
e há a recomendação de 
distanciamento entre as 
pessoas.

“Para o setor de 
eventos é muito impor-
tante essa retomada, era 
uma expectativa que já 
se tinha de como seria 
o passo a passo. Essa 
resolução será publi-
cada pela Saúde em 
Diário Oficial amanhã”, 
destaca Patrícia Ellen, 
Secretária de Desenvol-
vimento Econômico.

Casos 
De acordo com in-

formativo do site do 
governo estado de São 
Paulo, publicado no 
último dia 13, o número 
de internações totais 
por Covid-19 chegou 
em 4 mil, sendo 2.114 
em leitos de enfermaria 
e 1.960 em UTIs.

Esses números, de 
acordo com o docu-
mento, são semelhantes 
aos números de hospi-
talização registrados 
na primeira semana da 
Pandemia, em março do 
ano passado. A melhora 
é atribuída pelo avanço 
da vacinação: no estado 
de São Paulo, 80% dos 

adultos já estão total-
mente imunizados.

O número global de 
internados, até a elabo-
ração do documento, é 
quase oito vezes menor 
que o registrado no pico 
da segunda onda, que 
chegou a ultrapassar 
31 mil pacientes com a 
doença.

As taxas de ocupa-
ção dos leitos de UTI 
também estão entre as 
menores da história da 
pandemia, com 29,4% 
no estado e 36,8% na 
Grande São Paulo.

N o  d e c o r r e r  d a 
pandemia, até aque-
le momento, houve 
4.384.416 casos, dos 
quais 4.209.713 já estão 
recuperados, incluindo 
452.552 que foram in-
ternados e receberam 
alta hospitalar. Houve 
também 150.835 óbitos 
no estado.

No atual momen-
to, o consórcio dos 
veículos de imprensa 
informa que 71,47% 
da população brasileira 
já recebeu pelo menos 
uma dose. A porcen-
tagem de pessoas efe-
tivamente imunizadas 
(que receberam duas 
doses ou dose única) 
está em 50,35% da po-
pulação. O percentual 
de vacinados no estado 
de São Paulo é o maior 
do país, até o momento.

BÁRBARA GARCIA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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A FarMelhor inaugurou no último dia 16, além dos 
remédios e perfumaria, a farmácia vai oferecer servi-
ços de Delivery,  Drive-Thru, Perfuração de glóbulos, 
teste de glicemia, aplicação de injetáveis e aferição 
de pressão. Na foto Paloma, Silvia e toda equipe, 
desejamos muito sucesso!!

No dia 15 de outubro, aconteceu na Unimax a coletiva de imprensa onde o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Indaiatuba – CMDCA, realizou a entrega do “Prêmio Funcri 
Professor João Barduchi”, a coletiva contou com a Imprensa, autoridades, representantes das empre-
sas destinadoras e Entidades beneficiadas pelo Fundo da Criança de Indaiatuba o FUNCRI,  ao todo 
15 empresas destinaram parte do Imposto de Renda para os projetos das Organizações inscritas no 
CMDCA. Saiba mais sobre essa ferramenta de incentivo fiscal acessando: https://bityli.com/lGdMZv .
Na foto Rogério Siqueira Pres. do CMDCA, Vereador Adalto Messias, Silvana Barduchi , Prefeito 
Nilson Gaspar, Luciana Mori Diretora da Unimax e Hélio Ribeiro Secretário de Assistência Social!!

A Noiva Daniela Ricardo, saindo do salão do 
Thiago Felix Hair, linda e pronta para o dia mais 
especial da sua vida!!

Lilian da Amescla recebendo o delicioso Bolo 
da Madre!!

A Imuny Vacinas recebeu um carinho do Mais Expres-
são da Floricultura Recanto das flores, para desejar 
boas vindas!!

Muni Brasil investe pesado na divulgação do seu App de compras de mercado em Indaiatuba, com palestra 
da Especialista em Condomínios Tania Goldkorn com tendências para condomínios, estiveram presentes 
síndicos e condôminos da cidade.  Na foto Tania Goldkorn e Renan com a equipe da Muni Brasil!!

Sandra e Richard Spoliante no Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida e do beato Padre Donizete, em 
Tambaú!!
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Adelaide Decorações

Nossos novos parceiros de Elias Fausto, Zilda e seus 
filhos Guilherme e Thaís da Modesto Materiais de 
Construção, recebendo um delicioso Bolo da Madre, 
carinho do Jornal Mais Expressão.

Natália da loja Bolo da Madre, recebendo um lindo 
arranjo da Recanto das Flores, mimo do Jornal Mais 
Expressão. Você é incrível na maneira de receber os 
clientes, sempre alegre, carinhosa e doce. Obrigada!

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!

Equipe do Jornal Mais Expressão dando o maior apoio ao Movimento Internacional de Conscientização para 
o controle do Câncer de Mama o Outubro Rosa.

Fachada da nova Loja Sonhare no Polo Shopping. Uma 
nova loja, maior, mais completa, com todo o conforto 
e descontos especiais que você merece. Vale a pena 
conhecer, bem na entrada do Shopping. Parabéns João 
e Mara, muito mais sucesso!

A linda Lisa da proprietária Alexandra Gobbo, após 
banho e tosa na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze 
de Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Clínica Bicho Amigo

Colégio Meta 

Alunos do Ensino Médio (Unidades I e II) participam 
do Torneio de Futebol promovido pelo Colégio Meta 
na Arena 77 Futebol Society.

Alunos do 9° ano B do Ensino Fundamental (Unidade 
I) participam do Torneio de Futebol promovido pelo 
Colégio Meta na Arena 77 Futebol Society.

Alunos do 9° ano A do Ensino Fundamental (Unidade 
I) participam do Torneio de Futebol promovido pelo 
Colégio Meta na Arena 77 Futebol Society.
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Ela já expôs trabalhos em Campinas, São Paulo e  Holanda

‘Com minha arte, expresso 
todos os sentimentos’, diz
 a pintora Brenda Nicole

Brenda Nicole Ber-
nardino tem 23 
anos, e tão jovem 

já construiu uma carreira 
como pintora e escultora 
que lhe permite trabalhar 
apenas com a sua Arte.

Ela conta que o interes-
se por desenhos e pintura 
surgiu desde muito peque-
na, e que até os 12 anos, 
tinha muitos cadernos e 
materiais de colorir. Ficou 
um tempo sem pintar, mas 
aos 16 anos, decidiu retor-
nar, e pintou sua primeira 
obra em tela e a maior 
em tamanho, a qual deu o 
nome de “Savana”.

“A partir do quadro 
‘Savana’ que percebi que 
gostaria de fazer da Arte 
minha profissão. Fez sua 
primeira exposição em 
2017, em Campinas, e foi 
circulando e mostrando 
seus trabalhos nos espa-
ços culturais da cidade. 
Nessa época, conheceu a 
amiga Andreia Mendes, 
do Coletivo de arte “Pre-
tas Incorporações”, que 
reúne mulheres negras e 
procura fortalecê-las, em 
conjunto, para continua-
rem investindo em seus 
talentos e criações. “Co-
nhecer a Andreia foi um 
ponto muito importante 
na minha carreira, isso 
me estimulou a continuar 
e conhecer coisas novas. 
Fizemos vários trabalhos 
juntas, como na Estação 
Cultura, em Campinas, e 
na Pinacoteca de Jundiaí”, 

conta Brenda.
Ela começou a fazer 

exposições em São Paulo 
entre 2018 e 2019, e co-
nheceu muitas pessoas da 
cena cultural da capital, 
o que deixou seu traba-
lho em evidência. “Em 
outubro naquele ano, fui 
convidada para uma ex-
posição em Amsterdã, na 
Holanda. Foi um momento 
muito marcante, me trouxe 
maior responsabilidade e 
seriedade com o trabalho, 

além de alegria e realiza-
ção”, relembra.

Logo depois conheceu 
Vitor Valery, que hoje 
é seu empresário. “Ele 
me ajuda muito, é o res-
ponsável por literalmente 
impulsionar a minha Arte, 
nossa parceria é muito im-
portante”, ressalta. Brenda 
conta que fez curso técnico 
de produção em Moda, e 
por isso também faz pin-
tura em roupa e constrói 
peças artísticas vestíveis, 

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

ARQUIVO PESSOAL

mas o desenho e pintura 
propriamente ditas, ela 
desenvolveu de forma 
autodidata e com muita 
observação.

“O que mais me mo-
tiva a continuar pintando, 
é a possibilidade de ex-
pressar as mais variadas 
sensações e sentimentos 
nas imagens, e perceber 
que o trabalho consegue 
atravessar as pessoas, fa-
zendo-as sentir, pensar, e 
até perturbar”, conta.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

A pintora e escultora Brenda Nicole, que fala da sua trajetória, mostra uma de suas criações

D U N A
Lançamento - Aventura / Ficção - Classificação 14 anos - 155 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (21) a Quarta (27): 15h40 / 19h45 [TC]
DUBLADO
Polo Shopping Quinta (21) a Quarta (27): 17h25 / 19h50 [VIP]
................................................................................................................................
RON BUGADO
Lançamento - Animação / Aventura - Classificação Livre - 106 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (21) a Quarta (27): 14h50 [TC] / 17h15 [TC] / 19h05
Polo Shopping
Quinta (21), Sexta (22), Segunda (25), Terça (26) e Quarta (27): 15h35 / 18h00
Sábado (23) e Domingo (24): 14h10 / 15h35 / 18h00
................................................................................................................................
A CANDIDATA PERFEITA
Reprise da sessão “Assista Mulheres” * - Drama - Classificação 14 anos - 104 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (23): 14h25 [TC] - *Para a sessão do projeto “Assista Mulheres”, ingresso 
único R$ 12,00 por espectador
................................................................................................................................
DE VOLTA PARA CASA
Sessão do “Cineclube Indaiatuba”* - Drama - Classificação 14 anos - 86 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Terça (26): 20h00 [TC] - *Para a sessão do “Cineclube Indaiatuba”, ingresso 
único R$ 12,00 por espectador
................................................................................................................................
O ÚLTIMO DUELO
2ª semana - Drama Épico - Classificação 14 anos - 153 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (21) a Sábado (23), na Segunda (25), Terça (26) e Quarta (27): 16h45
*excepcionalmente no domingo, dia 24, não haverá exibição deste filme
................................................................................................................................
HALLOWEN KILLS: O TERROR CONTINUA
2ª semana - Terror / Suspense - Classificação 16 anos - 105 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (21) a Quarta (27): 19h20 / 21h25
................................................................................................................................
VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA
3ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 97 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (21) a Quarta (27): 21h05*
*no domingo, dia 24, este sessão será exibida na sala Jaraguá Comfort [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (21) a Sábado (23), na Segunda (25), Terça (26) e Quarta (27): 16h15 / 
18h40 / 21h35
Domingo (24): 16h15 [TC] / 18h40 [TC}
Polo Shopping
Quinta (21), Sexta (22), Segunda (25), Terça (26) e Quarta (27): 16h50 / 18h55 
/ 20h30 / 21h50
Sábado (23): 15h10 / 16h50 / 18h55 / 20h30 / 21h50 Domingo (24): 13h45 [VIP] 
/ 16h50 / 18h55 / 20h30
................................................................................................................................
007 - SEM TEMPO PARA MORRER
4ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 163 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (21) a Sábado (23), na Segunda (25) e na Quarta (27): 20h15 [TC]
*excepcionalmente no domingo, dia 24, e na terça, dia 26, não haverá exibição 
deste filme no Jaraguá
DUBLADO
Polo Shopping Quinta (21) a Quarta (27): 16h20 [VIP] / 20h50
................................................................................................................................
AINBO - A GUERREIRA DA AMAZÔNIA
4ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 84 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (23) e Domingo (24): 14h45
PARA ESTE FILME – PROMOÇÃO ESPECIAL “SESSÃO ALEGRIA”:
Crianças até 12 anos: apenas R$ 6,00 / Maiores de 12 anos e Adultos: meia 
entrada do dia
................................................................................................................................
PATRULHA CANINA - O FILME
7ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 86 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (23) e Domingo (24): 14h00
*no domingo, dia 24, esta sessão será exibida na sala Jaraguá Comfort [TC]
PARA ESTE FILME – PROMOÇÃO ESPECIAL “SESSÃO ALEGRIA”:
Crianças até 12 anos: apenas R$ 6,00 / Maiores de 12 anos e Adultos: meia 
entrada do dia
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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
CA00521-VILA FURLAN- 3 dorms +dep+1 vaga ...............R$ 380.000,00
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
CA00519-JARDIM REGINA-3 dorms c/+dep+3 vagas ......R$ 583.000,00
CA00513-JUCELINO KUBITSCHEK- 4 dorms+dep+2vagas ......................  
........................................................................................R$ 400.000,00
CA00522-BELO HORIZONTE-2dorms c/ suíte+dep+2vagas ...................  
........................................................................................R$ 390.000,00
CA00527-BOA ESPERANÇA-3 dorms c/suíte+dep+2vagas ....................  
........................................................................................R$ 500.000,00
CA00510-JD. BARCELONA-3 dorms+dep+2 vagas ...........R$ 552.000,00
CA00526-NOVA INDAIA-3 dorms c/ suíte+2 vagas .........R$ 402.800,00
CA00515-JD.BELA VISTA- 3dorms+dep+2vagas ..............R$ 742.000,00
CA00512-PARQUE DAS NAÇÕES-3dorms+de+2 vagas ....R$ 477.000,00
CA00511-CIDADE NOVA-3 dorms+dep+4 vagas..............R$ 805.600,00
CA00509-VILA RUBENS-3 dorms c/ suíte+dep+4vagas ...R$ 600.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00503-PARK REAL-3 dorms c/ suíte + dep + 2 vagas .........................  
........................................................................................R$ 689.000,00
CA00487-MONTREAL-3 dorms c/ suíte +dep+2 vags ......R$ 640.000,00
CA00468-BRESCIA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas  ........R$  830.000,00
CA00463-VILLA ROMANA- 3dorms(suíte)+dep e c/piscina ..................  
.....................................................................................R$ 1.400.000,00
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
AP00213-EDIFICIO LA SPEZIA- 2 dorms+dep+1 vaga ......R$ 420.000,00
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
AP00214-CENTRO- 2 dorms c/ suíte+dep+1 vaga ...........R$ 478.000,00

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 .....  
......................................................................................R$2.440.000,00
CH00069-COLINAS- 3 dorms + dep + casa de caseiro......R$ 530.000,00
CH00072-OLHO D´ÁGUA- 1000m c/ casa  .......................R$ 500.000,00
CH00077-VALE DO SOL -3 dorms +dep+ piscina(aceita permuta ..........  
........................................................................................R$ 800.000,00

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
TE00352-JD. BELA VISTA 250MTS ...................................R$ 254.400,00
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
TE00353-JARDIM REGENTE-262MTS ..............................R$ 240.000,00
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

GL00050-BELO HORIZONTE- A/C 211m A/T 270 ....... R$ 4.500,00+IPTU
GL00043-EUROPARK- A/C 715m A/T 1000m .......... R$ 13.000,00+IPTU

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL -  Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs e gar.. OBS: No terreno 
possui 3 salas c/erciais c/ total de 64 m².
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



 | IMÓVEIS | B3 

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 8429- Apartamento  Jardim Morada do Sol- 2 dorm, sala, 
coz, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.200,00

3 ref site 29564- Casa Centro- 3 dorm, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, churraqueira e garagem - R$ 2,500,00 + IPTU

7 Ref site 31326- Casa Jardim dos Colibris- 3 dorm, ba-
nheiro, sala, coz, lavanderia, churrasqueira e garagem - R$ 
420.000,00 

8 ref site 31034 - Casa Jardim do Sol - 3 dorm , wc social, 
sala, coz, área de serviço e garagem R$ 350.000,00

4 ref site 29773 - Apartamento Vila Sfeir - 1 dorm, sala, coz, área 
de serviço e garagem R$ 850,00 + Cond + IPTU

5 ref site 6438 - Apartamento Aqui Se Vive- 3 dorm, sala, 
coz, wc social, área de serviço e garagem - R$ 2.300,00 + 
Cond + IPTU

2 ref site 31329- Casa  Jardim Montreal Residence- 3 dorm , 
sala , coz , banheiro, área de serviço, churrasqueira e gara-
gem R$ 3.900,00 + IPTU

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

11 ref site 31324- Apartamento Vila Sfeir  - 1 dorm, coz, sala, 
banheiro social e garagem - R$ 210.000,00 + Cond + IPTU

12 ref site 31008 - Apartamento Centro - 3 dorm, coz, sala, 
área serviço e garagem - R$ 420.000,00 + Cond + IPTU

9 ref site 30607- Terreno Parque Campo Bonito - Lote de 153 m² 
residencial/comercial R$ 200.000,00

1 ref site 28318- Casa Cidade Nova  - 3 dorm , sala, coz, ba-
nheiro, área de serviço e garagem R$ 3.500,00 + IPTU
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AP05311 - LA SPEZIA - AU. 72 m² - 2 dormitórios (1 suíte), 
sala com rack, cozinha planejada, varanda gourmet, wc social 
e garagem para 1 auto coberta. vista para o Parque Ecológico. 
Condomínio com portaria 24h e salão de festas. LOCAÇÃO R$ 
2.700,00 O PACOTE. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 
185819 - TEL: (19) 99293-1797.

AP05308 - APARTAMENTO ALTO PADRÃO EM LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA -  MAJESTIC - AU 141m² - 03 suítes todas com 
armários e ar condicionado, sala ampla dois ambientes, lavabo, 
varanda ampla gourmet, cozinha com armários, lavanderia com 
armários, WC de serviço, garagem para 03 autos. R$ 5.000,00 + 
COND. + IPTU. CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 98180-
1624 – CRECI 202852.

CA07500 - SOBRADO - TERRA MAGNA - AT 360m², AC 250m² 
- Ampla casa com 04 dormitórios sendo 01 suíte (com armários e 
ar condicionado), Sala de jantar, sala de estar, cozinha, sala de TV, 
bar/adega, 2 banheiros sociais, 1 banheiro no espaço gourmet (pis-
cina), lavanderia com armários, churrasqueira com espaço gourmet 
e armários, piscina e 4 vagas de garagens. Varanda no piso su-
perior com uma excelente vista à natureza. Os móveis planejados 
são da Dellano, Piscina com hidromassagem e automatizada para 
limpeza (robozinho). Toda a casa possui ponto de ar condiciona-
do com o dreno canalizado para a água pluvial. Aquecimento solar 
com controlador de temperatura e  boiler de Alta pressão com pres-
surizador para Toda casa. 8 câmeras Full HD, com imagem de alta 
resolução. Intel braspiscina com SPA, aquecimento solar, garagem 
para 04 autos sendo 02 cobertas. Condomínio com quiosque, qua-
dra poliesportiva, lagos, portaria 24hs. Aceita permuta por imóvel 
até 50% do valor de venda. R$ 1.750.000,00. CORRETORA CÍN-
TIA BANWART – CRECI 129578 – (19) 99907-6516.

AP04947- CENTRO  - 01 APARTAMENTO POR ANDAR -  04 suítes com 
varandas (sendo 01 com closet e banheira de hidromassagem). Todos 
os dormitórios planejados e WCs com gabinetes. Sala de estar com 
varanda, sala de jantar, sala de TV, hall de circulação e lavabo. Varanda 
Gourmet. Cozinha com despensa planejadas, lavanderia, dormitório de 
empregada com wc.  04 vagas de garagem cobertas.  ÁREA DE LAZER 
DO CONDOMINIO: Quadra poliesportiva; Saunas; Salão de festas; Sala 
de ginástica e Piscina na cobertura. VENDA R$ 1.800.000,00. CORRE-
TORA SOLANGE PIOLOGO – CRECI 77091 – TEL: (19) 99304-7300

CH01836 - CONDOMÍNIO TERRAS DE ITAICI - AT 1.000m² AC. 
348m² -  03 suítes sendo 02 com ar condicionado, cozinha com 
móveis planejados, sala 2 ambiente, escritório, lavabo, área gour-
met com churrasqueira, pequeno pomar, canil, quarto/depósito, 
edícula com quarto e banheiro, garagem para 04 autos coberta. 
VENDA R$ 1.200.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI 123124 
– TEL: (19) 99712-0636.

CA09476 - PORTAL DE ITAICI - AT. 300 m² AC. 250 m² -  sobra-
do em condomínio com 3 dormitórios (sendo 1 suíte máster com 
closet e hidro), wc social, sala ampla para 2 ambientes, sala de 
TV, lavabo, escritório planejado, cozinha planejada com despensa, 
lavanderia planejada com acesso de serviço externo, garagem 
para 4 autos sendo 2 cobertas e acesso aos fundos da casa, área 
de churrasqueira com banheiro completo. Imóvel com boiler para 
aquecimento da água nos chuveiros e pias superiores e cozinha. 
Janelas com telas mosqueteiras, instalação elétrica 127v e quarto 
de despejo nos fundos. Condomínio com área verde, portaria 24h, 
quadra poliesportiva. R$ 5.500,00 + Cond + IPTU. . CORRETORA 
LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

academia, piscina, sauna, vestiário, quadra de tênis, quadra 
poliespotiva, churrasqueira, salão de festas, playground, 
portaria 24hs. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU. CORRETOR 
MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

CA09686 -  JARDIM POMPEIA -  EXCELENTE CASA EM 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, AT 125m² AC.114m² 03 dormitó-
rios sendo 01 suíte, sala, cozinha,  WC social, lavanderia, 
garagem para 02 autos. R$ 2.500,00 + IPTU. CORRETORA 
VILMA – CRECI 123124 – TEL: (19) 99712-0636.

CA09705- VILLAGGIO DI ITAICI-MOBILIADA-AT.150m².
AC.136m²- 03 dormitórios sendo 01 suíte,wc social, sala, 
cozinha, lavanderia, 02 vagas de garagem (mobiliada. R$ 
4.900,00 +COND.+IPTU. CORRETORA LIA GONÇALVES 
– CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

VENDAS

CH01836 - CONDOMÍNIO TERRAS DE ITAICI - AT 
1.000m² AC. 348m² -  03 suítes sendo 02 com ar con-
dicionado, cozinha com móveis planejados, sala 2 am-
biente, escritório, lavabo, área gourmet com churras-
queira, pequeno pomar, canil, quarto/depósito, edícula 
com quarto e banheiro, garagem para 04 autos coberta. 
VENDA R$ 1.200.000,00. CORRETORA VILMA – CRE-
CI 123124 – TEL: (19) 99712-0636.

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

CA09680 - AT.200 m². AC.136m² - CASA TÉRREA NOVA 
COM EXCELENTE ACABAMENTO - BRÉSCIA - IN-
DAIATUBA - 03 dormitórios sendo 01 suítes, sala ampla 
com living, 02 WC social, área gourmet com churrasquei-

ra, 02 vagas. Excelente condomínio com área de la-
zer completa. OBS: CASA SERÁ FINALIZADA EM 
NOVEMBRO. R$ 900.000,00. CORRETOR MÁRCIO 
LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

CA09697-PORTAL DE ITAICI - AT.300m²AC.197m²- 
Excelente sobrado em condomínio fechado- 02 dor-
mitórios, sendo 01 suíte com closet, lavabo, sala 
ampla, cozinha planejada, lavanderia, quintal com 
pomar, vagas para 08 autos sendo 04 cobertas. 
R$ 890.000,00. CORRETORA LIA GONÇALVES – 
CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09653- AT.150 m² AC.105m² - EXCELENTE 
CASA TÉRREA EM CONDOMÍNIO FECHADO - 
VILA PARATY - construção nova sendo  03 dormi-
tórios - 01 suíte, sala 02 ambientes com pé direito 
duplo, cozinha integrada, área gourmet com chur-
rasqueira, quintal, lavanderia, garagem 2 vagas. 
Casa toda preparada para aquecimento solar e infra 
para ar condicionado. Condomínio com infraestru-
tura 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 - SO-
BRADO - 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 planejados, espaço gourmet com chur-
rasqueira e armário planejado, piscina, WC externo 
com chuveiro, garagem p/2 autos coberto e 2 desco-
bertos. R$ 1.700.000,00. Condomínio com área de 
lazer completa. CORRETORA CÍNTIA BANWART 
– CRECI 129578 –( 19) 99907-6516.

LOCAÇÃO

SL01138- CENTRO-AU.50 m²- Excelente sala comer-
cial com ar condicionado,  wc social. R$ 1.000,00 
+ IPTU. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 
185819 - TEL: (19) 99293-1797.

AP03566 - WINDS - AU 103,47m² - Apartamento novo 
pronto para morar, com 03 dormitórios sendo 01 suíte 
(todos com armários e ar condicionado), WC social, rou-
peiro, sala ampla dois ambientes (com ar condicionado) 
e armários, lavabo,  cozinha planejada, lavanderia com 
armários fechada, aquecedor à gás já instalados, duas 
vagas de garagem tamanho G. R$ 3.300,00 + COND. 
+ IPTU. . CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 
185819 - TEL: (19) 99293-1797.

AP05300 – AU. 100 m² - BELÍSSIMO APARTAMENTO 
EM CONDOMÍNIO FECHADO - THE PARK VIEW - apar-
tamento amplo sendo 03 dormitórios com planejados /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 infraestrutura de lazer, 
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CA02568 - Jardim Colonial - 3 dormitórios, 1 suíte, 
sala de TV, cozinha, banheiro social, lavanderia, quin-
tal, churrasqueira, 3 garagem, portão eletrônico Valor 
R$445.000,00

SL00060 - Jardim Morada do Sol - Salão comercial 40 m², 1 
banheiro social, Espaço para fazer uma cozinha R$1.400,00

GL00026 - Jardim Moriyama - GALPÃO COMERCIAL Área 
Total 206m² Estacionamento para 3 autos, Portão Bascu-
lante, 3 Banheiros, sendo 2 Banheiros adaptados para 
cadeirantes, Área externa, Quintal com 22 m² R$ 4.500,00

CA02650 - Jardim Mantova - 3 suítes, 1 closet, sala 2 am-
bientes, lavabo, cozinha americana, área gourmet, chur-
rasqueira, piscina, banheiro externo, 2 vagas cobertas, 
jardim R$ 900.000,00

TE00945 - Residencial Primavera - Lotes a partir de 1.000 
m² R$ 280.000,00

CA02537 - Jardim Park Real - 3 dormitórios, 1 suíte pla-
nejada, sala, pé direito alto, banheiro social, cozinha 
americana, área gourmet, churrasqueira, lavanderia, 
quintal, jardim, 2 vagas R$ 670.000,00

CH00318 Condomínio Recanto das Flores - 04 suítes, 1 suíte 
máster, hidromassagem, sala de estar, lareira, lavabo, despen-
sa, cozinha, espaço gourmet, churrasqueira, forno de pizza, 
piscina, ducha, varanda, piscina, lavanderia, campo de fute-
bol, poço, pomar e horta, 6 vagas de garagem R$ 1.870.000,00

AP00930 -Torres da Liberdade - 2 dormitórios, 1 suíte, 
sala 3 ambientes amplos, 2 banheiros, cozinha plane-
jada, lavanderia, 2 garagens R$2.800,00 + COND + IPTU

CA02625 - Residencial Primavera - 4 suítes, 2 closet, 1 suíte 
master, sala de TV, sala de estar, pé direito duplo, cozinha plane-
jada, área gourmet, churrasqueira, jardim, piscina, paisagismo, 
Sistema de Energia fotovoltaica R$1.900.000,00.

AP00920 - Edifício Villaggio Di Toscana - 64M² -  2 dor-
mitórios,1 suíte, banheiro social, sala 2 ambientes, co-
zinha, lavanderia, 1 garagem R$ 295.000,00

CA02621 -  Residencial Sabias - 2 Dormitórios, sala, cozi-
nha, lavanderia, banheiro, 1 garagem, portão eletrônico. 
R$275.000,00.
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Apartamento com 2 dormitórios à venda, 53 m² por R$ 
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, cozi-
nha, banheiro, lavanderia, 2 vagas de gara-
gem coberta. Excelente localização próximo 
supermercados e rodoviária. Aceita financia-
mento.

2) REF 37 – EXCELENTE TERRENO VILA IN-
GLESA – Valor R$720.000,00 - AT 599m².

3) REF 33 - APTO CLASS – R$480.000,00 - 
Lindo apartamento mobiliado com 62m² 
com dois dormitórios, sendo uma suíte, ar 
condicionado em dois ambientes, dois ba-
nheiros, móveis planejados, 2 vagas de ga-
ragem completas. Área de lazer completa: 
academia, piscina, salão de festas adulto e 
infantil, espaço gourmet, quadra poliesporti-
va, espaço teen, praça fitness e playground.

4) REF 27 – EDIFÍCIO RESIDENCIAL VICTÓ-
RIA- Próximo 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, playground e 
piscina. 

5) REF 39 – CASA TÉRREA JARDIM ALI-
CE – Valor – R$485.000,00 - AT-250m², AC 
132m², 2 dormitórios sendo uma suíte, ba-
nheiro, sala, cozinha, lavanderia, área de luz, 
cômodo nos fundos, 5 vagas de garagem. 
Ótima construção!

6) REF 36 -  SALA COMERCIAL – CONDOMÍ-
NIO OFFICE PREMIUN – TORRE BUSINESS – 
Sala de 40m² - R$240.000,00.

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

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, va-
randa gourmet, com armários planejados, 
área de serviço, infra para ar condiciona-
do, 02 vagas de garagem cobertas e es-
paço 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 dormitórios, 1 suíte, salas 
de jantar, estar e tv, bar/adega, cozinha, 
armários embutidos, 4 banheiros, espaço 
gourmet com churrasqueira, piscina com 
hidro, 4 vagas de garagem, ar condiciona-
do, aquecimento solar e câmeras seguran-
ça. Aceita permuta.

10)  CONSULTE – APTO. EDIF. IMAGINE – 
690.000,00 - Vila Sfeir- Apto novo com 98 
m², 3 quartos sendo 1 suíte e 1 lavabo – 
ao lado do pq ecológico, 02 vagas de ga-
ragem. Piscinas adulto/ infantil, jardim, 
fraldário churrasqueira panorâmica, aca-
demia, wine space, piano room, salão de 
festas, quadra poliesportiva, playground, 
home office, espaço fitness, brinquedote-
ca spa sauna seca/ úmida, salão de jogos, 
sala de massagens. Bar pista de bicicleta. 
Aceita financiamento.

11) REF 10 – VILA FURLAN – (02) CASAS 
TÉRREAS - AT – 463 m², uma com 172 m² 
com 3 dormitórios, sala, banheiro, cozi-
nha, 06 vagas de garagem e outra com 3 
Cômodos, independente. R$580.000,00

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

*Valores sujeitos a alterações
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

Vendo casa no Villa 
Brizola: com 3 dom. 
sendo 2 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia, 
no fundo uma edícula 
com 3 cômodos e 1 
banheiro, vaga de ga-
ragem coberta p 3 car-
ros, terreno de 250m², 
próxima a Maravilhas 
do Lar, documentação 
tudo ok, R$ 350.000,00 
Contato 19 99714-4113 
19 - 3875-4550
Morada do sol - Rua:81 
02 dormitórios (01 suí-
te) sala/cozinha ameri-
cana, abrigo nos fundos 
e garagem p/ 02 autos. 
De 270.000,00 POR 
APENAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 
/ 3935-3294
CASA MORADAS DE 
ITAICI: 3 dormitórios 
Valor 395.000,00 12 
99774-3282 WHATS
CENTRO: 3 Dormitó-
rios c/ 2 vagas Casa 
antiga R$ 435.000,00 
19 99384-7400
CASA CIDADE NOVA 
1: 3 DORMITÓRIOS 
TERRENO DE 400M 
ACEITA PERMUTA 19 
99384-7400
CASA VILA AREAL ( 
PRÓXIMA DO CARRE-
FOUR): 3 dormitórios 
c/ suíte 2 vagas cober-
tas R$ 440.000,00 12 
99774-3282 WHATS
CASA JARDIM MO-
RUMBI: 3 dormitórios 
c/ suíte Em constru-
ção R$ 355.000,00 12 
997743282 WHATS
Lindo Sobrado á 
venda Vila Furlan: 
em Indaiatuba. 3 dor-
mitórios, sala ampla 
cozinha, área e servi-
ço, garagem, armários 
embutidos cozinha, 

Falar com Antônio (19) 
992562944
SALTO-SP APARTA-
MENTO: 56 METROS, 
2  D O R M I T Ó R I O S  
VALOR 312.000,00 
( 1 2 ) 9 9 7 7 4 - 3 2 8 2 
WHATS
Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios 
e vaga de garagem, 
acabamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
o u  R $ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 
de entrada + parce-
las de R$1.210,00 
F . :  9 9 7 6 2 - 7 9 9 7  / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitórios 
e demais dependen-
cias todas com móveis 
planejados, portaria 24 
horas, área de festas, 
vaga de garagem, pis-
cina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mi tór ios  em ót imo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R $ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0  F . : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!
APARTAMENTOS EM 
SANTOS:  2 dorm, ven-
do ou troco por imóvel 
de maior valor em In-
daiatuba, 1 apto na 
Praia de  Gonzaga,  an-
dar alto, varanda com 
vista lateral do Mar, 
melhor bairro.  Tratar 
19 99268-4672
Permuta : Apartamento 
, rua da Moca 336 AP 
andar alto bloco 11, 2 
dorm. sala, cozinha, 
banheiro, 56M² VENDO 
OU TROCO POR TER-
RENO EM INDAIATU-
ABA. R$ 350 MIL CON-
TATO: 11 999545732 
Sr. Peres
Oportunidade Lança-
mento: Apartamentos 
2 dormitórios Valor: 230 
mil (19)997013057
Apartamento novo 
Villa Heveltia - 2 dorm., 
vaga de garagem, la-
zer completo. Ao lado 
da Santos Dumont, 5 
minutos do centro, 01 
minuto do aeroporto 
internacional e Viraco-
pos. R$ 252.542,02. 
Financiamento pelo 
casa amarela e Cai-
xa poupança. F.: (19)  
98346-2299
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL - 

garagem para 2 carros 
com portão. 19 99762-
7708

 
 Apto Dueto de Ma-
riah : 3 dorm. 1 suite, 
sala, cozinha, sacada 
com churrasqueira 1 
vaga de garagem R$ 
430.000,00 Aceita fi-
nanciamento, (proximo 
ao mercado pague me-
nos da av. conceicão) 
Tratar com Eugenio 19. 
97410-1479
Alugo 2 Apartamen-
tos no Solar dos Gi-
rassóis: com 2 dom. 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, sacada, 
área de lazer, 1 vaga 
de garagem, porta-
ria 24hrs playground. 
R$1.750,00 incluso 
cond. + IPTU + água. 
Contato 19 99714-4113 
19 -3875-4550 
VENDE-SE AP RE-
SERVA VISTA VER-
DE: 3 DORMITÓRIOS 
SENDO UM SUÍTE, 
DUAS VAGAS DESCO-
BERTAS, 63M2 TOR-
RE 7 QUINTO A. CON-
TATO: 19 996622269
VENDE-SE AP RE-
SERVA VISTA VER-
DE: 3 DORMITÓRIOS 
SENDO UM SUÍTE, 
DUAS VAGAS DESCO-
BERTAS, 63M2 TOR-
RE 3 OITAVO A. CON-
TATO: 19 996622269
Apto em Santos/Gon-
zaga, frente ao mar, 2 
dorm (1suite),garagem. 
13 997123768
Vendo apto vago em 
Sumaré, SP :  Deso-
cupado, reformado, 
Térreo, 2 dorms, sala, 
co., banheiro, 1 vaga, 
Condominio Altos de 
Sumaré II, Pq Bandei-
rantes, Rua Luiz Ven-
triche, 250, direto com 
proprietário. Estudo 
parcelamento direto 
comigo. Tenho fotos. 
R$ 148 mil. (19) 98817-
5312
Vendo apto vago em 
Capão Redondo, SP: 
Desocupado, nunca 
habi tado,  4°andar , 
2dorms., sala, coz., ba-
nheiro, 1 vaga, Salão 
de festa, play ground., 
Cj Habitacional Safra 
III, Travessa Saguaragi 
153, direto com proprie-
tario. Estudo parcela-
mento direto comigo. 
R$ 180 mil. Tenho fotos 
(19) 98817-5312
Vendo apto  vago 
em Ribeirão Preto, 
SP: Desocupado, 2° 
andar, 2 dorm., sala, 
coz., banaheiro, 1 vaga 
coberta, piscina, play-
ground, salão de festa, 
churrasqueira, quadra 
poli esportiva, portaria 
24hrs, cãmeras, permi-
te animais pequenos. 
Cond. Ideal Ipiranga, R 
Rio Paraguaçu 1151, 
direto com proprietário. 
Estudo parcelamento 
direto comigo. R$ 139 
mil. Tenho fotos (19) 
9.8817-5312
Vende se ap no Jar-
dim  Nair Maria em 
Salto:  3° andar Metra-
gem 60 metros, 2 dor-
mitórios, Sala, Cozinha 
Planejada, 1 Banheiro, 
1 vaga na garagem 
coberta , Edifício Rio 
claro.Valor 180.000,00. 
Direto com Proprietário 

dormitórios..  Venda 
R$ 750.000,00. Mais 
informações F.: (19) 
98346-2298 email: sel-
maribeiro@creci.org.br
Proprietário Vende 
Casa: 3 ou 4 suítes 
300m²,  Ótima localiza-
ção Tradicional condo-
mínio Semi decorado 
– Piscina R$ 1.500,000 
(19) 99775-7180
Vende-se casa e + 
meio terreno, Bairro  
Jardim Carlos Aldro-
vandi: Casa com 3 dor-
mitórios, sendo  1  suite,  
sala, banheiro, cozinha, 
com  armário  embu-
tido,  área de serviço 
garagem para  4  carros  
F.(19) 3834-6859
Vendo Casa Vila Ma-
ria Helena: 3 dom, 
sendo 1 suite, sala, 
cozinha, banheiro so-
cial, garagem coberta, 
edicula no fundo com 
3 cômodos. Valor R$ 
350.000,00 CONTATO: 
19 99174.9395
Vendo casa no Parque 
das Frutas: - Troco 
por chácara ou casa 
maior - Casa com 3 
dormitórios sendo 1 
suíte, 1 banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira, garagem 
p/ 2 carros, terreno de 
150m², área construída 
133m² R$ 550 MIL. Te-
lefone: (19) 3816-8112
Oportunidade Lan-
çamento: Casa 2 dor-
mitórios Valor: 230 mil 
(19)9970-1305
Oportunidade Lança-
mento:  Casa (Flat) 2 
dormitórios Valor: 180 
mil (19)997013057
Vendo/Troco -Já Lo-
cado por: R$4.000,00 
- Prédio residencial 
próximo ao Haoc - Rua 
dos Indaiás, 256. Com 
4 imoveis independen-
tes, Terreno 250m², 
contruído 230m². Ótimo 
local.Valor R$ 830 mil. 

Tratar (19) 98817-5312 
WhatsApp
Casas 2 dorms:  Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno 
e da construção – con-
sulte-nos - - (19) 98254 
7703 / (19)3885-4500 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms: 
no Jd. dos Impérios 
- R$380 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms: no 
Jd. Califórnia – R$280 
MIL - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Vende-se  casa nova  
no   Jardim  Colibris    
-    Casa com  2  dormi-
tórios,  sala,   cozinha, 
WC social,  lavanderia,   
quintal,  garagem  para   
2    carros,  portão  
eletrônico,  aceita  fi-
nanciamento e está no 
valor de 320  mil.  Con-
tato (19)997627708.
Vende-se Sobrado 
-  Bairro Jardim Prima-
vera, ou troco por casa  
terrea  de  menor ou  
igual  valor,  3  dorm. 
Sendo  uma  suite  e 
mais  1  wc  social  em 
cima e em baixo, tem 
sala , cosinha america-
na, lavabo, lavanderia 
coberta, quintal gran-
de,quartinho de guar-
dar bicicletas garagem 
coberta para 2 carros,  
e  com  portao eletro-
nico Valor R$ 500  mil.  
contato  19 99762-7708
Vende-se Sobrado 
- Rua Principal da Mo-
rada do Sol, Sobrado 
semi acabado parte de  
baixo  pronta,  parte de 
cima sem acabamento,  
3 domi,  sala, cozinha,  
wc  social, edicula nos 
fundos com quarto, 
cozinha, e  banheito,  
garagem para 2 carros 
com portão  eletronico  
e serve para ponto co-
mercial R$ 300 mil. 19 
99762-7708 
Vende-se casa: no Jar-
dim  Morada  do Sol em 
Indaiatuba. Casa com 2 
dormitórios sendo uma 
suíte, cozinha, sala,  1 
WC  social,  cômodos 
grandes, documenta-
ção OK, localização 
ótima e está no valor 
de  295  mil.    Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se  casa  -  No 
Monte Carlo,  em in-
daiatuba casa com 2 
dorm,  sala  e cozinha 
conjugada wc social, 
lavanderia,  quintal, 

(19) 98254-7703 CRE-
CI 74.092
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$350 MIL - 
(19) 98254-7703 CRE-
CI 74.092
Apartamento com 3 
dorms: no bairro chá-
cara do trevo - R$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
Vende-se apartamen-
to em Indaiatuba. 
Apartamento com 2 
quartos, sala, cozinha, 
lavanderia, banheiro, 
garagem para um carro 
coberta, ótima localiza-
ção e está no valor de 
R$ 225 mil, documenta-
ção OK e aceita propos-
ta. 19 99762-7708

 
Alugo apartamento 
na praia: para finais de 
semana e temporada 
Vila Guilhermina a 50m 
da praia Fatima (19) 
99564-4054

 
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 

de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
CHACARA OLHO D´ 
ÁGUA:  2 Dormitórios 
c/ piscina e campo . 
1000mts R$ 500.000,00 
19 4105-7479

 
T E R R E N O  E L I A S 
FAUSTO :  175 me -
tros R$ 67.000,0019 
99384-7400
Venda com exclu-
sividade: 2 lotes co-
mercial de 500 me-
tros cada totalizando 
1000 metros. Valor 
R$ 800.000,00 mais 
informações F.: (19) 
98346-2298 emai l : 
selmaribeiro@creci.
org.br
O p o r t u n i d a d e : 
Lote  Indus t r ia l500 
m2 Próx imo a Ro -
dovia Valor: 350 mil 
(19)997013057
TERRENO CONDO-
MÍNIO PARK REAL: 
1 5 0  M E T R O S  R $ 
320.000,00 19 4105-
7479 (WHATS)
Condomínio Helvetia 
Park – Terreno de 490 

m² - R$380 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092

 
Sala  comerc ia l  à 
venda e Locação Of-
fice Premium - escri-
tório e wc.   Locação 
R$ 1.200,00 + Cond.. 
+ IPTU     Venda R$ 
310..000,00

 
Quer ser  uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel: 11-99197-2576 - 
Edimara
Ofereço-me como co-
peira ou acompanhan-
te de idosos (sábado, 
domingos e feriados) 
Teresa F.: (19) 99738-
2266
Ofereço-me :  Para 
Manutençao, serviços 
de Pedreiro. Enca-
nador, Jardinagem. 
Oda i r  con ta to :  19 
9976-6841
Quer ser  uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 - 
Edimara

 
V E N D O  M O T O C I -
CLO: MARCA HON-
DA 125 TITAN ANO 
1997 AZUL , EM BOM 
ESTADO. CONTATO: 
98143-4184
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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 . T H E R E Z I N H A 
MARTINS DE SOU-
ZA TARDIM com 87 
anos, Viúva, sen-
do filha de PEDRO 
MARTINS DE SOU-
ZA e SEBASTIANA 
MARIA MARTINS. 
Deixou os filhos: 
JOSE MARIA, MA-
RIA APARECI-
DA, MARIA JOSÉ. 
Falecido (a) em: 
25/08/2021, e Sepul-
tado (a) no Cemit. De 
Martinópolis- SP aos 
26/08/2021.

2.ALFREDO BISPO 
DOS SANTOS com 
94 anos, Viúvo, sen-
do filho de GALDINA 
DOS SANTOS e AN-
TONIO BISPO DOS 
SANTOS. Falecido 
em: 12/09/2021, e 
Sepultado no Cemi-
tério Porta do Céu 
aos 13/09/2021.

3.MARIA APPARE-
CIDA LOPES DOS 
SANTOS com 96 
anos, Viúva de NOE 
ERNESTO DOS 
SANTOS, sendo 
filha de MANOEL 
LOPES e ANTONIA 
LOPES. Deixou os 
filhos: MARIA DAS 
DORES, MARIA TE-
REZINHA, MARIA 
APARECIDA, MA-
NOEL (Maiores), MI-
GUEL (Fal). Falecido 
(a) em: 17/09/2021, 
e Sepultado (a) no 

Cemit. São João Ba-
tista aos 18/09/2021.

4.JOÃO ROMANO 
com 74 anos, Casado 
com MARIA JANDIRA 
DA CUNHA ROMA-
NO, sendo filho de 
ANGELO ROMANO 
e MARIA JOSÉ DE 
JESUS. Deixou os 
filhos: ROSYMEIRE, 
ROSIMAR, ROSE-
LAINE, EMERSON, 
DORIEDSON, WIL-
SON, EDERSON 
(Maiores). Falecido 
em: 09/10/2021, e Se-
pultado (a) no Cemit. 
Mun. de Elias Fausto 
aos 10/10/2021.

5.MARIO VICENTE 
DA SILVA com 83 
anos , Casado (a) 
com JACIRA ALVES 
XAVIER DA SILVA 
sendo filho(a) de MI-
GUEL DE SOUZA 
OLIVEIRA e ALTIVA 
VICENTE DA SIL-
VA. deixa filho(s): 
DINA , RAQUEL , 
SAMUEL , INES 
(MAIORES), Faleci-
do em: 12/10/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
12/10/2021. 

6.ROSA DE JESUS 
LOPES com 90 anos 
, Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de FRAN-
CISCO LOPES DOS 
REIS e MARIA DE 
JESUS. NÃO DEIXA 

FILHOS., Falecido 
em: 12/10/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
13/10/2021. 

7.LUIZ ALBERTO 
FLORENCIO com 
64 anos , Casado (a) 
com MARIA VALDE-
NIRA PAES FLOREN-
CIO sendo filho(a) de 
PEDRO FLOREN-
CIO e MARCILIA DE 
LIMA FLORENCIO. 
deixa filho(s): THA-
ÍS 35, BRUNO 33, 
LUIZ 23, Falecido em: 
14/10/2021, e sepulta-
do(a) no CANDELA-
RIA aos 15/10/2021. 

8.MARIO ZANINI 
com 73 anos , Ca-
sado (a) com LINDI-
NALVA FORTUNA-
TO ZANINI sendo 
filho(a) de ALFIERI 
ZANINI e ANTONIA 
MARINOTTI ZANINI. 
deixa filho(s): CARO-
LINA 39, BRUNO 38, 
ALINE 29., Falecido 
em: 15/10/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
15/10/2021. 

9.PAULO AFONSO 
DE SOUSA com 63 
anos , Era Divorcia-
do(a), sendo filho(a) 
de ANTÔNIO RAI-
MUNDO DOS SAN-
TOS e RAIMUNDA 
MARIA DE SOUZA. 
deixa filho(s): GRA-

ZIELA, MICHELLE, 
SHEILA (MAIO-
RES), Falecido em: 
15/10/2021, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
16/10/2021. 

10.SIZUKA SHINYE 
com 94 anos , Era 
Viúvo(a) de MASSA-
CHIRO SHINYE sen-
do filho(a) de YAMA-
CITA SIGUERO e 
YAMACITA YONO. 
deixa filho(s): EMI-
LIA, APARECIDA, 
LAURINDO, FRAN-
CISCO,PEDRO,MA-
R I L Z A , J O R G E 
(MAIORES), Falecido 
em: 16/10/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 17/10/2021. 

11.JULITA LOPES 
DA ROCHA com 73 
anos , Casado (a) 
com JOSE JERO-
NIMO DA ROCHA 
sendo filho(a) de SE-
BASTIAO LOPES 
DA SILVA e ESTELA 
LOPES DA SILVA. 
deixa filho(s): EDER 
(MAIOR), Falecido 
em: 16/10/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 17/10/2021. 

12.LUIZ CARLOS TA-
VARES com 65 anos , 
Casado (a) com NEU-
SA CLARA GONÇAL-
VES TAVARES sendo 
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filho(a) de JOAO TA-
VARES e GERALDA 
FERNANDES TAVA-
RES. deixa filho(s): 
LUIS HENRIQUE, 
MÔNICA ,CAROLINA 
(MAIORES), Falecido 
em: 17/10/2021, , e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
17/10/2021. 

13.REINALDO PADI-
LHA com 50 anos , 
Era Divorciado(a) de 
MARCIA ANTONIA DA 
SILVA sendo filho(a) 
de SILVINO PADILHA 
VIEIRA e CICERA 
NUNES VIEIRA. dei-
xa filho(s): BRUNA , 
LUCAS, MAYARA ( 
MAIORES ), Faleci-
do em: 17/10/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 17/10/2021. 

14.DJANIRA BATIS-
TA VILAR com 85 
anos , Era Viúvo(a) 
de MANOEL RIOS VI-
LAR sendo filho(a) de 

LUDGERIO RIBEIRO 
BATISTA e EFIGENIA 
BATISTA. deixa fi-
lho(s): MARIA LUZIA, 
MARLI ( MAIORES ), 
JOÃO ( FAL ), Faleci-
do em: 17/10/2021, e 
sepultado(a) no MU-
NICIPAL DE ITÚ SP 
aos 18/10/2021. 

15.ELISA MINIOLI 
PIRES com 84 anos 
, Era Viúvo(a) de FE-
LICIO ANTONIO PI-
RES sendo filho(a) 
de OCIAMO SYLVIO 
MINIOLI e NUNCIA-
TA MINIOLI. deixa fi-
lho(s): FELICIO, ISA-
BEL, JOSE RENATO 
(MAIORES) ,PAULO 
( FAL ), Falecido em: 
17/10/2021, e sepul-
tado(a) no CANDELA-
RIA aos 18/10/2021. 

16.OSVALDO MAR-
CONDES JUNIOR 
com 61 anos , Ca-
sado (a) com SUELI 
IGLESIAS MARCON-
DES sendo filho(a) 

de OSVALDO MAR-
CONDES e YOLAN-
DA DOS SANTOS 
MARCONDES. deixa 
filho(s): VIVIANE 39, 
CAIO 34, Falecido 
em: 17/10/2021, Ve-
lado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
18/10/2021. 

17.EDNA MARIA SIL-
VA com 56 anos , Era 
Divorciado(a), sen-
do filho(a) de JOSE 
MIGUEL SILVA e 
MARIA SALVINA DA 
CONCEIÇAO. deixa 
filho(s): EDVALDO 41, 
MARIA ELAINE 38, 
EDILAIDE 33., Faleci-
do em: 17/10/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 19/10/2021. 

18.MARINA MACHA-
DO MARQUES com 
92 anos , Era Viúvo(a) 
de JOÃO MARQUES 
sendo filho(a) de DIO-

CESANO VALENTIN 
MACHADO e MARIA 
ANTÔNIA. deixa fi-
lho(s): DULCINEIA 
, JOSE, MARINA, 
ATAIDE, EDUAR-
DO, MARIA (MAIO-
RES), Falecido em: 
18/10/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 
19/10/2021. 

19.ANTONIA NA-
TALINA DE ARAU-
JO com 77 anos 
, Casado (a) com 
PAULO CANDIDO 
DE ARAUJO sendo 
filho(a) de JOAQUIM 
INOCENCIO PAES 
RABELO e CECILIA 
NATALINA DE JE-
SUS. deixa filho(s): 
JURACI, ESTER , 
PAULO , ARIOVAL-
DO, ENEIAS, FER-
NANDO, CLAUDIO 
(MAIORES), Faleci-
do em: 18/10/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 19/10/2021. 
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