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Aprovado em sessão 
extraordinária na noite 
de ontem (5), o Projeto 
de Lei Complementar 
07/2019, de autoria do 
Executivo Municipal, 
reorganiza o quadro de 
pessoal e o plano de car-
reira da Guarda Civil. A 
proposta foi elaborada 
por Comissão Especial 
formada por guardas ci-
vis e representantes das 
secretarias da Adminis-
tração e de Negócios 
Jurídicos. Confira!

Aifa celebra 
final das três 
divisões da 
Liga Regional

Topázio recebe 
XI Brazilian 
Film Festival 
até o dia 11

Campanha 
mobiliza 14 
restaurantes 
de Indaiatuba

Primavera 
conhece seus 
adversários da 
primeira fase

Adesão ao 
IPTU Digital 
termina no 
próximo dia 13

Painel de 
Terminal é 
danificado 
por vândalos

Morador de Indaiatuba, o quadrinista lança seu primeiro projeto autoral no evento que vai até o 
próximo domingo (8), no São Paulo Expo. No total, foram 15 anos até o lançamento. 

Numa parceria com a BYD, umas das maiores fabricantes mundiais de veículos 100% 
elétricos, o modelo eT3, já está em operação. Frota atual conta com 84 caminhões. 
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Reestruturação da Guarda é 
aprovada em segunda votação
Projeto de lei é resultado de cinco meses de debates dentro da corporação

Leopoldo Anjo lança HQ DecahedronEmpresas testam veículos elétricos
COMIC CON EXPERIENCENUTRIPLUS e OMEGA
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Editorial
Parabéns, Indaiatuba! 

Artigos

Dia 9 de dezembro de 1830. A então capelinha 
Nossa Senhora da Candelária, que era apenas uma 
capela curada, passou a ganhar o status de paróquia. 
Naquela época, uma capela curada só era reconhe-
cida pela Igreja Católica e pela Coroa Portuguesa 
quando um número considerável de “fogos” (casas)
pudessem justificar a fixação de um pároco para fazer 
casamentos, batizados e sepultamentos. 

Lá se foram 100 anos, até que o então prefeito 
Major Alfredo Camargo Fonseca decidiu comemorar 
o aniversário do 100º ano da elevação de Indaiatuba 
à freguesia. Até essa data, não se falava no assunto. 
Segundo a historiadora Eliana Belo, em seu blog 
História de Indaiatuba, um capítulo seria decisivo. 

Em 1974, uma ferrenha discussão entre os ro-
tarianos Antonio Reginaldo Geiss e Caio da Costa 
Sampaio serviu para definir a data que conhecemos 
hoje como aniversário de Indaiatuba. Geiss defendia 
o 9 de dezembro. Sampaio, o 24 de março, dia em que 
Indaiatuba fora elevada à categoria de Vila, em 1859. 

Em assembleia, o Rotary definiria, por votos, que 
9 de dezembro seria o dia da fundação de Indaiatuba, 
o que foi oficializado por Romeu Zerbini, prefeito da 
época. Para Eliana, essa história ainda precisa de mais 
pesquisas. Enquanto isso, celebramos. Indaiatuba ain-
da é jovem, afinal de contas, e como todo jovem precisa 
de orientação. Parabéns, terra querida e venturosa!

Governo mobiliza prefeituras 
em mais de 800 ações de 
prevenção a HIV e sífilis

Estado de SP tem Semana de 
Mobilização contra o 

Aedes aegypti

No decorrer desta semana, a Secretaria 
de Estado da Saúde está mobilizando, 
com apoio das Prefeituras de São 
Paulo, mais de 800 ações extramuros 
focadas na prevenção ao HIV e à sífil-
is. A medida faz parte da 12ª edição da 
campanha Fique Sabendo, que incentiva 
o diagnóstico e tratamento oportuno das 
doenças. No domingo (1º), foi celebrado o 
Dia Mundial de Luta contra a Aids.

Os municípios de São Paulo contam, até 
o próximo sábado (7), com as atividades 

da Semana Estadual de Mobilização 
contra o Aedes aegypti. A ação busca 
engajar a sociedade civil, municípios 
e organizações públicas e privadas 
em atividades focadas em controlar a 

proliferação do mosquito transmissor 
da dengue, chikungunya e zika vírus. 
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Jânia Aparecida P. dos Reis, especialista em relações do trabalho da Advocacia Cunha Ferraz. Pós-graduada em Direito do Trabalho pela 
Escola Superior de Advocacia – ESA.

Não é novidade que a situação financeira do país está intimamente ligada à demanda da indústria, comércio e serviços e, por consequência, 
quanto melhor for essa situação, maior será a quantidade de postos de trabalho, sejam eles permanentes ou temporários.

O período de final de ano é uma fase importante para o aquecimento da economia, pois as vendas tendem a crescer e, consequentemente, surge 
a necessidade da contratação de temporários para atender a essa demanda, principalmente, no comércio, mas que também reflete na indústria e 
no setor de serviços. 

A contratação de trabalhador temporário é utilizada por uma empresa para suprir a necessidade transitória de substituição de seu pessoal, por 
exemplo, para substituir empregados que estão de licença ou férias ou para atender a acréscimo extraordinário de serviço, que acontece em datas 
festivas como a Páscoa, Carnaval, dia das crianças e festas de fim de ano.

Cumpre ressaltar que, embora a contratação de trabalhador temporário ocorra para atender à necessidade extraordinária ou sazonal da empresa, 
essa em nada se assemelha ao trabalho informal, vez que a contratação de trabalhador temporário deve atender aos requisitos da Lei nº 6.019/74. 

Dentre as formalidades impostas, destaca-se que a contratação de trabalhador temporário somente pode ocorrer por intermédio de uma empresa 
de trabalho temporário que disponibiliza a mão de obra para a empresa tomadora.

Destaca-se, ainda, que o contrato de trabalho temporário deve, obrigatoriamente,ser registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), ser escrito e constar todos os direitos conferidos pela lei, quais sejam: remuneração compatível com a recebida pelos empregados da 
mesma categoria da empresa tomadora ou cliente, sendo garantido pelo menos a percepção do salário mínimo regional, jornada de trabalho de oito 
horas, remuneradas as horas extraordinárias não excedentes de duas, com acréscimo de no mínimo 20%, férias proporcionais, descanso semanal 
remunerado, adicional noturno, indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato de trabalho, correspondente a 1/12 (um 
doze avos) do pagamento recebido, seguro contra acidente de trabalho e proteção previdenciária. 

O contrato de trabalho temporário, com o mesmo empregador, não poderá exceder 180 dias, consecutivos ou não, podendo, contudo, ser 
prorrogado por mais até 90 dias, desde que comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. Destaca-se,também, que superado o prazo 
máximo estipulado, o mesmo prestador de serviços somente pode ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviços ou cliente, após 
noventa dias do término do contrato anterior. 

Ressalta-se que, quando superado o prazo máximo da prestação de serviços temporários e o trabalhador continua prestando serviços ou se 
encerra o contrato de trabalho para a realização de um novo contrato de prestação de serviços em que se disponibiliza o mesmo prestador de 
serviços para a mesma empresa tomadora ou cliente com menos de 90 dias, restará configurado o vínculo de emprego direto com a empresa 
tomadora de serviços ou cliente.

Ponto de extrema relevância que causava incerteza às partes dizia respeito à situação de uma prestadora de serviços temporários que ficasse 
grávida no curso do contrato de trabalho, vez que o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) garante à empregada gestante a 
estabilidade no emprego, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 

Contudo, o Tribunal Superior do Trabalho/TST pôs fim a essa incerteza, firmando a tese de que é inaplicável ao regime de trabalho temporário 
a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante e atribuiu à tese o efeito vinculante, ou seja, pode ser aplicada em processos que ainda 
não transitaram em julgado, pois o reconhecimento da garantia de emprego à gestante não guarda relação com a finalidade do trabalho temporário, 
que é de atender as necessidades excepcionais da empresa, em que ambas as partes, desde o início do contrato, têm a plena consciência de que 
o contrato tem prazo para acabar. 

A decisão do TST é de suma importância, poisprioriza a vontade das partes, que é a contratação por período certo e determinado. Além disso, 
ao contrário do que poderia parecer, ao invés de beneficiar algumas mulheres que porventura ficassem grávidas no curso do contrato de trabalho, 
poderia, na verdade, fazer com que o empregador deixasse de contratar mulheres em razão do risco de ter que mantê-las no emprego, mesmo 
após o fim da necessidade extraordinária que ocasionou a contratação.

Embora o contrato de trabalho temporário seja um contrato que tem prazo certo para terminar e se extinga pelo decurso do prazo nele estipu-
lado, quando presentes as circunstâncias mencionadas nos artigos 482 e 483 da CLT, entre o trabalhador e a empresa de trabalho temporário ou 
entre aquele e a empresa cliente onde estiver prestando serviço,é possível a rescisão do contrato de trabalho temporário por justa causa.

É de suma importância o prestador de serviços temporários atender às regras gerais de boa convivência e também às regras internas da empresa, 
pois, embora o trabalho temporário, na sua essência, seja destinado a atender a necessidade excepcional da empresa, é comum que aquelas que 
contratam empregados temporários, em caso de aumento na demanda, efetive aquele que lhe prestou um bom serviço.

Estamos em uma fase relevante de mudanças nas relações de trabalho.Apesar das críticas, somente o futuro nos dirá se estamos no caminho 
certo ou não. Seja como for, importante atentarmos às diversas formas de contratações e, se necessário for, nos adaptarmos a elas, ainda que a 
contratação oferecida seja para a prestação de serviços de forma sazonal. 

 
Mais informações e entrevistas:

AZ Brasil Comunicação | Tel.:  11 2306-6563
Fernando Zeferino - 11 95868-0006 - fernando@azbrasil.jor.br

Gisela Vendramini – 11 99288-9394 – gisela@azbrasil.jor.br 

Final de ano: como funciona a contratação de temporários

Respeitável público,
Hoje falaremos de aniversários e de como a tecnologia mudou nossa 

forma de lembrança dessa data tão especial na vida de todos nós.
Alguns gostam e fazem questão que lembrem; acompanhada de um 

presentinho então... outros preferem pular e esquecer seu próprio “niver”.
Antigamente, talvez os leitores mais novos não saibam, existia uma 

agenda de papel, com todos os dias e meses do ano onde anotávamos o 
aniversário dos amigos mais chegados.

Pois bem; a partir dai, no dia correspondente, íamos ligando para os 
amigos felicitando-os e esperando um convite para alguma boca livre. E 
lembrávamos de todos.

Ai veio a tecnologia e tudo mudou. Toda nossa vida passou a ser 
gerida por um aparelhinho chamado celular. Endereços, contatos, agenda 
de compromissos, as datas de aniversários dos amigos, tudo lá.

Hoje não é preciso lembrar-se de abrir agenda e olhar quem faz aniver-
sário naquele dia. O facebook faz isso pra gente. Lembra até de quem não 
temos tanto contato. E o que é mais legal é a resposta de nossa felicitação.

- Nossa obrigado pela lembrança do meu aniversário. Que bom que 
lembrou. Valeu.

Da vontade de responder.
- Não agradeça a mim, foi o facebook que me lembrou.

Então aos aniversariantes de hoje, 
meus parabéns. Felicidades mil.

Facebook, que memoria heim...

Já deu seu parabéns hoje?

Hilton Rufino é radialista formado em 
Comunicação Social, palhaço, animador de 

palco e mágico, interprete do Koringa - 
bobo da corte - que atua desde 1989, se 

apresentando nos mais diversos tipos 
de festas e eventos; seja particulares, 
públicos e corporativos. Foi apresen-
tador na TV Sol Indaiatuba, Clip FM 

e Rede Família de Televisão. Apre-
sentou-se em rede nacional em alguns 
programas de televisão. Entre eles: 
Rede Record, Programa do Ratinho, 

Programa Silvio Santos, Pânico na 
Band, entre outros. Atualmente apresen-

ta o Programa do Koringa na rádio 
Jornal FM e co-apresentador do 
Programa Expressão no Ar
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Reestruturação da Guarda é debatida
Projeto foi aprovado em 1ª votação e é resultado de cinco meses de debates dentro da corporação
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Aprovado em pri-
meira discussão 
na última segun-

da-feira (2), durante a 35ª 
sessão da Câmara, o Pro-
jeto de Lei Complemen-
tar 07/2019, de autoria 
do Executivo Municipal, 
reorganiza o quadro de 
pessoal e o plano de car-
reira da Guarda Civil. A 
proposta foi elaborada 
por Comissão Especial 
formada por guardas ci-
vis e representantes das 
secretarias da Adminis-
tração e de Negócios 
Jurídicos e prevê a evolu-
ção da carreira por tempo 
de serviço e com base em 
critérios de desempenho. 

O prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) afirma 
que a reestruturação foi 
um compromisso assumi-
do com a categoria com 
o objetivo de tornar mais 
justa a progressão de car-
reira dentro da corpora-
ção e premiar os guardas 
mais antigos de acordo 
com suas competências 

DIVULGAÇÃO

ves Pinto, presidente da 
Comissão, explicou que a 
elaboração do documento 
resultou de cinco meses 
de discussões dentro da 
corporação com o aval 
do prefeito e do secretário 
de Segurança Pública, 
Sandro Bezerra Lima. 
“Foram cinco meses de 
debate e duas assembleias 
gerais para montarmos 
esse projeto e acredito 

que conseguimos chegar 
o mais próximo possível 
do nosso objetivo, que era 
valorizar os guardas mais 
antigos e motivar o pro-
fissional para que ele sinta 
orgulho de fazer parte da 
corporação”, resumiu.

Projeto
A proposta do novo 

plano de carreira da 
Guarda Civil de Indaia-

e méritos. “Essa proposta 
foi amplamente discutida 
dentro da corporação e 
por isso acredito que é 
uma proposta justa, que 
atende as necessidades da 
classe de forma coletiva, 
respeitando o orçamento 
do município”, justificou.

Em apresentação do 
projeto aos vereadores, o 
guarda civil Leandro Au-
gusto de Sousa Gonçal-

tuba visa a reorganização 
do sistema remunera-
tório e de carreira dos 
guardas civis municipais. 
O quadro de servidores 
será dividido em cargos 
efetivo e de funções de 
confiança. Haverá cerca 
de 600 vagas que serão 
divididas em todas as 
classes por percentuais.

A jornada será de 180 
horas mensais, respeitado 
plantão mínimo de 12 
horas diárias, e mínimo 
de 12 horas de intervalo 
entre um plantão e outro, 
cumpridas em regime de 
escalas ou turnos de re-
vezamento, que poderão 
ser, em regra, 12x24 ou 
12x48. A folga remune-
rada será estabelecida 
preferencialmente aos 
domingos. O valor para 
computo das horas de tra-
balho extraordinário será 
de 180, acompanhando 
a jornada do cargo de 
Guarda Civil Municipal.

A nova carreira terá 
progressão horizontal 
estabelecida em graus de 
01 a 15, sendo a soma-
tória de 3% a cada três 

anos cumpridos, e se dará 
automaticamente. Já a 
progressão vertical por 
patentes, cujo interstício 
mínimo de uma patente 
para outra será de quatro 
anos. O número de vagas 
será fixado na lei, dentre 
os 30% mais pontuados 
na primeira progressão 
vertical anual e assim su-
cessivamente, igualados 
aos demais servidores da 
Prefeitura.

Para a progressão au-
tomática e evolução na 
tabela de vencimentos 
será considerado o tempo 
ininterrupto de efetivo 
no exercício do cargo 
considerando os perío-
dos de quatro anos para 
a progressão vertical e 
de três anos para pro-
gressão horizontal. Para 
os atuais integrantes do 
círculo de graduados e de 
inspetores, a evolução na 
tabela será de uma ime-
diata promoção à classe 
superior. As vantagens 
pecuniárias já incorpora-
das por força de lei serão 
mantidas como parcelas 
destacadas.

Segunda votação do projeto na Câmara foi realizada ontem (5), em Sessão Extraordinária
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Ação de vandalismo foi registrado na terça-feira, durante fiscalização do departamento responsável

Painel de Terminal Central é danificado

Cantina Sapori d’Italia promove festival gastronômico 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Reposição do aparelho tem custo estimado de R$ 2,5 mil

Um dos painéis 
LED usados para 
informações aos 

usuários de transporte 
coletivo urbano no Termi-
nal Central foi danificado 
nesta semana por uma 
pedrada e terá de ser subs-
tituído. O ato de vandalis-
mo foi registrado na tarde 
de terça-feira (3), durante 
fiscalização de rotina da 

equipe do Departamento 
de Transporte. 

Nesses painéis, os 
passageiros são informa-
dos sobre os horários de 
ônibus em tempo real. 
A reposição do aparelho 
tem custo aproximado de 
R$ 2,5 mil.

A Guarda Civil foi 
acionada para atender a 
ocorrência e conforme 
consta no Relatório de 
Atendimento, foi jogada 
uma pedra contra o pai-

nel, que estourou a tela 
frontal. Desde que o ser-
viço entrou em operação, 
esta é a primeira vez que 
um painel é danificado 
por vandalismo, diferente 
dos abrigos de ônibus, 
que constantemente so-
frem depredações. 

O Departamento de 
Transporte solicita que a 
população denuncie qual-
quer ação de vandalismo 
à Guarda Civil pelo nú-
mero 153, ou encaminhe 

qualquer informação que 
possa levar aos autores 
através da ouvidoria da 
Prefeitura no telefone 
0800-770-7702.

O vandalismo é crime 
e deve ser denunciado. 
Conforme o Art. 163 do 
Código Penal (Lei Nº 
2.848/40), o dano ao pa-
trimônio público significa 
“destruir, inutilizar ou 
deteriorar coisa alheia”, 
com pena de detenção de 
um a seis meses, ou multa.

A cantina Sapori d’Ita-
lia realiza um festival com 
a melhor da gastronomia 
italiana nos próximos dias 
6, 13 e 20 de dezembro. 
O evento, além de contar 
com diversas opções no 
cardápio, também rever-
terá parte de sua renda 
para a Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais) de Indaiatuba. 

De acordo com orga-
nizador do evento, Adnan 
Hodzic, a ideia é home-

BENEFICENTE

nagear a cultura italiana 
no Brasil. “A ideia de 
fazer uma festa italiana já 
vem de algum tempo, um 
evento de rua que reme-
tesse às famosas Sagras 
da Itália”, revela. Sagras 
são as festas típicas das 
cidades, promovidas para 
festejar um produto típico 
da época com muita comi-
da e bom preço. Na Itália, 
muitos burgos (povoados) 
realizam as sagras para 
atrair visitantes e turistas. 

O festival terá início 
às 19 horas e contará com 
uma temática especial, com 
música italiana ao vivo. 
“Compartilhar a gastrono-
mia com música típica na-
quele clima de alegria que 
só os italianos têm”, afirma 
Adnan, que convida todos 
os amigos e seus familiares a 
prestigiarem esse grande fes-
tival. “Para os amigos e para 
as famílias é realmente um 
momento muito especial de 
confraternização”, enfatiza. 

Há 43 anos em Indaia-
tuba, a Apae tem o objeti-
vo de promover melhorias 
na qualidade de vida de 
pessoas com deficiência 
e de suas famílias. A enti-
dade conta com três locais 
de atendimento, sendo 
responsável, atualmente, 
pela assistência a mais de 
775 usuários no Ambula-
tório de Especialidades, 
160 alunos da Escola de 
Educação Especial e 84 
usuários do Programa de 

Oficina Terapêutica.
A Cantina Sapori d’Ita-

lia está localizada na Rua 
15 de Novembro, 1.731, 

no Jardim Dom Bosco. 
Os telefones para reservas 
são (19) 2516-3040 ou 
(19) 98336- 2595.
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Campanha tem como objetivo a compra de camas hospitalares para Lar São Francisco de Assis

Em alusão ao De-
zembro Vermelho, 
que conscientiza 

sobre HIV/Aids e outras 
infecções sexualmente 
transmissíveis, a campa-
nha HumanizAção inicia, 
a partir deste domingo 
(8), o Troco Solidário em 
14 restaurantes e bares de 
Indaiatuba. Os recursos 
arrecadados serão rever-
tidos para a compra de 
camas hospitalares para 
a Afasfa (Associação Fi-
lantrópica e Assistencial 
São Francisco de Assis), 
que presta assistência gra-
tuita para portadores de 
HIV/Aids. A iniciativa 
é promovida pela Asso-
ciação Humanitária Casa 
Esperança e segue até o 
dia 29 deste mês.

A Afasfa dá suporte 
para portadores de HIV/
Aids em situação de vul-
nerabilidade. Então, em 
estágios mais avançados 
da doença, os pacientes 
ficam acamados e, em 

consequência disso, surge 
a necessidade das camas 
hospitalares. Em apoio à 
causa, os clientes que visi-
tarem os estabelecimentos 
que participam do Troco 
Solidário poderão ceder 
seu troco para a entidade. 

O lançamento da cam-
panha acontece neste 
domingo, 8, a partir das 
11h30, no Almoço do 
Bom promovido pela 
Afasfa. O Troco Solidá-
rio é apenas uma das for-
mas de participar da cam-
panha HumanizAção. 
Os interessados também 

podem fazer sua doação 
via Catarse, plataforma 
online de financiamento 
coletivo, disponível em 
www.catarse.me/humani-
za_acao_afasfa, ou fazer 
doações diretas.

Para restaurantes que 
desejarem participar da 
ação, ainda dá tempo. 
Basta entrar em conta-
to pelo e-mail camila.
jacober@gmail.com ou 
ligar para o número (19) 
98148-6558. A Asso-
ciação Filantrópica e 
Assistencial São Fran-
cisco de Assis fica na 

Rua Pedro Virillo, 1, no 
Jardim Santiago.

Mobiliza 
A campanha Humani-

zAção dá início ao projeto 
Mobiliza Indaiatuba, rea-
lizado em parceria com a 
Feai (Federação das En-
tidades Assistenciais de 
Indaiatuba). O propósito 
da iniciativa é estimular 
o voluntariado, engajando 
a população em ações de 
impacto social. Ao mo-
bilizar pessoas em torno 
de uma causa, a Casa 
Esperança se propõe a 

Troco Solidário mobiliza 14 restaurantes
DIVULGAÇÃO
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Lançamento da campanha acontece domingo (8), durante o tradicional Almoço do Bom

auxiliar organizações do 
município a suprir suas 
necessidades, visto que 
muitas não dispõem de 
recursos e tempo para 
promover campanhas.

A OSC (Organização 
da Sociedade Civil) Asso-
ciação Humanitária Casa 
Esperança atua há mais 
de um ano em projetos 
sociais de educação e cul-
tura por meio do ensino de 
idiomas, artes, tecnologia, 
comunicação, esporte e 
gastronomia. A entida-
de, idealizada pela igre-
ja cristã Comunidade da 
Esperança, apoia famílias 
de baixa renda, realiza 
ações humanitárias, ofe-
rece workshops de temas 
variados e propõe projetos 

de qualidade de vida para 
a terceira idade. 

Em parceria com 
o Instituto Libras Livre, 
busca gerar inserção so-
cial e profissional da co-
munidade surda, mediante 
o ensino de libras, inclu-
são digital e apoio aos 
familiares. Acelera pro-
jetos sociais e startups de 
impacto social, por meio 
de parcerias com iniciati-
va privada e pública. Com 
o intuito de disseminar 
atos de mobilização social 
e engajamento civil, de-
senvolve o programa #Es-
palhandoEsperança, que 
comunica boas notícias, 
inspira atitudes altruístas, 
capacita agentes do bem 
e estimula o voluntariado.

Pastéis Cantinho Nobre 
Vila Coxinha 
Boteco Santos Dumont 
Yankees American Bar 
Lug´s Indaiatuba 
The Cleaver 
Cafeteria Dinin 

Butiquim do Gaúcho 
Koch Bierhaus 
Boi na Brasa 
Coronel Bar 
Grenelle 
Mon Petit Cafeteria 
Yakissoba Arita

Restaurantes Participantes
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Formato digital antecipa entrega e não oferece riscos de extravio; imposto terá vencimento em março
Adesão ao IPTU Digital termina dia 13

Os contribuintes 
que desejarem 
receber o carnê 

do IPTU 2020 no forma-
to digital devem fazer o 
cadastro até o dia 13 de 
dezembro. Para a adesão 
é necessário acessar o 
link disponível no site da 
Prefeitura de Indaiatuba 
e preencher a ficha ca-
dastral. As pessoas que já 
efetuaram o cadastramen-
to nos anos anteriores, não 
precisam se recadastrar.

O IPTU 2020 terá 
vencimento em março 
com dez parcelas. Quem 
optar pelo formato di-
gital terá a comodidade 
de receber o carnê ante-
cipadamente, no e-mail 
cadastrado no banco de 
dados, sem o risco de 
eventuais extravios.

A Secretaria da Fa-
zenda também está re-
cebendo o cadastro de 
novos aposentados e 
pensionistas que se en-
quadram na Lei Munici-
pal 4.890/2006 que dis-
põe sobre o desconto no 

IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano). 
Quem fizer o requeri-
mento até o dia 13 de de-
zembro receberá o carnê 
2020 já com o desconto. 

Para os que fizerem o 
requerimento após essa 
data, o carnê deverá ser 
substituído posterior-
mente. Os aposentados 
e pensionistas que já 
recebem o benefício do 
desconto não precisa-
rão se recadastrar, de 
acordo com o Decreto 
13.787/2019. Os descon-
tos são de 20% ou 50% e 
já beneficiam 5.800 apo-
sentados do município.

Desconto
Para obter desconto 

de 50% no IPTU, o apo-
sentado ou pensionista 
deve possuir apenas um 
imóvel residencial e mo-
rar nele. A soma de seus 
rendimentos (incluindo 
cônjuge) deve ser de até 
três salários mínimos. 
Já o desconto de 20% é 
concedido aos aposenta-
dos ou pensionistas que 
possuem até dois imó-
veis, sendo que aquele 

que receberá o benefício 
deve ser residencial e 
moradia do contribuinte, 
e a soma dos rendimen-
tos não deve ultrapassar 
cinco salários mínimos.

Para solicitar o des-
conto o contribuinte de-
verá apresentar os se-
guintes documentos:

- Cópia do extrato 
atual de rendimentos 
onde conste nome e va-
lor com o número do be-
nefício correspondente 

DIVULGAÇÃO
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quando for proveniente 
do INSS, sendo o mesmo 
para cônjuge ou compa-
nheiro. Na situação de 
trabalho ativo de uma 
das partes constantes no 
requerimento, deve-se 
apresentar também có-
pia do demonstrativo de 
pagamento.

- Se o carnê de IPTU 
não estiver em nome do 
requerente, anexar cópia 
de documentação para 
atualização de dados e/

ou justificativa do pedido 
(por exemplo, escritura 
de venda e compra, certi-
dão de óbito, escritura de 
usufruto, entre outros).

- Se o requerente, 
cônjuge ou companheiro 
declaram o imposto de 
renda, devem apresen-
tar cópia completa da 
referida declaração com 
o recibo de entrega. Em 
caso de alguma cota de 
participação em empre-
sa, apresentar declaração 

de pró-labore ou de situ-
ação de inatividade pelos 
órgãos competentes.

- Poderá, também, ser 
exigido do requerente 
quaisquer documentos 
complementares para 
análise do pedido

Mais informações 
p o d e m  s e r  o b t i d a s 
pelos telefones (19) 
3834-9064 ou 3834-
9065 ou a inda  pelo 
e-mail fazenda.iptu@
indaiatuba.sp.gov.br.

Quem optar pelo formato digital terá a comodidade de receber o carnê antecipadamente, no e-mail cadastrado no banco de dados



associado e sua família.
O Sesoma apresenta 

planos com atendimento 
24 horas por dia. Seus 
associados e dependentes 
possuem cobertura para 
atendimento funerário 
e contam também com 
vantagens e benefícios 
exclusivos, entre eles: nu-
tricionista, fonoaudióloga, 
dentista, ortodontia, im-
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Sesoma ajuda você no momento em 
que mais precisa com diversos serviços
Empresa é referência em Planos de Assistência Funerária e com atendimento 24 horas

O SESOMA - Ser-
viço de Apoio 
Familiar Mattio-

ni está no mercado há 
45 anos atuando na área 
de planos de assistência 
funerária, além de ofere-
cer outros benefícios aos 
seus associados. A em-
presa é o único plano de 
assistência funerária em 
Indaiatuba que não cobra 
adesão e é regulamentado 
pela Lei Federal 13.261 de 
22/03/2016. Conta, ainda, 
com a parceria da Funerá-
ria Mattioni, que presta os 
serviços funerários.

Seu compromisso é 
cuidar das pessoas, ofere-
cendo serviços que permi-
tam a passagem pelo luto 
com dignidade, tranquili-
dade e sem burocracia ao 

plantes, fisioterapeutas, 
psicólogos, saúde e outros.

O Sesoma está locali-
zado na Rua Pedro Gon-
çalves, 855, Centro. O 
horário de funcionamento 
é segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h e sábados 
das 8h às 12h, com plantão 
24 horas, em caso de fale-
cimento. O telefone para 
contato é (19) 3875-9049 

DIVULGACAO
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ou (19) 3834-2213. 

SESOMA e  APAE
O Sesoma, em parcei-

ra com Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais) de Indaiatuba, 
está realizando uma cam-
panha com seus associa-
dos que tenham débitos.

 O associado pagará o 
valor atrasado sem juros e 

Sesoma fica na Rua Pedro Gonçalves, 855, no centro da cidade

multas e o Sesoma doará 
o valor equivalente para a 
Apae de Indaiatuba. Cite 
a campanha no caixa para 

que a doação seja efeti-
vada. Vale lembrar que a 
campanha é válida até 25 
de fevereiro de 2020.
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Resultado pode garantir também até 80% de desconto na matrícula de acordo com a pontuação
POR TATIANE DIAS

IMPRENSA/UNIMAX

Nota do ENCCEJA valerá desconto

A9

Sai hoje (6) o resul-
tado do ENCCEJA 
(Exame Nacional 

para Certificação de Com-
petência de Jovens e Adul-
tos). Para incentivar quem 
realizou a prova, a Uni-
MAX – Centro Universitá-
rio Max Planck de Indaia-
tuba oferece descontos de 
até 50% na semestralidade 
e até 80% de desconto na 
matrícula para ingressan-
tes no primeiro semestre 
de 2020. O percentual de 
desconto varia de acordo 
com a pontuação.

As inscrições devem 
ser feitas pelo site www.
faculdademax.edu.br . Os 
interessados também po-
dem consultar as tabelas 
de descontos conforme a 
nota obtida diretamente no 
site pelo link – ENCCEJA.

De acordo com o go-

verno federal, cerca de 
3 milhões de pessoas se 
inscreveram para o exame 
que é voltado para estu-
dantes que não concluíram 
os ensinos fundamentais 
ou médio dentro da idade 
prevista. O ENCCEJA é 
realizado em duas provas 
que abordam diferentes 
áreas do conhecimento, 
sendo cada uma consti-
tuída por 30 questões. Os 
participantes também pre-
cisam escrever uma reda-
ção em língua portuguesa.

UniMAX
A UniMAX, único 

Centro Universitário de 
Indaiatuba reconhecido 
pelo MEC (Ministério da 
Educação) oferece mais 
de 20 opções de gradua-
ção nas áreas de Exatas, 
Humanas e Saúde.

Todos os cursos pos-

suem no mínimo 50% 
de aulas práticas desde 
o início, corpo docente 
altamente qualificado e in-
fraestrutura moderna, com 
salas de aulas e laborató-
rios equipados de acordo 
com as necessidades do 
mercado de trabalho. A 
instituição também é reco-
nhecida com nota máxima 
(5) pelo MEC em corpo 
docente, infraestrutura e 
Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC).

No Centro Universitá-
rio Max Planck, o aluno 
aprende com o novo mo-
delo de ensino: EDUCAR, 
que tem por finalidade 
atender as necessidades 
de ensino da atualida-
de, possui parceria com 
o Google For Education, 
com objetivo de desenvol-
ver uma educação baseada 
em um currículo integrado 

por competências e apren-
dizado por projetos que 
estão relacionados às reais 
necessidades do mercado.

O Centro Universitário 
oferece ainda o UNIEDU-
CA, programa estudantil, 
totalmente sem juros: o 
aluno paga 50% da mensa-
lidade durante a graduação 
e o restante somente após 
o término do curso.

HUMANAS
• Administração 
• Ciências Contábeis 
• Direito 
• Educação Física 
Licenciatura 
• Gastronomia 
• Logística 
• Marketing 
• Pedagogia 
• Psicologia 
• Recursos Humanos

CURSOS DA UNIMAX

SAÚDE 
• Biomedicina 
• Educação Física Ba-
charelado 
• Enfermagem 
• Farmácia 
• Fisioterapia 
• Medicina 
• Medicina Veterinária 
• Nutrição

EXATAS 
• Engenharia Civil 
• Engenharia de 
Controle e Automação 
(Mecatrônica) 
• Engenharia de Pro-
dução 
• Arquitetura e Urba-
nismo 

*Os descontos não contemplam os 
cursos de Educação Física, Enfer-
magem, Gastronomia e Medicina
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No último dia 28, 
a Federação Pau-
lista de Futebol 

(FPF) divulgou a tabela 
de jogos da 51ª Copa São 
Paulo de Futebol Júnior. O 
Esporte Clube Primavera 
estreia no dia 3 de janeiro, 
às 13 horas, no Estádio 
Ítalo Mário Limongi, em 
Indaiatuba, uma das sedes 
da competição. O adversá-
rio será o XV de Piracicaba 
e o Grupo 13 contará ainda 
com Bahia e Tupi (MG). 

De acordo com técnico 
da equipe, Elton Mota, esta 
edição da Copa São Paulo 
trará um alto nível de com-
petitividade. “Eu vejo esta 
edição da Copa São Paulo 
com nível de dificuldade 
alta, mas nosso grupo é mui-
to competitivo”, destaca. 
“Nesta primeira fase já te-
mos um grupo muito difícil: 

Primavera conhece adversários da Copinha
nossa estreia é contra uma 
equipe paulista com muita 
tradição na competição. 
Neste ano o XV revelou 
três atletas e trouxe Denis 
Augusto novamente como 
treinador. É um adversário 
de alto nível e nós temos que 
ter muita atenção”.

O técnico da equipe 
de Piracicaba analisou os 
adversários. “É uma chave 
complicada, com um time 
que tem tradição em revelar 
jogadores, que é o Bahia, o 
Primavera, que sempre faz 
boas campanhas nas com-
petições de base, e o Tupi, 
que pelas informações que 
nós temos, teve um bom 
desempenho no Campeo-
nato Mineiro”, aponta. “O 
campo é pequeno, a torcida 
fica próxima e exercerá 
pressão nos jogos do Pri-
mavera. Serão bons duelos 
e faremos de tudo para 
obtermos a classificação”.

DA REDAÇÃO
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Primeiro jogo está marcado para dia 3 de janeiro, sexta-feira, contra o XV de Piracicaba 

Grupo
Elton continua a análise 

do Grupo 13. “Depois tere-
mos o Tupi, que em Minas 
fez um grande campeonato, 
chegando à final contra o 
Atlético Mineiro”, ressalta. 
“O Bahia foi campeão e 
tem uma equipe qualificada, 
que está passando por uma 
reformulação em sua base, 
mas sempre muito com-
petitiva. Temos que estar 
preparados, pois serão três 
adversários muito difíceis”.

O treinador comentou 
o ano da base primaverina, 

DIVULGAÇÃO

Equipe fez diversos amistosos preparatórios para competição

em especial o sub-17. “Ti-
vemos um bom ano, com 
o sub-17 conseguindo che-
gar entre os oito melhores 
do Estado e o nosso sub-
20 colhendo bons frutos”, 
aponta. “Ainda temos três 
semanas para trabalhar e 
sabemos que precisamos 
evoluir para fazer uma 
boa primeira fase”.

Sobre a preparação da 
equipe para o início do 
torneio, Elton destaca como 
positivos os amistosos dis-
putados até agora. “Fizemos 
alguns amistosos e que fo-

mos competitivos. Semana 
passada jogamos contra a 
Juventus, na Rua Javari, e 
empatamos em 1 a 1. En-
frentamos a equipe do Santo 
André e vencemos por 4 a 
3, em partida que a equipe 
mostrou muita disposição e 
disputa pela bola”.

A preparação física tam-
bém é essencial. “Temos 
que privilegiar a questão 
física, pois é um torneio 
curto. Nosso preparador 
físico vem realizando esse 
trabalho com os atletas e es-
tamos colhendo bons frutos. 

Por enquanto, está sendo 
bastante positivo”, destaca 
o treinador do Primavera. 

Elton analisa o grande 
diferencial da equipe para 
esta edição da Copa São 
Paulo. “Acredito que o clu-
be como um todo pode ser 
o diferencial. Pela sequência 
de trabalho no sub-20 nos 
últimos anos, o ótimo de-
sempenho do sub-17, além 
da torcida, que nos apoia 
bastante. A gestão do clube 
vem sendo muito eficiente. 
Enfim, não dá para destacar 
apenas um detalhe”.

Jogos da Primeira Fase – Copa SP 2020

3 de janeiro
13h  Primavera x XV de Piracicaba
15h15  Bahia x Tupi
6 de janeiro
13h  Primavera x Tupi
15h15 XV de Piracicaba x Bahia
9 de janeiro 
13h  Tupi x XV de Piracicaba
15h15 Primavera x Bahia



DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

Cruzeiro, Belle Brás e Schalke ficaram com títulos da Terceira, Segunda e Primeira Divisão
Futsal da Aifa conhece seus campeões

Schalke Grillos Futsal fez uma partida emocionante contra o XII de Junho, mas foi melhor no final e venceu pelo placar de 5 a 3

No último sábado 
(30), o Ginásio 
Municipal  de 

Esportes recebeu as 
finais da Primeira, Se-
gunda e Terceira Divi-
são do 22º Campeonato 
Liga Regional Aifa de 
Futsal 2019. As equipes 
do 3 Estrelas/Cruzeiro, 
Óptica Sol Joias/Belle 
Brás e Schalke Grillos/
Tamandaré Tintas sa-
graram-se campeãs.  

Pela Terceira Divi-
são, o primeiro confron-
to da tarde de decisões 
foi entre 3 Estrelas/Cru-
zeiro e Schalke Grillos 
B. Durante os 40 minu-
tos, o Cruzeiro dominou 
a partida e goleou o 
adversário por 8 a 2, 
garantindo o título.

A segunda partida foi 
entre Óptica Sol Joias/
Belle Brás e Orós Futsal, 
pela Segunda Divisão. O 
jogo foi cheio de emoções, 

Oliveira Camargo leva Copa Walter Pimentel 
41ª EDIÇÃO

equipe voltou em busca 
do empate e logo dimi-
nuiu a vantagem para 3 
a 2. O Belle Brás sentiu 
o gol e começou a co-
meter erros que levaram 
ao empate da equipe de 
Salto. Sentindo o bom 
momento na partida, o 
Orós conseguiu a virada, 
mas a equipe do Belle 
Brás se recuperou na 
partida e empatou o jogo. 
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PRO-
CESSO Nº 1004119-97.2015.8.26.0248. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Indaiatuba, Estado de São Paulo, Dr. Sérgio Fernandes, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a requerida T. S. AYOUB COMERCIO 
LTDA ME, na pessoa de seu representante legal. CNPJ 12.498.565/0001- 20. 
Rua Santina Bonagurio Juliani, 44, Parque Balneário, CEP 13350-000, Elias 
Fausto-SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ 90.400.888/0001-42, alegando em 
síntese: “Em 11/12/2014 a requerida celebrou com o autor contrato de desconto 
de cheques sob n°50377704468, tendo como objeto 49 (quarenta e nove) 
cheques à descontar, que totalizam R$124.371,87 (cento e vinte e quatro mil 
trezentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos). O banco, beneficiário 
de endosso translativo em cada cheque, tornou-se titular do direito de crédito de 
cada um deles. A falta de pagamento dos cheques não compensados por parte 
dos sacados gerou o vencimento da operação financeira a que a requerida se 
obrigou a saldar, independente de benefício de ordem ou divisão, na ocasião 
da entrega dos respectivos cheques ao autor. O valor do débito em maio/2019 
totalizava R$131.194,22 (cento e trinta e um mil cento e noventa e quatro reais 
e vinte e dois centavos).”. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos 
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis efetue 
o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 131.194,22 
devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital de 30 (trinta) dias. Caso não cumpra pague no prazo e os 
embargos não forem opostos, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial e constituir-se-á de pleno direito o título executivo 
judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

com o Belle Brás partindo 
para cima e abrindo o 
placar. Após o gol, o Orós 
equilibrou o jogo, mas 
pecou nas finalizações. O 
adversário aproveitou e 
fez o segundo. 

No final da primeira 
etapa, o Belle Brás fez o 
terceiro em cobrança de 
tiro livre, mas no minuto 
seguinte, o Orós dimi-
nuiu. Na etapa final, a 

Virada
Quando parecia que o 

jogo iria para as penali-
dades máximas, o Belle 
Brás passou novamente 
à frente, mas a equipe do 
Orós não se intimidou e 
empatou a partida em 5 a 
5. Faltando dois minutos 
para o final da partida, o 
Belle Brás aproveitou o 
contra-ataque e marcou. 
Atrás no placar, o Orós 

foi em busca do empate 
com o goleiro linha, táti-
ca que não surtiu efeito. 
O Belle Brás aproveitou 
e fez mais dois gols, fe-
chando o placar em 8 a 5.

Na decisão da Pri-
meira Divisão, XII de 
Junho e Schalke Grillos 
fizeram uma partida dig-
na de final. Logo no 
começo do jogo, após 
cobrança de lateral, o 
Schalke abriu o placar. 
O XII foi para a pressão 
e conseguiu a virada. 

O Schalke tentava 

realizar suas jogadas, 
mas era bloqueado pela 
boa marcação do XII de 
Junho. Na metade do 
primeiro tempo, a equi-
pe fez o terceiro gol, 
abrindo uma vantagem 
confortável no placar. 
Porém, no finalzinho 
da primeira etapa, após 
bela jogada individual, 
o Schalke descontou, 
fechando o primeiro 
tempo em 3 a 2.

Na etapa final, o Grillos 
voltou melhor e logo em-
patou a disputa. A equipe 
do XII iniciou novamente 
uma pressão, mas parou 
em grandes defesas do 
goleiro adversário. Per-
tinho do final da partida, 
o Schalke conseguiu no-
vamente ficar à frente do 
marcador após finalização 
de longa distância. 

Partindo de goleiro 
linha, a equipe do XII 
de Junho foi com tudo 
ao ataque em busca 
do gol de empate, mas 
faltando dois segundos 
para zerar o marcador, 
o Schalke marcou no-
vamente, fechando o 
placar em 5 a 3.

No último domingo 
(1º) aconteceu a de-
cisão da Copa Walter 
Pimentel entre Oliveira 
Camargo e Jardim Bra-
sil, no campo do Rêmulo 
Zoppi. A competição 
é organizada pela Lidi 

(Liga Regional Despor-
tiva Indaiatubana).

O jogo começou bem 
disputado com as duas 
equipes se estudando, 
procurando o melhor ata-
que. Aos poucos, os ti-
mes foram se soltando na 

partida e oportunidades 
foram aparecendo.

Etapa final
Em um ataque, o Oli-

veira aproveitou e abriu 
o placar da decisão, 
terminando a primeira 

etapa em 1 a 0. No se-
gundo tempo, as duas 
equipes partiram para o 
ataque e a partida ficou 
mais aberta. Mas quem 
se saiu melhor foi o Oli-
veira Camargo, que fez 
2 a 1 e ficou com a taça.



IRREGULARES

Guarda apreende  
motos na semana

Mulher é presa por tráfico 
internacional de drogas
Drogas foram apreendidas em fundo falso de mala em Viracopos 
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Homem escapa de 
sequestro em posto 

Duas farmácias 
são assaltadas 

Acidentes graves 
são registrados

Na noite de sábado 
(30), um homem pulou 
do porta-malas do pró-
prio carro para fugir de 
um sequestro. O caso 
foi registrado em um 
posto de combustível 
na Rodovia Santos Du-
mont, na altura de In-
daiatuba. 

De acordo com de-
poimento da vítima para 
os guardas que atende-

ram, ele foi sequestrado 
na cidade de Soroca-
ba por dois homens e 
uma mulher. Quando 
os suspeitos pararam o 
veículo para abastecer, 
o homem pulou do por-
ta-malas e fugiu.

Os suspeitos entra-
ram no carro e fugiram 
em direção a Campinas. 
Ninguém foi preso até o 
momento.

Na sexta-feira (29), 
guardas civis apreende-
ram duas motocicletas 
que trafegavam de forma 
irregular na cidade. A pri-
meira, uma Yamaha YBR, 
foi apreendida na Avenida 
Manoel Ruz Peres. A Divi-
são de Inteligência monito-
rava a moto, que circulava 
com placa artesanal.

O condutor informou 
que comprou a moto de 
outro rapaz, que não sabe 
quem é. A motocicleta, 
também estava com o 
chassi suprimido e foi 
recolhida ao pátio creden-
ciado pelo Poder Público.

A segunda motoci-
cleta apreendida foi uma 
Honda CG Fan, aborda-
da na Rua João Narezzi, 
no Jardim Morada do 
Sol. A equipe realizava o 

patrulhamento pela Rua 
Carlos Alberto Garcia, 
quando visualizaram um 
indivíduo saindo de um 
estabelecimento com o 
capacete na cabeça e co-
locando algo na cintura. 

Ao ver a viatura, ele 
saiu com sua moto em 
alta velocidade, o que 
levou os guardas a acre-
ditarem em um possível 
roubo. Abordado em sua 
residência, ele afirmou 
não possuir habilitação. 

O motociclista ainda 
tentou impedir a apreen-
são da moto e precisou 
ser contido e algemado. 
O veículo foi recolhido 
ao pátio e o motociclista 
apresentado na dele-
gacia de polícia, onde 
foi confeccionado um 
boletim de ocorrência. 

Na noite de segunda-feira, 
(2) uma mulher foi presa 
em flagrante pelo crime de 

tráfico internacional de drogas. O 
caso foi registrado no Aeroporto 
Internacional de Viracopos. 

A passageira transportava qua-
tro quilos de cocaína em uma mala 
e foi pega pela Receita Federal. 
Em depoimento aos agentes, a 
mulher disse que estava embar-
cando para Lisboa, em Portugal.

Ainda de acordo com os agentes, 
a mulher é boliviana e a droga es-
tava escondida em um fundo falso 
na mala. A droga foi apreendida e 
a mulher conduzida até à Delegacia 
de Polícia Federal de Campinas.

Dois casos de roubo a 
farmácia foram registrados 
esta semana em Indaiatu-
ba. A primeira ocorrên-
cia foi na noite do último 
domingo (1º) na Avenida 
Presidente Kennedy.

Segundo depoimento 
da representante do estabe-
lecimento, dois indivíduos 
armados entraram e exigi-
ram o dinheiro do caixa. Os 
bandidos roubaram ainda 
um aparelho celular e dani-
ficaram outro. Em seguida, 

fugiram em uma bicicleta.
O segundo roubo ocor-

reu na manhã de segunda 
(2) na Avenida Ário Bar-
nabé, no Morada do Sol. 
Dois homens armados 
entraram no estabeleci-
mento obrigando todos os 
funcionários a irem para o 
fundo da loja. Os ladrões 
foram em direção ao caixa 
e roubaram o dinheiro. 
Em seguida, fugiram em 
um carro. Em ambos os 
casos, ninguém foi preso.

No último domingo 
(1º), duas ocorrências de 
acidentes de trânsito fo-
ram registradas. A primei-
ra ocorreu pela manhã, no 
Jardim Califórnia, onde 
uma motocicleta colidiu 
com um veículo. De acor-
do com testemunhas, o 
motociclista não respeitou 
a sinalização de pare, vin-
do a bater no carro.

Com o impacto da bati-
da, a vítima foi arremessada 
para dentro de um bar. Ele 

foi socorrido pela Unidade 
de Resgaste do Corpo de 
Bombeiros e levado ao hos-
pital. A vítima passa bem.

O segundo acidente foi 
registrado na Avenida Fá-
bio Engenheiro Roberto 
Barnabé, no Parque Eco-
lógico. Um carro perdeu o 
controle ao fazer a curva e 
capotou. Havia três ocupan-
tes no veículo: dois adultos 
e uma criança de seis anos. 
Todos foram socorridos e 
encaminhados ao hospital.
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Mostra de filmes nacionais com sessões gratuitas acontece no Shopping Jaraguá até dia 11

Topázio recebe X Brazilian Film Festival

O Topázio Cine-
mas  do  Sho-
pping Jaraguá 

a Mostra X Brazilian 
Film Festival até a pró-
xima quarta-feira (11). 
O evento, que acontece 
pelo terceiro ano con-
secutivo em Indaiatuba 
e conta com apoio da 
Secretaria Municipal de 
Cultura, tem o objetivo 

de valorizar o cinema 
brasileiro, com sessões 
gratuitas diárias. Para 
participar, basta retirar 
o ingresso na bilheteria 
uma hora antes da sessão. 

Mais uma vez, Indaia-
tuba é a única cidade do 
interior paulista a partici-
par da Mostra, que acon-
tece em Chicago (EUA), 
São Paulo, Porto Alegre e 
Canoas. O lema do evento 
é Filmes Brasileiros com 
Consciência Social e os 

títulos exibidos levam à 
reflexão. “Estamos fe-
lizes de mais uma vez 
abraçar este projeto de 
valorização do cinema 
brasileiro, principalmente 
porque a exibição de fil-
mes alternativos faz parte 
da proposta do Topázio 
Cinemas há anos, tendo 
um público cativo nos 
projetos especiais”, de-
clara Bruna Mascarenhas, 
responsável pelo Depar-
tamento de Marketing. 

As sessões aconte-
cem sempre às 20 horas, 
no Topázio Cinemas do 
Shopping Jaraguá. Serão 
exibidos os filmes Espero 
Tua (Re)volta no dia 6, O 
Filme da Minha Vida no 
dia 7, Fevereiros no dia 
8, Amazônia Groove no 
dia 9, Paraíso Perdido no 
dia 10 e Badi no dia 11. 

Este ano, o evento terá 
uma novidade: a exibição 
do documentário Amazô-
nia Groove ao ar livre, em 

parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura. No 
sábado (7), às 17h, o filme 
será exibido no Parque do 
Mirim. No domingo (8), 
às 15h, a exibição ocor-
rerá no Museu da Água.

Festival
O Brazilian Film Festi-

val foi criado em Chicago 
em 2010 pela brasileira 
Ariani Friedl, com o obje-
tivo de difundir e fortalecer 
a produção audiovisual 

brasileira tanto nos Estados 
Unidos – onde se tornou 
o maior festival de filmes 
brasileiros do centro-oeste 
do país – quanto no Brasil.

A realização do even-
to é da ONG Partners of 
the Americas, entidade 
sem fins lucrativos que 
se desenvolve através de 
atividades voluntárias, 
com o objetivo de favo-
recer o intercâmbio edu-
cacional, cultural e social 
entre os países dos três 
continentes americanos.

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br
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Serviço
Mostra X Brazilian Film 
Festival
Data: 5 a 11 de dezembro
Local: Topázio Cinemas 
do Shopping Jaraguá
Endereço: Rua 15 de No-
vembro, 1.200, Centro
Horário: 20h
Entrada franca 
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Quadrinista também estará presente em duas coletâneas lançadas no evento

Leopoldo Anjo lança HQ 
Decahedron na CCXP19

Quanto tempo 
é preciso para 
um projeto tor-

nar-se realidade? Para 
o quadrinista Leopoldo 
Anjo, morador de In-
daiatuba, a determina-
ção de não abandonar 
o que ficou para trás e 
persistir no sonho vem 
da certeza de que você 
tem algo para contar. 
Tal sentimento resume 
bem a epopeia de cria-
ção de Decahedron , 
sua primeira HQ au-
toral, lançada oficial-
mente na sexta edição 
da Comic Con Expe-
rience – CCXP19, que 
acontece até domingo 
(8), no São Paulo Expo. 

Os personagens foram 
criados no final dos anos 
90, baseados em uma 
campanha de RPG. “O 
Aleph era o meu perso-
nagem. Eu era um dos 
mestres, revezava com 
um amigo. Como sempre 
gostei de desenhar, aca-

bei rascunhando o per-
sonagem de todo mundo. 
Nos meus cadernos de 
escola, estão os primei-
ros desenhos dos per-
sonagens que fiz, lá em 
1998”, conta Leopoldo. 

Vários cursos depois, 
a paixão viraria ofício e 
os planos para a primei-
ra HQ surgiriam. “Entre 
2001 e 2002 conheci a 
Jussara Nunes. Vi que 
ela escrevia muito bem 
e logo me tornei fã do 
trabalho dela. Então 
comentei sobre os per-
sonagens e perguntei se 
estava a fim de encarar o 
projeto comigo. Ela to-
pou na hora e começou 
a escrever a primeira 
versão”, lembra. 

Maturidade
No entanto, Decahe-

dron acabou indo para 
a gaveta em 2005, após 
ganhar suas primeiras 24 
páginas. “Diversos fato-
res foram determinantes, 
mas não era o momento. 
Além disso, em 2004 
não existia mercado na-

Horóscopo de 6/12 a 12/12
Por Alex Costa Guimarães

Essa reavaliação de seus sonhos de seus projetos pessoais, 
de suas amizades ou do que considera o que é ser amigo 
terá como lucro uma nova postura para seu futuro. Estará 
aprendendo a planejar melhor e a entender o que fez que deu 

errado em outras ocasiões. Estará descobrindo muito acerca de sua maneira 
de se expressar.

Embora haja algumas dificuldades, mudanças, ou neces-
sidade de renovar sua postura profissional, o taurino tem 
momentos agradáveis em sua vida afetiva-sexual. Tam-
bém terá uma maior vitalidade e facilidades para se ver 
melhor , saber quem é de verdade. Estará com mais facilidade de ter filhos 
nesse momento.

Gêmeos terá sua mente mais inflamada que o normal e 
poderá se ver envolvido rapidamente em discussões, precisa 
poranto tomar cuidado quando estiver em público.Dentro de 
casa poderá ter dificuldades a serem resolvidas ou seu lar 

precisa ser limpo, renovado, para manter sua ordem. 

O canceriano terá oportunidades de perceber que o que 
aprendeu com relação aos seus valores pessoais pode ser 
muito valioso nesse momento. Também estará mais coer-
ente com relação a sua maneira de se expresssar perante 
os outros. Entenderá de onde surgem algumas dificuldades em seus relacio-
namentos devido ao não uso de sua mente. 

A vida profissional do leonino estará permitindo abrir portas 
para seus ganhos financeiros. Pode ocorrer gastos com estudos 
ou através de pessoas que trazem oportunidades. Pode ser um 
momento em que o foco estará principalmente na criação de 

bases ou estruturas pessoais, então a vida de balada ou de festas pode ficar 
em segundo plano. 

O virginiano está entrando em seu inferno astral e essa in-
dução tenderá a ser forte até a data de seu aniversário: Essa 
sensação de sentir-se só  vem acompanhado de descobertas 
muito importantes que precisarão ser implantadas em seu 
dia-a-dia. Aproveite os conhecimentos que chegarem até você nesse período.

O libriano sente que vivencia um poderoso momento 
em que é solicitado a ele que faça uma renovação de sua 
aparência e hábitos. Isso pode gerar mudanças em sua 
aparência pelas próximas semanas. Pode querer buscar uma 
academia ou simplesmente mudar sua maneira de se ex-

pressar, ou terminar um relacionamento.

Esse período tem um peso bem específico para o escor-
piano. Estará muito focado em sua familia, onde irmãos, 
primos, pais, parentes em geral recebem a atenção do na-
tivo. Ao mesmo tempo sua capacidade de lidar com sua 
vida financeira estará em foco.

O Sagitariano precisa descobrir como se expressar melhor 
e que nem sempre dizer a verdade é a melhor estratégia. 
Aprender isso pode ser dificil, mas será importante. Nos rel-
acionamentos verifique se não está atropelando seu parceiro 

conjugal ao julgar-lo como menos hábil em certas tarefas.

Para o capricorniano, podem ocorrer gastos ou preocu-
pações com sua familia, com os pais, ou com os filhos), 
ou mudanças dentro de seu lar podem ocorrer também. No 
campo afetivo, é possível que ocorra grandes encontros em 
viagens para longe. Na vida profissional, o momento é de lançar sementes 
para seu futuro, todo o movimento que fizer agora frutificará daqui a alguns 
meses. Facilidades profissionais longe de seu lugar de aniversário.

O aquariano precisa tomar cuidado com sua energia vital que 
está em baixa e ao mesmo tempo agitada. Corre o risco de 
sofrer  inflamações, dores pelo corpo todo ou passar por uma 
cirurgia . Descubra o poder de acalmar a mente e manter sua 

respiração tranquila. Isso fará uma enorme diferença.

O pisciano precisa tomar cuidado com seus gastos, saber 
planejar suas atitudes, evitar ser uma pessoa egoísta. É pos-
sível que familiares (pais ou filhos) estejam precisando de seus 
cuidados. Ter carinho e atenção pode fazer toda a diferença.

Assim, 15 anos de-
pois, o projeto volta revi-
gorado. “Saber que De-
cahedron será lançado 
é um brinde final a um 
processo de evolução pes-
soal enorme”, afirma o 
quadrinista. A HQ chega 
com 72 páginas e mais 
duas histórias extras de 
quatro páginas cada, uma 
desenhada por Eric Va-
nucci e outra por Marcello 
Souza Filho, editorial de 
Rodrigo Ramos, matéria 
do jornalista Fábio Ale-
xandre e texto de quarta 
capa de Ian Fernandes 
(Sociedade da Virtude). 
O projeto foi finalizado 
com os apoios de Fabio 
Catena, Rodrigo Otäguro 
e Gustavo Pinheiro. 
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cional de quadrinhos e a 
possibilidade de bancar 
uma impressão era nula”, 
analisa Leopoldo.

“A primeira versão 
do roteiro era basi-
camente uma história 
policial, com super-
poderes.  Depois fui 
entender que cada vam-
piro tinha sua parti-
cularidade, um poder 
diferente”, conta Jus-
sara. “Quando resolvi 
escrever esta nova ver-
são de Decahedron, fui 
pesquisar vampiros em 
outras obras, inclusive 
uma versão que é ante-
rior a de Bram Stoker: 
Carmilla, do (escritor 
irlandês Joseph Sheri-
dan) Le Fanu, com raí-
zes bem mais antigas”.

DECAHEDRON
Autores: Leopoldo Anjo, Jussara Nunes e Rafael Paiva
Gênero: suspense, ação
Formato: 17x24cm 
Páginas: 72 coloridas + 8 extras (couché fosco 115g)
Ano de publicação: 2019
Preço de capa: R$ 45,00
Onde comprar: eventos e em breve pela internet (aguarde)
Instagram: www.instagram.com/leopoldoanjo 



Casamento de Edileide França. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente. 

Sua casa já está em fase de acabamento e agora é hora de você 
pensar na decoração. Na Adelaide Decorações você encontra o 
que há de mais moderno em cortinas, persianas, tapetes, carpetes, 
colchas sob medida, almofadas e papel de parede. Faça um 
orçamento sem compromisso. Sempre com os melhores preços! 
Av. Itororó, 704 – Fones: (19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. A Flor de Lis está com uma excelente promoção de terça e quarta 

com 10% de desconto em todos os serviços. Agora é hora de 
aproveitar! Agende seu horário nos Fones: 3825-0623 / 99921-7576, 
Rua Alberto Santos Dumont 1209 Cidade Nova 

Eliana e Paula com o lindo cão José Carlos, em consulta na 
Clínica Bicho Amigo.

A16

A Nova Loja

Bicho Amigo

Adelaide Decorações

Você não 
pode deixar 
de conhecer a 
coleção Peônia 
da A Nova Loja 
que está fazendo 
o maior sucesso. 
Padronagens 
diferenciadas, 
com muita 
pedraria e brilho, 
uma coleção de 
muito glamour 
com modelos 
deslumbrantes 
que encanta 
todas as noivas, 
venda e aluguel. 
Dê um pulinho 
na loja e confira 
de perto! R. 
Ademar, de 
Barros, 1011 - 
Centro, Fone: 
(19) 3875-1760 
- Site: www.
anovaloja.com.br

Alexandre, Jaci e Alexandre, saboreando a maravilhosa 
costela super macia do Kostela do Japonês 

Juliana, Carla e Mariângela saboreando as delicias do 
restaurante Kostela do Japonês

Equipe Hotflower saboreando o delicioso almoço do Cintra Restaurante
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Grenelle Gastropub

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

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

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante | facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/

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

ANDRÉ CHACHÁ

Clafoutis de Pêssego
Amigos leitores, a primavera é época de pêssegos e 

essa sobremesa francesa é bem prática de fazer. Con-
fira:
Ingredientes
•500g de pêssego 
•40g de manteiga noisete (manteiga clarificada no 
fogo brando até ficar com um gosto e cheiro de avelãs)
•4 ovos
•200ml de leite
•60g de farinha
•40g de farinha de amêndoas 
•70g de açúcar refinado
•1 colher de chá de essência de baunilha 
•1 pitada de sal
•Açúcar de confeiteiro para polvilhar 

Modo de preparo
Pré-aqueça o forno a 210° C. Enquanto isso, lave os 

pêssegos, coloque-os para escorrer e tire as sementes. 
Em uma panela pequena, derreta a manteiga;

Em uma vasilha, misture a farinha, o açúcar, o sal 
e a essência de baunilha. Misture e em seguida, acres-
cente os ovos e depois o leite, aos poucos, enquanto 
continua a misturar. Coloque a manteiga derretida;

Unte uma forma, pode ser de porcelana, com a 
manteiga e arrume os pêssegos cortados e despeje a 
massa de clafoutis;

Coloque no forno por 10 minutos a 210 °C, depois 
abaixe para 180 °C e cozinhe por mais 20 minutos;

O clafoutis pode ser servido quente ou frio, polvi-
lhados com açúcar de confeiteiro!

BON APPETIT!!

Uma sugestão deliciosa do Grenelle Gastro Pub é esse 
maravilho Medalhão ao molho de vinho com risoto de 
parmesão. Vale a pena experimentar. Av. Conceição, 250

Crianças no coral do Sarau do Clube 9 de Julho

Equipe Dicasa Móveis

Vanessa, Elaine e Isa no Grenelle GastroPub

Felipe, Marcelo, Claudinei e Wellington da Anferj no 
Jirau Restaurante

Camila, Marco e Daniel no Cintra Restaurante..JPG

Treinamento de Gestão da Qualidade para as equipes 
de Enfermagem e Recepção do Indaiatuba Hospital, 
realizado pela Factor Humano em parceria com a 
CMP Consultoria e Assessoria. Com Carla Manfrim 
Pansonato,Joice Teixeira e Patricia Giacomini

Orlando da Placas e Túmulos 
comemorou mais um ano 
de vida. O Mais Expressão 
deseja muitas felicidades

Felipe do Indaia Pescados 
recebendo do Mais Expressão 
um delicioso Bolo da Madre
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CLEITON BARBOSA 
DA SILVA - dia 27/12

ELISANGELA DA SILVA 
LEITE - dia 02/12

JOCEMARA AP, DOS 
SANTOS DA SILVA - dia 17/12

REINALDO DONIZETTE 
MARQUES - dia 02/12

VALDERRUBE SANTOS 
LIMA - dia 31/12

MARIA DO CARMO COSTA 
RIBEIRO - dia 17/12

CRISTIANE BARBOSA 
DA SILVA - dia 20/12

IVELTON RAIMUNDO 
DOS SANTOS - dia 07/12

NILO DE PAULO - 
dia 20/12

SARA ESTEFANI PERES 
DE MIRANDA - dia 14/12

JONATHAN DE SOUSA 
BABINSKAS - dia 14/12

ANIVERSARIANTES DO MÊS - Dezembro 

Na noite do dia 29, a Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de Indaiatuba outorgou ao 
Engenheiro Marcos Antônio Prieto, a Placa de prata, como 
o Profissional do Ano na categoria de Engenheiro Civil. 
Parabéns ao companheiro Marcos, parabéns a AEAI, 
através de seu Presidente Alexandre Romão e sua primeira 
dama Márcia, pelo excelente trabalho à frente da AEAI.

Aconteceu do dia 28/11 até o dia 01/12, no Espaço Ópera, 
a Mega Expo 2019 de final de ano, muitos expositores com 
belas mercadorias, e trabalhando com alegria, com peças 
de vestuário, femininas, masculinas e infantil, flores, tipo 
lindos vasos com suculentas, sabonetes artesanais, muitos 
com formas de frutas, semi-joias, relógios, calçados, bolsas, 
artesanato, e muito mais. No lado de fora, no estacionamento, 
estavam os Food Trucks, com uma gama de alimentos, como 
cozinha Indiana, Milk Shake; Kebabes; Hamburgueres, doces 
caseiros, a DuckBill, Coockies & Coffees; Sanduba no Pão de 
Folha da Saljby’s; Espetinhos artesanais; Churros, Sorvetes 
e Fondue; Feij ã o Tropeiro; massas deliciosas; barraca 
mineira de queijos, doce de leite e afins, stand de cachaças 
artesanais e um parquinho de brinquedos para a garotada, 
tudo com preços de arrasar. E para animar a festa no dia 
29, teve o show da Banda Guns N’Roses Cover, diretamente 
de Sampa, no dia 30, Show com a Banda The Brothers e 
fechando a feira no dia 01/12, com a Banda Roça’n Roll.

No [ultimo dia 29/11, aconteceu na sede da OAB, o último 
happy hour deste ano. O happy estava uma delícia, e como 
sempre, em prol de alguma entidade beneficente da cidade, 
desta feita a escolhida foi O Educandário Deus e a Natureza, 
tudo muito bom, tudo muito alegre e como sempre valeu a 
pena. Parabéns a presidente Viviane e sua equipe!

No final da tarde 
do dia 29/11. o 
proprietário Felipe 
do The Hoops 
apresentou no 
Happy Hour da 
casa, as sua Pizzas 
Fitness, tudo 
organizado por Gabi 
Zamchetti, Estavam 
presentes imprensa, 
amigos e clientes 
da casa, para 
experimentarem 
esta nova delícia 
que o The Hoops 
esta trazendo, e que 
realmente é uma 
delícia.

No próximo dia 8/12 será o lançamento da campanha 
HumanizAção no Almoço do Bom, evento que acontece a partir 
das 12h, na sede da Afasfa, onde toda a renda arrecadada 
com o almoço será revertida para a entidade. A Associação 
Humanitária Casa Esperança, em alusão ao Dezembro 
Vermelho, que propõe ações para prevenção de HIV/Aids 
e outras IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis). A 
iniciativa é em prol da Afasfa (Associação Filantrópica e 
Assistencial São Francisco de Assis), que presta assistência 
gratuita para portadores de HIV/Aids, e tem o objetivo de 
arrecadar recursos para a compra de camas hospitalares. Entre 
as ações empreendidas na campanha estará o Troco Solidário 
e, por isso, restaurantes interessados em participar já podem 
entrar em contato pelo e-mail (camila.jacober@gmail.com) ou 
ligar para o número (19) 9.8148-6558. A campanha seguirá 
até o dia 29 de dezembro, com três opções para quem quiser 
participar. Ligue e se informe para participar. 

Na noite do dia 28/11/2019, o Rotary Club de Indaiatuba 
Cocaes, esteve na sede do NRDC João Coutinho, para entregar 
o Certificado de Agradecimento, pelos excelentes trabalhos 
do NRDC, junto a comunidade de Indaiatuba. Presentes os 
presidentes, do Cocaes, Sr. Antonio Sergio Almeida e do RC de 
Indaiatuba, o Sr. Romeu Bortoleto Jr, mais alguns associados 
do RC Cocaes, Ivan Assariti, Renato Rezende, Boanerges 
Gonçalves, e a cônjuge do presidente Antonio Sergoio, a Sra, 
Izabel, e os representantes do NRDC, Sr. Pedro e Sra.Odete, 
Sra, Beth Coutinho e o filho Rafael T. Coutinho, e o Presidente 
Sr. Marcelo. Parabéns ao Cocaes e parabéns ao NRDC.
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O Armazém dos 
sabores inaugurou 

oficialmente sua loja 
no último dia 28, onde 

recebeu amigos, 
clientes e imprensa. 
Uma loja completa e 
repleta dos melhores 

produtos a granel 
vendidos no mercadão, 

em São Paulo, que 
agora está pertinho de 

você! Parabéns Edi, 
Cassio e Laila, sejam 

muito bem vindos

O Restaurante Mei Mei, que fica no Polo Shopping, tem uma incrível e deliciosa variedades 
em sushis, tanto no almoço, quanto no jnatar. Você pode escolher por kilo ou à vontade. É 
simplesmente maravilhoso e ainda por cima o ambiente super agradavel

A Farma3 é uma farmácia completa,  você encontra seus remédios, perfumes importados, 
dermocosméticos, suplementos, vitaminas e esmalteria. Leve sua lista de medicamentos 
e faça um orçamento. A Equipe Farma3 está pronta para te atender sempre com muito 
carinho e profissionalismo. Va conhecer!

O ano está chegando ao fim e a Horus 
Conservação Patrimonial está trabalhando 
muito juntamente com Cely Garcia, Sirlei 
Faria e Silbene Ribeiro para a camapnha 
publicitária de 2020 no Jornal Mais Expressão

Os  diretores  da Embalimp, Ronildo e Aline, comemoraram no último dia 29, os 10 anos da empresa. Com uma festa linda 
e muito divertida a equipe, clientes e fornecedores puderam prestigiar e comemrar juntos o sucesso da loja. Parabéns!

A dica de look 
dessa semana 
da Casa Cleidoka 
e da modelo 
Bia Martins que 
veste esse lindo 
body de lurex e 
calça jogger de 
linho, uma super 
tendência que 
pode ser usada 
tanto de dia como 
a noite, com uma 
pegada esportiva 
e em vários 
tecidos Modelo a 
linda Bia Martins.

Viviane Garcia participou da live do Programa Expressão 
no Ar, que acontece todas as segundas, pelo Facebook, 
na página do Jornal Mais Expressão, compartilhou, marcou 
seus amigos e ganhou no sorteio uma deliciosa pizza da 
Pizzaria Torrelaguna, onde pode conferir de perto junto 
com seu marido todo o profissionalismo da equipe e 
principalmente as delícias da casa. Participe também!

No último dia 28, foi inaugurada a clínica odontológica 
Sorriprime, na Rua Quinze de Novembro, 336. Um espaço 
completo que oferece especialidades como ortodontia, 
implantodontia, estética dental, harmonização facial, 
laserterapia, tratamentos para pacientes oncológicos e 
gestantes, periodontia, endodontia e clínico geral. Na 
foto, Thiago Passos dentista e responsável técnico, com 
seus pais Messias e Silvana Passos. Parabéns, o Mais 
Expressão deseja muito sucesso e sejam muito bem-vindos!

No dia 30/11 foi dia de comemorar a Premiação do 
Melhor profissional do Ano, eleito pela Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Indaiatuba. Marcia 
Romão e Alexandre Romão Presidente da Associação, e o 
Mais Expressão, parabenizam o eleito Marcos.
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negócios & classificados
Nº 876

CA08485 - JARDIM PORTAL DO SOL - AT 151 m² AC 
180 m² ( piso inferior) cozinha americana, sala, lavabo, 
( piso Superior)02 dormitórios com ventiladores sen-
do 01 suíte, lavabo, sala com ventilador, espaço para 
área gourmet toda coberta, garagem para 01 auto com 
portão eletrônico, em frente a reserva preservada com 
muitos pés de frutas, lateral da casa tem várias vagas 
de garagem. R$ 1.500,00 incluso IPTU.

CA08604 - PARQUE DAS NAÇÕES - AT. 200 m² AC.100 
m² - 2 dormitórios sendo (1 suíte), sala, cozinha, wc 
social, lavanderia e garagem para 2 autos coberta. R$ 
1.300,00 + IPTU

VENDA

CH01769 - RECANTO CAMPESTRE VIRACOPOS - AT. 
1000 m² - AC. 60 m² - Chácara murada e com edícula 
R$ 250.000,00 , aceita R$ 100.000,00 e mais 15 par-
celas de R$ 10.000,00, aceita carro como parte de pa-
gamento.

TE05915 - JARDIM COLONIAL - AT 183,30m2 - TERRE-
NO RESIDENCIAL DE ESQUINA- VENDA R$ 156.000,00.

TE04317 - ALTO DE ITAICI - AT 372,57 m²  -  terreno am-
plo, plano, cercado por construções, muito bem locali-
zado na quadra do meio, EM CONDOMÍNIO FECHADO 
DE ALTO PADRÃO, COM EXCELENTE INFRAESTRUTURA 
DE LAZER. R$ 225.000,00

AP04644 - PORTAL DAS FLORES - AU. 65 m² - 3 Dormi-
tórios, WC social, sala 2 ambientes, cozinha planejada, 
lavanderia, varanda e garagem para um auto, desco-
berta. Condomínio com portaria 24h, piscina e salão 
de festas. R$ 275.000,00 aceita permuta por terreno 
até 50% do valor. Apartamento próximo ao Shopping 
Polo, supermercados e escolas.

CA08591 - JARDIM DOS IMPÉRIOS - VILA RICA  - 
AT.175,98 m² AC.87,52 m² 03 dormitórios  sendo 01 
suíte, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 02 autos,  
Próximo a padarias, Hipermercado Goodbom, Parque 
Ecológico e Parque Temático, a 10 min. da Prefeitura 
Municipal e do Centro da nossa cidade. R$ 420.000,00

CA08602 - MONTREAL RESIDENCE - CASA TÉRREA - 
AT 150m²  AC 115m².  IMÓVEL NOVO PLANEJADO: 
03 Dormitórios (sendo 01 suíte com móveis planeja-
dos, WC Social, Sala 02 ambientes de Estar e Jantar, 
Cozinha Planejada com Fogão Cook Top/Coifa/Forno 
Elétrico e Microondas, Lavanderia com móveis plane-
jados.  ÁREA GOURMET: Churrasqueira. Garagem para 
02 carros, sendo 01 coberto. Imóvel preparado para ar 
Condicionado. R$ 530.000,00.

CA08338 - Sobrado em Cond. Fechado Vista Verde 
com 3 dormitórios sendo 1 suite todos com sacada 
(2 com armários planejados) , WC com box e gabine-
te, WC social com box e gabinete, Sala 2 ambientes, 
Lavabo, Cozinha Planejada, Lavanderia, Edícula com 
Churrasqueira e pia, quarto de despejo e banheiro, 
quintal com piscina, entrada de serviço, Garagem para 
2 autos coberta e aquecimento solar. R$ 550.000,00

CA08590 - RESIDENCIAL DONA MARIA JOSÉ - LANÇA-
MENTO CONDOMÍNIO NOVO AT. 300 m² AC 179,82 
m² - 03 suítes (sendo 01  master com closet) banheiros 
com cuba e ducha dupla, sala de estar, sala de jantar 
integrada com a cozinha, área gourmet, quintal, gara-
gem cobertas para 02 autos, área de lazer completa, 
piscina adulta e infantil, espaço gourmet, campo de 
futebol, quadra de tênis, quadra poliesportiva, por-
taria com segurança 24 horas, região privilegiada R$ 
850.000,00

LOCAÇÃO

AP04612 - RESIDENCIAL LE CHATEAU FRONTENAC - 
AU. 116m² - 3 suítes sendo uma com closet, WC social, 
sala com living, varanda gourmet, cozinha, lavanderia, 
02 vagas cobertas. Residencial com duas torres de 19 
andares, sendo 2 apartamentos por andar com estilo 
neoclássico, preparação para ar condicionado, gara-
gem coberta para 2 carros e área de lazer completa 
(piscina, playground, salão de festa e jogos, brinque-
doteca, fitness, mini quadra poliesportiva, espaço grill 
e sauna). R$ 2.700,00 + COND. + IPTU

AP04613 - VILA SFEIR - AU 80,40m² - 03 dormitórios 
(sendo 01 suíte), WC social, sala ampla dois ambien-
tes, varanda gourmet aberta (sem a churrasqueira), 
cozinha, lavanderia, garagem para 02 carros cobertos. 
OBS.: Preparação para ar condicionado na sala e nos 
dormitórios. ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO: Salão 
de Festas. R$ 1.600,00 + cond. + IPTU.

AP04647 - ROCCAPORENA - AU. 78,42 m² - 01 dor-
mitórios, WC social, sala, varanda, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 250.000,00. LO-
CAÇÃO: R$ 1.300,00 + COND + IPTU

CA06359 - PORTAL DAS ACÁCIAS - AT. 150 m² AC. 
120 m² - 3 dormitórios (1suíte com closet), Wc social, 
cozinha planejada com fogão, lavanderia, sala de es-
tar, sala de jantar, lavabo e garagem para 2 autos. R$ 
2.000,00 + COND +IPTU.

CA08549 - JARDIM HUBERT - AT. 130 m² AC 80 m²02 
dormitórios (sendo 01 suíte), 01 sala, 02 banheiros, 
garagem para 01 auto, a poucos metros do parque 
ecológico e GOOD BOM R$ 1.150,00 + IPTU

CA08594 -  PANORAMA RESIDENCE -  AT.300 m² - AC 244 m² - 03 suítes ava-
randadas (01 master com closet),  WC social, sala ampla com living e pé direito 
alto, sala home (segundo piso podendo ser reversível para quarto, escritório 
com banheiro), cozinha americana com fechamento de ambiente (com ilha 
e planejada), espaço gourmet com churrasqueira, lavanderia, piscina com 
hidro, paisagismo tropical. Aquecimento solar, acabamento alto padrão com 
iluminação em LED, piso cimentício térmico, porcelanato e louças linha Pre-
mium, persianas elétricas. Condomínio com área de lazer, salão de festas, 
playground, portaria 24 horas. R$ 1.200.000,00 (MOBILIA ARTZZI CAMPINAS 
DISPONÍVEL DURANTE PERÍODO DE OPEN HOUSE)

AP04642 - VARANDAS DO BOSQUE - AU. 78,76 m² - 02 dormitórios, WC social, 
sala para 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia, varanda, garagem para 
01 auto descoberta. **Apartamento com piso em porcelanato**. R$ 1250,00 
+ COND + IPTU.

CA08502 - CHÁCARAS AREAL- AT. 250 m² AC. 190 m² - casa térrea com 3 dormitó-
rios (1 suíte com closet e hidro), WC social, mezanino, sala para 2 ambientes com 
pé direito alto, cozinha com armários e mesa de apoio em pedra, lavanderia pla-
nejada, quintal com churrasqueira, casa de boneca e lindo paisagismo e garagem 
para até 3 autos coberta com armário. R$ 3.300,00 + IPTU.

CA07042 - VILA MARIA HELENA - AT 344,52 m², AC 221,06 m² - 03 dormitó-
rios amplos sendo 01 suíte, WC social, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
estilo americana com armários, mezanino, WC, varanda, lavanderia, de-
positó, espaço gourmet com churrasqueira, duas entradas, garagem para 
vários autos, jardim. R$ 3.900,00 + IPTU.

CA08596 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BRÉSCIA - AT. 200 m² - AC 120 m² - CASA 
TÉRREA com 3 dormitórios sendo 1 suíte, WC social, Sala 2 ambientes, Lavabo, 
Cozinha, área gourmet com churrasqueira e  2 vagas de garagem. Condomínio com 
área de lazer completa. R$ 490.000,00.

AP04540 - PREMIUM RESIDENCE - Apartamento Novo, no contrapiso. AU. 
73 m² - 2 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, lavanderia, WC social, sacada 
gourmet e garagem para 2 autos. Condomínio com área de lazer completa e 
portaria 24 horas. R$ 360.000,00.



B2 Imóveis

SALA DE TV, SALA DE ESTAR COM 
DOIS AMBIENTES, PÉ DIREITO DE 6M 

DE ALTURA, JARDIM EMBAIXO DA 
ESCADA. SALA DE JANTAR, COZINHA 
AMPLA, ILHA GRANDE NO CENTRO E 
COOKTOP E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, 

QUINTAL AMPLO, AREA GOURMET 
COM CHURRASQUEIRA, FORNO PIZ-

ZA, FOGÃO DE LENHA, VARANDA NAS 
PORTAS DOS QUARTOS E NA FRENTE 

DA COZINHA. GARAGEM COBERTA 
PARA 02 CARROS E DESCOBERTA 

PARA 04 CARROS.
R$ 1.100.000,00

CIDADE NOVA I – CA00000
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZI-
NHA, WC , QUINTAL, EDÍCULA, GARA-

GEM AREA DO TERRENO 450M°
R$ 1.250.000,00

COND.PARK AVENIDA-CC00093
4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, SALA EM 

3 AMBIENTES, COZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO,3 VAGAS

R$ 1.500.000,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 SUITES, 

10 BANHEIROS, SALA DE ESTAR, 
SALA DE JANTAR AMPLA, COZINHA, 

LAVANDERIA, ÁREA GOURMET, JACU-
ZZI, ACADEMIA, SALÃO DE JOGOS, 

SAUNA, ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 
HOME THEATER. PISCINA COM DUAS 
CASCATAS, PEIXES ORNAMENTAIS, 

GARAGEM PARA 06 CARROS. TODOS 
OS AMBIENTES CLIMATIZADOS E COM 

SOM. R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – CH00334
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
02 SALAS, COZINHA, 03 WC, LAVAN-
DERIA, AREA GOURMET COM CHUR-
RASQUEIRA. R$ 750.000,00 ( ACEITA 
PERMUTA )  LOCAÇÃO R$ 3.500,00 + 

R$ 105,00 DE IPTU

SÍTIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRESA

 AREA TOTAL 34.717,37 M²
R$ 800.000,00

VENDA TERRENOS 

LANÇAMENTO – TERRENOS EM 
INDAIATUBA

TERRENOS DE 150M² COM ENTRADA 
DE R$ 14.000,00

E SALDO EM ATÉ 144 PARCELAS

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS LOTES

R$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – TE00018
TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS LOTES

R$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL – TE00015
TERRENO 184 M²

R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

RESIDENCIAL VIENA – TE00021
TERRENO DE 250M² COM LINDA VISTA 

PARA O BOSQUE. SEGURANÇA E 
PORTEIRO 24 HORAS, INFRAESTRU-

TURA  COMPLETA COM PISCINA , 
QUADRA, PLAYGROUND, SALÃO DE 
FESTAS,ACADEMIA. R$ 180.000,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇAMEN-
TOS TERRENOS EVIDÊNCIAS  

333,95 M²  R$ 200.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

LANÇAMENTO – TE1111 – DIN - DIS-
TRITO EMPRESARIAL TERRENOS 
A PARTIR DE 488,87 M² VALORES A 

PARTIR DE R$ 215.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRACOPOS 
TR 000009 TERRENO 999 M²

R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-TR00778
TERRENO 999 M²

R$ 280.000,00 +R$ 280,00 (CONDO-
MINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-TR 
00754 TERRENO 400 M²

R$ 339.000,00

CENTRO- INDAIATUBA- TE00022
TERRENO COMERCIAL LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA ÁREA TOTAL 674,45M°

R$ 2.023.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

JARDIM POMPEIA – SA00008
SALA COMERCIAL 39,99M², ESCRITO-

RIO E WC. R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA 

CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

JARDIM OLINDA – CA03028
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA 02 AMBIENTES, COZINHAPLANE-
JADA, QUINTAL, GARAGEM PARA 02 
CARROS. DORMITÓRIOS, COZINHA, E 

BANHEIRO PLANEJADOS.
R$ 450.000,00

JARDIM TROPICAL – CA0003
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUI-

TE,SALA, COLPA, 03 WC, GARAGEM 
PARA 04 CARROS. EDÍCULA COM 01 

QUARTO, 01 WC.  R$ 450.000,00

JARDIM MORADA DO SOL – CA03177
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC , QUINTAL.
R$ 450.000,00  ( ACEITA PERMUTA 

IMÓVEL DE MENOR VALOR )

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 03 BA-
NHEIROS, SALA DE ESTAR, SALA DE 
JANTAR, COPA, COZINHA, CHURRAS-

QUEIRA, FOGÃO Á LENHA, LAVAN-
DERIA, GARAGEM PARA 05 CARROS, 
POMAR, JARDIM. NÃO TEM PISCINA.

R$ 477.000,00

CASA COND.VILA AVAÍ – CC 00094
03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, 

AMPLA SALA, LAVABO, COZINHA, BA-
NHEIRO, GARAGEM PARA 02 CARROS, 

ÁREA DE SERVIÇO.
R$ 540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 SUITE, 02 
SALA, 02 COZINHA, ÁREA DE SERVI-

ÇO,  03 WC, 04 VAGAS
R$ 550.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
CASA COM 02 DORMITÓRIOS, 01 

AMPLA SUITE COM BANHEIRA, COPA, 
COZINHA, AMPLA SALA, BANHEIRO 

SOCIAL E QUINTAL. GARAGEM PARA 
02 CARROSCOBERTOS E 02 DESCO-

BERTOS. R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDOMÍNIO 
COM: SALA, LAVABO, COZINHA, LA-
VANDERIA, 03 DORMITÓRIOS SENDO 

01 SUITE, CHURRASQUEIRA COM 
MAIS 01 QUARTO E 01 BANHEIRO, GA-
RAGEM COBERTA PARA 02 CARROS E 

02 VAGAS DESCOBERTAS.
R$ 600.000,00

VILA  TELLER – CA03159
CASA MAIS SALÃO: CASA DE 02 

DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 
AREA DE SERVIÇO. GARAGEM. AREA 

DO SALÃO 90M².
R$ 600.000,00  

JARDIM BELA VISTA – CA03165
04 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
TODOS COM ARMÁRIOS E SACADA, 
02 SALAS, COZINHA PLANEJADA, 

COM FORNO E FOGÃO, 04 WC, LAVAN-
DERIA, EDÍCULA COM 01 QUARTO, 

COZINHA E WC, AREA GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA.

R$ 650.000,00 ( ACEITA PERMUTA EM 
TERRENO NO PARQUE REAL, OU 

IMÓVEL DE MENOR VALOR)

JARDIM SÃO PAULO – CA03155
03 SUITES ( SENDO 01 MASTER PRE-
PARADA PARA AR CONDICIONADO 
E COM BANHEIRA , OUTRA  MENOR 
COM VARANDA), SALA DE TV COM 

LAREIRA ELETRICA , COZINHA PLA-
NEJADA EM AMBIENTE INTEGRADO 

COM SALA DE JANTAR, INCLUI FORNO 
ELETRICO  EMBUTIDO, 02 LAVABOS, 

LAVANDERIA, AREA DE CHURRASCO,-
QUINTAL, DEPOSITO ( QUE PODE SER  
ESCRITORIO  OU ATELIÊ ), GARAGEM 

PARA 05 CARROS. 300M² DE TERRENO 
180 M² DE CONSTRUÇÃO.

R$ 665.000,00

CASA COND.VISTA VERDE – CC00096
02 SUITES AMPLAS, SALA 02 AMBIEN-
TES, LAVABO, COZINHA E GARAGEM

R$ 680.000,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DORMI-
TÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 02 

AMBIENTES, COZINHA, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, FORNO DE PEZZA, 
AREA GOURMET, EDICULA ABERTA, 04 

WC, 04 VAGAS DE GARAGEM.
R$ 680.000,00

JARDIM TROPICAL – CA0004- CASA + 
SALÃO COMERCIAL + KITNET 

03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
02 SALAS, COZINHA, DESPENSA, 

AREA DE SERVIÇO, GARAGEM PARA 
02 CARROS. SALÃO DE 90M² NO PISO 
SUPERIOR. KITNET COM 01 DORMI-

TÓRIO,SALA, COZINHA,  ESTRUTURA 
PARA PISCINA. R$ 900.000,00 – ( ACEI-

TA  PERMUTA ATÉ 50% DO VALOR)

CASA COND. PORTAL DE ITAICI – 
CC00097  03 DORMITÓRIOS SENDO 02 

SUITES, SALA 02 AMBIENTES, LA-
VABO, COZINHA, GARAGEM ÁREA DE 
LAZER COM PISCINA. R$ 980.000,00

CIDADE NOVA – CA03169
03 DORMITÓTIOS,SALA, COPA, CO-
ZINHA, 02 WC,QUINTAL, EDÍCULA, 

GARAGEM. AREA DO TERRENO 420M²
R$ 980.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE ITAICI – 
CC00070 04 DORMITÓRIOS (02 SUITES) 

SENDO UMA COM CLOSET GRANDE 
E AR CONDICIONADO, WC SOCIAL, 

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –
CA03146  CASA 02 DORMITÓRIOS, 

SALA, COZINHA, BANHEIRO, LAVAN-
DERIA, QUINTAL, E 01 VAGA DE GA-

RAGEM COBERTA. ACEITA FINANCIA-
MENTO. DOCUMENTAÇÃO OK.

R$ 250.000,00

MORADA DO SOL – CA03139
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO.
EDÍCULA COM  01 DORMITÓRIO, SALA. 

GARAGEM PARA 02 CARROS
R$ 260.000,00

SANTA RITA – CIDADE TATUI – CA03149 
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA, 02 WC, LAVANDERIA, 
EDICULA COM 01 DORMITORIO, SALA, 

COZINHA, GARAGEM PARA 02 CAR-
ROS. ACEITA PERMUTA  NA CIDADE 

DE INDAIATUBA. R$ 265.000,00

MORADA DO SOL – CA03160
 04 DORMITÓRIOS,SALA, COZINHA, 02 

WC. R$ 280.000,00

JARDIM ELDORADO – CA03157
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA , 

02 WC, GARAGEM PARA 02 CARROS, 
EDÍCULA NOS FUNDOS ( SEMI MOBI-

LIADA). R$ 280.000,00

JD. MONTE CARLO – CA03141
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 

SALA AMPLA, COZINHA TIPO AMERI-
CANA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 

GARAGEM COBERTA
R$ 285.000,00

JARDIM ITAMARACA – CA2891
03 DORMITÓRIOS, SALA , COZINHA, 02 
WC, AREA DE SERVIÇO, QUARTO DE 
DESPEJO, GARAGEM PARA 02 CAR-

ROS. R$ 320.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – CC 00074
 02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA GOURMET, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 01 VAGA R$ 340.000,000

JARDIM COLONIAL – CA0000
02 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA, 02 WC, 03 VAGAS DE 
GARAGEM CHURRASQUEIRA. ( ACEI-

TA PERMUTA EM APARTAMENTO ) 
R$ 360.000,00

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA, COZINHA AMERICANA, 02 WC, 

LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, 
GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 370.000,00

COND. FLAMBOYANT – CC 00052
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 SUITE, 02 
SALAS, COZINHA, WC, ÁREA GOUR-

MET R$ 385.000,000

JD. BELO HORIZONTE—CA03140
03 DORMITORIOS SENDO 01 SUÍTE, 
SALA, COZINHA PLANEJADA, SALA 

DE JANTAR, SALA DE ESTAR AMPLA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 

CHURRASQUEIRA, CERCA ELETRICA, 
AQUECEDOR SOLAR, GARAGEM

R$ 350.000,00

COND.PARQUE REAL – CC 00053
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 SUITE, 

SALA, COZINHA, WC, CHURRASQUEI-
RA R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL -CA03111
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, 

SALA, COZINHA, WC, ÁREA GOURMET. 
2 VAGAS

R$ 435.000,00 

SOLAR DOS ITAMARACAS – CA03163
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA,02 
WC, EDÍCULA ABERTA, GARAGEM E 
QUINTAL. AREA DO TERRENO 318M² 

AREA CONSTRUIDA 180M².
R$ 435.000,00

JARDIM PEDROSO – CASA DA FREN-
TE, 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM.
CASA DE FUNDOS, 01 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, QUINTAL.
TERRENO 352M² EXCELENTE LOCA-

LIZAÇÃO, PRÓXIMO AO HAOC. R$ 
430.000,00

CASA JD. ESPLANADA PARQUE REAL 
– CC00099  03 DORMITÓRIOS SENDO 
1 SUITE, COZINHA, ÁREA GOURMET, 
GARAGEM COBERTA, AR CONDICIO-

NADO E ENERGIA SOLAR.
R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA VERDE – CC00098
 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, COZI-

NHA, GARAGEM.
R$ 450.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 
02 SALA, COZINHA, COPA,  ÁREA DE 

SERVIÇO,  03 WC, 05 VAGAS, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA.

R$ 450.000,00

JARDIM MONTE VERDE – CA03158
SOBRADO COM 02 CASAS:  CASA 

PISO SUPERIOR, 02 SUITES, SALA, CO-
ZINHA,AREA DE SERVIÇO, WC. CASA 

PISO INFERIOR : 02 SUITES, SALA, 
COZINHA, AREA DE SERVIÇO,WC,02 
VAGAS DE GARAGEM. ÁGUA E LUZ 

INDIVIDUAL. CASA PROXIMO AO PAR-
QUE ECOLOGICO ACEITA PERMUTA 

POR TERRENO.
R$ 450.000,00

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA DE SERVIÇO
R$ 160.000,000 

JARDIM MORUMBI – AP00949 
02 DORMITORIOS SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM. R$ 165.000,00

JARDIM DOS COLIBRIS – AP00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 159.600,00 + CONDOMINIO DE R$ 

200,00

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM SALA COZI-

NHA E BANHEIRO
R$ 180.000,00

MIRIM I – INDAIATUBA – AP00948
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC E GARAGEM R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 

BANHEIRO, 01 VAGA
R$ 175.000,000 + R$ 313,00 (CONDOMI-

NIO) + R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 
BANHEIRO (MOBILIADA) ,02 VAGAS

R$ 190.000,000

BOSQUE DOS INDAIAS – AP0000
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM.
R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 PLANE-
JADO, SALA, COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO,01 VAGA COBERTA.
R$ 200.000,000 + R$ 250,00 (CONDOMI-

NIO) + R$ 50,00 (IPTU)

CECAP – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 200.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, 

COZINHA, AREA DE SERVIÇO SEPARA-
DA DA COZINHA, 01 WC, E UMA VAGA 

DE GARAGEM. 
R$ 210.000,00

JD. SANTIAGO – AP 00835
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO,02 VAGAS.

R$ 240.000,000 

CENTRO – AP00951
01 DORMITÓRIO, SACADA, SALA, 

COZINHA, WC, GARAGEM.
TODOS OS COMODOS COM ARMÁ-

RIOS PLANEJADOS.
R$ 240.000,00 

PARQUE   SÃO  LOURENÇO – AP00946
APARTAMENTO TODO PLANEJADO  , 
02 DORMITORIOS, SALA 02 AMBIEN-

TES,COZINHA, AREA DE SERVIÇO,WC 
GARAGEM  APARTAMETO TERREO. 
IDEAL PARA SOLTEIRO, IDOSO,  E 
QUEM ESTÁ COMEÇANDO A VIDA.

R$ 250.000,00

JARDIM ALICE – AP00952
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM COBERTA.
R$ 250.000,00

JD. MONTE VERDE – AP 00870
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, 

SALA 2 AMBIENTES, COZINHA, WC,01 
VAGA R$ 280.000,000 + R$ 200,00 

(CONDOMINIO)

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIENTES, 

COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO WC,01 
VAGA R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – AP 00867
02 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIENTES, 

COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO WC,01 
VAGA GARAGEM. R$ 290.000,000

VENDA CASAS 

TREVO DE CAPIVARI – CA0002
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA,02 

WC, AREA DE LAZER.
AREA DO TERRENO 250M²

R$ 110.000,00

BAIRRO CAMINHO DA LUZ – CA03162
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 
WC, GARAGEM, QUINTAL, AREA DE 

SRVIÇO. R$ 140.000,00

ITANHAÉM – CA0000
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, CHURRASQUEIRA , GARAGEM 

PARA 02 CARROS.
R$ 160.000,00

JARDIM CALIFORNIA – CA03131
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,GARAGEM, EDICU-
LA COM 01 DORMITORIO, WC, AREA 

DE SERVIÇO. R$ 190.000,00

CARDEAL – CA0001
CASA NOVA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, 02 

WC, GARAGEM PARA 02 CARROS.  
R$ 240.000,00 - ( ACEITA PERMUTA 

POR IMÓVEL DE MENOR VALOR EM 
INDAIATUBA )

JARDIM ELDORADO – CA0003
02 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA, 02 WC.
 GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 250.000,00

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SALAS 
COMERCIAIS NO DISTRITO

SALAS DE  29,43 M² ATÉ 368,26 M²
VALORES A PARTIR DE R$ 2.000,00

CENTRO – SA0001
SALA COMERCIAL COM 40M°

R$ 800,00 + IPTU R$55,00

JARDIM CALIFORNIA – SL00376
SALÃO DE 50M², COM 02 WC.

R$ 900,00

CIDADE NOVA – SA00009
SALA COMERCIAL DE 30M², 01WC.

R$ 1.100,00

CAMPO BONITO – SL0000
SALA COMERCIAL DE 102M²
R$ 1.400,00 + IPTU R$ 107,00

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

CENTRO – SL00358
EXCELENTE SALÃO COMERCIAL COM 

04 SALAS. R$ 1.800,00

 BAIRRO COLIBRIS – SL00371
SALÃO COMERCIAL,  280 M² COM 04 
BANHEIROS R$ 3.500,00 ( INCLUSO 

IPTU)

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIARIOS, COZI-

NHA, ESCRITÓRIO E VAGA PARA 10 
CARROS

R$ 6.000,00 + R$ 240,00 (CONDOMINIO)

DISTRITO INDUSTRIAL-  VITÓRIA 
MARTINI GALPÃO COM MEZANINO, 

REFEITÓRIO, COZINHA, ESCRITÓRIOS, 
WC, AREA FABRIL 368M².

R$ 6.200,00

LOCAÇÕES CASAS

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD. CIDADE -  CA 03133

01 DORMITORIO, COZINHA, WC, 01 
VAGA DE GARAGEM – CASA DE FUN-

DOS R$ 450,00 

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD.  CIDADE – CA 03132

02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 
WC E VAGA DE GARAGEM

R$ 850,00

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM SALA, 

COZINHA, 01 SUITE, LAVANDERIA E 01 
VAGA. INCLUSO ÁGUA E IPTU

R$ 850,00

VILA COSTA E SILVA – CA0000
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA, QUINTAL E GARAGEM.

R$ 850,00 – IPTU INCLUSO

VILA FURLAN – CA3035
01 DORMITORIO, SALA, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO. WC, QUINTAL, EN-
TRADA PARA CARRO DESCOBERTA.

R$ 900,00 – IPTU INCLUSO

JARDIM MORADA DO SOL – CA02437
02 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA, WC ,AREA DE SERVI-
ÇO,  VAGA PARA 02 CARROS.

R$ 1.000,00 + IPTU R$ 70,00

JARDIM MORADA DO SOL – CA03178
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM.
R$ 1050,00 + IPTU R$ 50,00

VILA VITORIA – CA03181
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 02 

WC, GARAGEM PARA 03 CARROS.
R$ 1.300,00 + IPTU R$ 100,00

BELA VISTA – CC00103
03 DORMITORIOS.SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA, 02 WC, 02 VAGAS DE 
GARAGEM, LAZER COMPLETO.

R$ 1.800,00 + COND. R$ 388,00 + IPTU 
R$ 111,70

JARDIM PAU PRETO – CA03167
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE , 
SALA, COZINHA, 02  WC, GARAGEM 

PARA 02 CARROS.
R$ 2.000,00 + IPTU R$ 65,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DORMI-
TÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 02 

AMBIENTES,COZINHA, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, FORNO DE PIZZA, 
AREA GOURMET, EDÍCULA ABERTA,  

04 WC,04 VAGAS DE GARAGEM.
R$ 2.500,00 ( INCLUSO IPTU)

SOLAR DOS ITAMARACAS- CA03170
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE,-

SALA 02 AMBIENTES,COZINHA, 02 WC, 
GARAGEM PARA 02 CARROS. EDÍCU-

LA COM  01 DORMITORIO E WC.
R$ 2.500,00 + IPTU  R$ 185,00

CONDOMÍNIO MONTREAL – CC0000
03 SUITES,  SALA 02 AMBIENTES, 

COZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL, 
AREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS DE 

GARAGEM.
R$ 2.800,00 + COND. R$ 168,00 + IPTU 

R$ 113,00

JARDIM PAU PRETO – CA0000
SOBRADO COM 04 DORMITÓRIOS, 

SENDO 03 SUITES,02 SALAS, COZINHA 
PLANEJADA, 02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.800,00 + IPTU 

VILA NOVA – CA03088
CASA PARA FINALIDADE COMERCIAL, 

COM 05 QUARTOS, 04 BANHEIROS, 
03 SUITES, SALA, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO, GARAGEM PARA 02 CAR-

ROS. R$ 4.500,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 SUITES, 

10 BANHEIROS, SALA DE ESTAR, 
SALA DE JANTAR AMPLA, COZINHA, 

LAVANDERIA, ÁREA GOURMET, JACU-
ZZI, ACADEMIA, SALÃO DE JOGOS, 

SAUNA, ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 
HOME THEATER. PISCINA COM DUAS 
CASCATAS, PEIXES ORNAMENTAIS, 

GARAGEM PARA 06 CARROS. TODOS 
OS AMBIENTES CLIMATIZADOS E COM 

SOM. R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 01 

VAGA. R$ 900,00 + 240,00 (CONDOMI-
NIO) + 154,00 IPTU

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS

R$ 1.000,00 + R$ 420,00 (CONDOMINIO) 
+ R$ 122,00 (IPTU).

CECAP – AP00953
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, AREA DE SERVIÇO, 01 VAGA DE 

GARAGEM.
R$ 1000,00 ( INCLUSO COND. E IPTU).

JARDIM SANTIAGO – AP00955
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA, 02 WC, COZINHA, AREA DE 

SERVIÇO,
AREA GOURMET, COM  CHURRAS-

QUEIRA, GARAGEM PAR 02 CARROS.
R$ 1.100,00 + COND. R$ 348,00 + IPTU 

R$ 106, 53.

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA 

AMERICANA, VARANDA, WC, 02 
VAGAS, . R$ 1.300,00 ( INCLUSO COND. 

E IPTU).

JARDIM TROPICAL – AP0000 – EDIFI-
CIO VANDO

02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, 01 VAGA DE GARAGEM.

R$ 1.300,00 COM CONDOMÍNIO E IPTU 
INCLUSO

CIDADE NOVA I – AP 00942
03 DORMITÓRIOS, SALA 02 AMBIEN-

TES, LAVABO, WC, GARAGEM
R$ 1.350,00 + CONDOMINIO- R$ 140,00 

+ IPTU R$ 90,00

CENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 DORMI-

TÓRIO, COZINHA, WC, GARAGEM.
R$ 1.400,00 ( INCLUSO CONDOMÍNIO 

E IPTU).

ED. PLAZA – AP 00926
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, 

SALA, COZINHA, WC, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 02 VAGAS R$ 1.400,00

VILA VITÓRIA – AP00520
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA, 02 VAGAS  NA GARA-
GEM. R$ 1800,00 + CONDOMÍNIO R$ 

520,00 + IPTU R$ 113,00

CENTRO – EDIFICIO PIAZZA  DI  FIORE 
– AP0000 03 DORMITORIOS, SENDO 
01 SUITE, 02 WC, 02 VAGAS DE GA-

RAGEM
R$ 2.100,00 ( INCLUSO COND. E IPTU)

CIDADE NOVA - ANDALUZ – AP 00925
03 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, 

SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, WC, 
VARANDA, ÁREA DE SERVIÇO, 02 

VAGAS R$ 2.200,00 + R$ 530,00 (CON-
DOMINIO)

JARDIM POMPÉIA – AP0000 – EDIFÍCIO 
PREMIUM RESIDENCIAL

03 DORMITÓRIOS, SENDO 02 SUITES, 
SALA 02 AMBIENTES, WC SOCIAL, 

COZINHA PLANEJADA, AREA DE SER-
VIÇO, 02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.300,00  + IPTU R$ 146,00 + COND. 
R$ 382,00 

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE

03 DORMITÓRIOS , SENDO 02 SUITES 
COM CLOSET, 02 VAGAS DE GARA-
GEM. R$ 2.990,00 + CONDOMÍNIO R$ 

382,00 + IPTU R$ 146,00
( APARTAMENTO MOBILIADO )

VENDA APARTAMENTOS  

JARDIM MORUMBI – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC , 01 VAGA DE GARAGEM.
R$132.000,00 ( ACEITA  FINANCIA-

MENTO)

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA.
R$ 150.000,000 + R$ 40,00 (CONDO-

MINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEIRO, 

COZINHA. SEM GARAGEM
R$ 150.000,00 + CONDOMÍNIO R$ 

355,00 + IPTU R$ 55,00



B3Imóveis

AP00680 – APARTAMENTO – JD. MORUMBI– 2 dormitó-
rios, sala, cozinha com planejados, banheiro com armários, 
com 01 vaga de garagem. - Área 42,48m² - R$ 165.000,00.

CA03910 – CASA– JD. RES. NOVA VENEZA - 01 Dormi-
tório, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem. – 
Área construída 60m² - Terreno 125m² - R$ 190.000,00.

AP00600 – APARTAMENTO – JARDIM ALICE- 02 dormi-
tórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 
para 01 carro. - Área construída 52m² - R$ 192.000,00.

CA01238 – CASA – JD. MORADA DO SOL - Casa com 01 
Dormitório, Sala, Cozinha, banheiro, área de serviço. + edí-
cula com quartinho e 01 banheiro. Garagem coberta para 02 
carros. Próximo do Parque ecológico, Mercado Good Bom, 
comércios, etc... - Área construída 105m² - Terreno 125m² - 
R$ 235.000,00. 

CA03921– CASA – JD. DOS COLIBRIS 02 Dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 02 va-
gas. +Grande quintal nos fundos c/ possibilidade de amplia-
ção dos cômodos, 02 vagas cobertas. - Terreno 150 m² - R$ 
245.000,00.

CA03915 – CASA ESQUINA – SÃO JUDAS II (ELIAS 
FAUSTO) - 03 Dormitórios, sala de estar e TV, cozinha, 
banheiro, área de serviço e garagem 05 vagas cobertas. 
- Área construída 110m² - Terreno 200m² – R$ 250.000,00 
*Aceita permuta em residência em Indaiatuba/SP do 
mesmo valor.*

CA03968 – CASA– JD. NOVA INDAIÁ– 03 Dormitórios, sala, 
cozinha planejada, banheiro, área de serviço e garagem 04 
vagas. + edícula, área de luz e mini jardim. - Área construída 
156m² - Terreno250m² - R$ 375.000,00.

CA03842 – CASA – PARK REAL 03 dormitórios sendo 1 suí-
te, Sala, Cozinha Americana,1 banheiro, 2 vagas sendo uma 
coberta. Condomínio com Salão de festas, Quadra polies-
portiva, Playground, Portaria e segurança. - Área construída 
105m² - Terreno 150 m² - R$ 400.000,00.

CA03404– CASA – JD. RES. DONA LUCILLA - 03 suítes 
sendo 01 master c/ closet e 02 lavatórios, sala de estar e 
jantar com pé direito alto, cozinha americana c/ ilha e armá-
rios embutidos e mesa para refeição, espaço gourmet com 
churrasqueira c/ coifa de inox, e armário embutido, paisagis-
mo, 04 vagas. (preparado para aquecimento solar e ar condi-
cionado). Condomínio c/ infraestrutura subterrânea, salão de 
festas, quadra, piscina adulto, infantil, playground, minicampo 
de futebol, segurança 24 h. – R$ 920.000,00.

CA03873 – CASA – RESIDENCIAL DUAS MARIAS - 04 suí-
tes, sendo 01 master com closet, sala estar jantar c/ pé direi-
to alto, cozinha americana com ilha com planejados, espaço 
gourmet  com churrasqueira com coifa de inox, jardim de in-
verno, preparado para aquecimento solar, garagem 04 vagas. 
Condomínio com toda infraestrutura: Salão de festas, pisci-
na, playground, academia. - Área construída 220m² - Terreno 
360m² – R$ 1.250.000,00

IMÓVEIS PARA VENDA

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banhei-
ro, edícula, churrasqueira e portão eletrônico  
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms,sala,coz,wc,salão comercial na fren-
te,garagem descoberta para 4 carros.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st),sala,coz,wc,lavande-
ria,garagem coberta.
CA100 – VILA FURLAN – R$170 MIL - 1 dormitório, Sala de Estar, Cozinha, 
Lavanderia, Wc, Piso Porcelanato. De R$180 MIL por R$170 MIL
CA101 –  JD.REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, 
wc, lavanderia, garagem coberta para 3 carros, toda em piso frio. Possui 
edícula com 1 dormitório, cozinha e banheiro.
CA251 – JD.MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitório com suíte, sala, cozinha, 
dispensa, banheiro e lavanderia.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA253 –JD.SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios ,sala, cozinha, 
banheiro e garagem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churras-
queira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros
CA345 – CIDADE NOVA – R$480 MIL – 3dorms(1st com armários ),sala,coz 
com armários,wc,lavanderia,dispensa,quintal,garagem
CA351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,coz,lavabo,lavande-
ria,garagem
CA367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3dorms (1st),sala,coz,wc,la-
vanderia 
CA400 – CECAP – R$500 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
2 banheiros, churrasqueira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com 
chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha planejada, banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 
2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apartamento. 

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL 2 dormitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia, garagem.
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 america-
na, 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,churrasquei-
ra,aquecedor solar,boiler 400l,garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CA320 – JD.TROPICAL -  R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, co-
zinha, sala, 2 banheiros, churrasqueira, garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de 
estar com pé direito duplo e sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em 

todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA304 – JD.BRÉSCIA –R$560 MIL – Sobrado com 3 dormitórios e sacadas 
amplas, sendo 2 suítes e 1 suíte com closet, sala de TV, sala de jantar, cozinha 
com ilha, dispensa, depósito diversos, lavabo, lavanderia e garagem para 4 
carros sendo 2 cobertas. Possui área gourmet integrada com cozinha e área 
de serviço, piscina, banheiro social externo, aquecedor solar, quintal com gra-
mado e canteiro.

APARTAMENTOS

AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, 
hall de entrada, lavanderia, garagem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$ 360 MIL – 3dorms (1st0,sala de estar 
e jantar,coz,lavandeia,2wc,todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta 
para 2 carros.
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),sala, coz planejada, 
wc, garagem
AP515 – CIDADE NOVA – R$ 300MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 
banheiros , sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.

TERRENOS    

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

  
Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes a partir de 300 m² 
R$240 mil financiado em até 36x

TE02 – JD.PIEMONTE – R$190 MIL – 302m²
TE35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE80 – JD. ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²
TE12 – ITAICI – R$300 MIL – 360m²
TE13 – JD.PAULISTA CONDOMINIO EURO PARK – OPORTUNIDADE 
R$210 MIL – 500m², aceita contra oferta.
TE18 – JD.CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta 
com chácara.
TE23 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$267 MIL – 295m²
TE20 – JD.PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda Fit 
a partir do ano 2018.
TE25 – CONDOMINIO MANTOVA – R$165 MIL – 222m² – Terrenos na quadra 
F lote 35,36. Comprando os dois terrenos R$310 MIL

CHACARAS E SITIOS

SI909 – JD. TROPICAL – R$700 MIL – 2dorms,sala,coz,dispensa,casa de 
caseiro,churrasqueira,sauna,mina d’água,lago com peixe,pomar,caixa d’água 
com 20000 L,aprisco para ovelhas,estufas,captação água da chuva.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,coz,lavanderia,varanda,wc 
social,piscina 3,5 x 7,fogão e forno a lenha,pomar,gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet,sala de 
estar e jantar,varanda,coz planejada,lavanderia,wc de empregada,sacada,pis-
cina,churrasqueira,fogão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sala,coz e wc,po-

mar,cerca elétrica,mezanino com porta balcão,sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sala de estar conjuga-
da com coz,lavanderia,varanda,piscina,churrasqueira,forno de madeira,todo 
gramadp,pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 -  40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 
casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque de água,nascente com cór-
rego,piscina 3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio 
de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

IC12 – JD.MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO E CASA - 2dorms,sa-
la,coz,WC,garagem para 5 carros.
 

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem garagem
CENTRO – R$750,00 – dorm, sala, coz, copa, wc, sem garagem
CENTRO – R$ 770,00 2 dorms, sala, coz, wc, sem garagem 
JD. MORADA DO SOL – R$ 1100,00 - 2 dorms, sala, coz, wc, garagem

APARTAMENTOS

CENTRO – R$1100,00 – dorm,sala,coz,wc
VILA FURLAN – R$ 1400,00 – 2 dorm (1 c/armário), sala, coz planejada com 
fogão, wc, lavanderia planejada, garagem. 
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala ampla, cozi-
nha, banheiro social, banheiro de empregada e garagem.
NÚCLEO HABITACIONAL FARIA LIMA – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.
CENTRO – R$1500,00 – 3 dormitórios com armários embutidos, sendo 1 
suíte, sala 2 ambientes, cozinha com armário embutido, varanda e garagem 
para 2 carros.

SALÃO

VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interligadas, cada uma 
com wc, sala dos fundos com azulejo, gabinete e pia

SALAS

CENTRO – R$1.100,00 – Área 75m², 1 wc, copa, 2 Jardim de inverno 
CENTRO – R$ 1.200,00 – Área 85m², contém 2 salas grandes, 1 jardim de 
inverno, 1 wc.
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DEPOIS R$1980,00 – 
área de saúde já funcionando, piso porcelanato, ar -condicionado, pia, espa-
ço para esterilização, salas com wc privativo. Incluso : secretária, água, luz, 
telefone, iptu. Fácil estacionamento.
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra



B4 Imóveis

  

CASAS

CA00219-JD AMÉRICA- 03 dorms c/ su;ite + dep. .......................  
.................................................................................R$ 550.000,00
CA00164-JD DOS COLIBRIS- 03 dorms c/ suíte + Dep. ..............  
.................................................................................R$ 345.000,00
CA00026-CECAP- 03 dorms + dep 2 vagas ...........R$ 400.000,00
CA00134-VILA HOMERO- 03 dorms c/ suíte + dep. .....................  
.................................................................................R$ 540.000,00
CA00155-JD EUROPA- 01 dorms + dep e quintal..R$ 390.000,00
C00184-VILA TELLER-03 dorms + dep 02 vags ....R$420.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00163-JD. DOS LAGOS-4 suítes + dep. Em construção .........  
.................................................................................R$ 480.000,00
CA00091-PARK REAL-3 Dorms, c/ suíte + dep. Novíssima .........  
.................................................................................R$ 430.000,00
CA00178- VILAGIO PORTO FINO- 03 dorms c/ suíte + dep. .......  
.................................................................................R$ 850.000,00
CA00013-MONTREAL-03 dorms, c/ suíte + dep ....R$ 450.000,00
CA00183- BRESCIA- 03 Dorme c/ suíte + dep. .....R$ 530.000,00
CA00014-GREEN VILLAGEM-03 dorms + dep 2 vagas. ..............  
.................................................................................R$ 500.000,00
CA00217-REIDENCIAL VIENA-03 dorms +dep 2 vagas. .............  
.................................................................................R$ 750.000,00

APARTAMENTO

AP00053-PIAZA DI FIORI -02 dorms c/suíte +dep 02 vagas. .......  
.................................................................................R$ 340.000,00
AP00052-VILLAGIO D’AMORE-03 dorms c/ suíte + dep .............  
.................................................................................R$ 370.000,00
AP00047-VILAGGE AZALÉIA- 03 dorms + dep 01 vaga ..............  
.................................................................................R$ 220.000,00
AP00051- SOLAR DOS SABIÁS- 02 dorms + depR$ 350.000,00 

CHÁCARAS

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep . c/ piscina 
.................................................................................R$ 980.000,00
CH00030- PORTEIRA DE FERRO- 03 dorms c/ suíte + dep. c/ 
piscina. ....................................................................R$ 480.000,00                                                
CH00040-TERRAS DE ITAICI-02 dorms c/ suíte + dep 05 vagas .  
.................................................................................R$ 700.000,00  
CH00029- ITUPEVA- 2000m c/ 03 dorms c/ suíte +dep. c/ piscina  
.................................................................................R$ 670.000,00
CH00036-ELIAS FAUSTO-03 dorms + dep c/ piscina . .............R $ 
680.000,00
CH00044-VALE DAS LARANJEIRAS- 03 dorms c/ suíte master + 
dep c/ piscina...........................................................R$ 930.000,00

TERRENOS

TE000147-JARDIM SANTORINI-758M. .................R$ 600.000,00
TE000158-BRESCIA- 206M ...................................R$ 150.000,00
TE000146-JARDINS DI ROMA-404M. ..................R$  280.000,00
TE00153-JARDIM BELO HORIZONTE 150M. ......R$  170.000,00
TE000163-JARDIM BRASIL 250M. ........................R$ 150.000,00

LOCAÇÃO

CASA

CA00145-JARDIM CALIFORNIA- 2 dorms + dep 2 vagas ...........  
..........................................................................R$ 1300,00+ iptu
CA00156-JD ESPLANADA 2- 03 suítes + dep 2 vagas. ...........  
........................................................................R$ 3.300,00+iptu

CA00202-JD NOVO HORIZONTE-03 dorms c/ 1 suíte + dep 04 
vagas ..............................................................R$ 2.500,00+iptu
CA00199-JD MORADA DO SOL-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 
vagas ..............................................................R$ 1.800,00+iptu
CA00205-JD DO VALE-02 dorms c/ suítes + dep 02 vagas......  
........................................................................R$ 1.500,00+iptu
CA00206-PARQUE DAS NAÇÕES- 03 dorms c/ suíte+ dep 02 
vagas ..............................................................R$ 1.800,00+iptu
CA00204-PAU PRETO- 03 dorms + dep 04 vagas. ...................  
........................................................................R$ 2.500,00+iptu
CA00203-JD BOM PRINCIPIO-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 
vagas. ..............................................................R$2.500,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00172-VISTA VERDE-03 dorms c/ 1 suíte + dep  02 vagas.  
............................................................. R$ 2.700,00+cond+iptu
CA00189-PARK REAL-03 dorms c/ 1 suíte+ dep 03 vagas ......  
............................................................. R$ 2.300,00+cond+iptu
CA00117-MARIA DULCE-03 suítes 01 master +dep 04 vagas.  
.............................................................. R$ 6.000,00+com+iptu
CA00196-MARIA DULCE-03 suítes +dep  04 vagas. ................  
............................................................. R$ 4.800,00+cond+iptu
CA00198-AMSTALDEN- 04 suítes +dep 04vagas ....................  
............................................................. R$ 3.500,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00059-PORTAL DAS FLORES- 2 dorms + dep 1 vaga. .......  
.............................................................. R$ 1.200,00 cond+iptu
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 Dorms + dep c/ eleva-
dor. ........................................................ R$1.300,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 
Vaga ...................................................... R$1.800,00 cond+iptu
AP00035-JARDIM REGENTE- 02 dorms, + dep+ 01 vaga. ......  
.............................................................. R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 
vagas .................................................... R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00051-SOLAR DOS SABIÁS-02 dorms +dep ......................  
................................................................. R$ 600,00 cond+iptu

TERRENOS

TE00134-CIDADE NOVA-402m ....................  R$ 2.000,00+iptu
TE00079-EUROPARK- 1000m. .....................R$ 1.000,00+iptu

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS..........R$ 5.000,00+ iptu
SL00005-ARIO BARNABÉ-234MTS. ...........R$ 2.000,00+ iptu
SA00009-CENTRO-35MTS .............................R$ 900,00+ iptu

GALPÕES

GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 585m- ...  
........................................................................R$6.000,00+iptu.
GL00028-VITORIA MARTINI - A/T 1000m A/C 795m ................  
....................................................................R$  10.000,00+iptu.
GL00018-RECREIO CAMP. JÓIA- A/T 680. .  R$5.000,00+iptu.
GL00213-RECREIO CAMP. JÓIA-A/T 1000. .R$6.000,00+iptu.

PONTO COMERCIAL

PT00003- CENTRO – 17 salas, coz , wcs fem e mac 9 vagas ..  
...................................................................R$ 14.000,00 +  iptu

VENDAS

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OFERTA IMPERDÍVELL!!!! MORADA DO SOL RUA-84. 
CASA DE 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, LA-
VANDERIA E GARAGEM PARA 02 AUTOS EM LOTE DE 
125M ² , DE R$210.000,00, POR APENAS: R$180.000,00. 
OU R$75.000,00 DE ENTRADA + 90 X R$1.650,00 F=99762-
7997/3935-3294 CORRA!

OFERTA IMPERDÍVELL!!!! MORADA DO SOL RUA - 50. 
CASA DE 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA AMERICANA, 
WC, LAVANDERIA, GARAGEM PARA 02 AUTOS + 02 CÔMO-
DOS NOS FUNDOS, EM LOTE DE 125M², DE R$210.000,00, 
POR APENAS: R$195.000,00. ACEITA CAMINHÃO NO NE-
GÓCIO ATÉ R$100.000,00 F=99762-7997/3935-3294 CORRA!

TROCO: CASA EM SALTO NO JARDIM LAGUNA COM 02 
DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, COZINHA AMERICANA, 
GARAGEM PARA DOIS AUTOS, EM LOTE DE 180M2 + UMA 
CHÁCARA DE 1000M2 NO BAIRRO PEDREGULHO EM IN-
DAIATUBA, POR EDICULA EM LOTE DE 250M2 OU CASA 
DE ½ LOTE ATÉ R$310.000,00 .  F=99762-7997/3935-3294 
CORRA!

MORADA DOS SOL-RUA-81 02 DORMITÓRIOS (01 SUITE) 
SALA/COZINHA AMERICANA-ABRIGO NOS FUNDOS E 
GARAGEM PARA 02 AUTOS- DE 270.000,00 POR APENAS 

R$220.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO. CORRA! F=99762-
7997/3935-3294.

SÍTIOS VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DORMITÓ-
RIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, GRAMADA,  POMAR, 
ÁREA DE CULTURA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES 
COM PEIXES ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  
DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍFERAS, PLAY GROUD,A 12 KM 
DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL EM INDAIA-
TUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA ENTRADA 
+ PARCELAMENTO. F=19-99762-7997/3935-3294

SÍTIO EM PIEDADE SP, 36.000M², 02 CASAS, BARRACÃO, 
LAGO COM PEIXES, TELEFONE FIXO, TORRE DE INTERNET 
A 500 METROS DA RODOVIA, R$300.000,00 ACEITA IMÓVEL 
EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA 
ENTRADA + PARCELAMENTO. F=19-99762-7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE

PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 150M2 
– ESCRITURADO. F=19-99762-7997/3935-3294

CONDOMINIO LONDOM PARK- LOTE DE 300M2 POR APE-
NAS R$180.000,00  - F=19-99762-7997/3935-3294
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B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta

Caçamba Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual Dentista

Decoração



B9Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas

Pousada Produtos Naturais SalgadosMecânica

Manutenção Equip. eletrônicosJóias
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B13Serviços / Utilidades

ANALISTA DE INFORMÁTICA – Superior 
completo ou Cursando. Experiência em de-
senvolvimento de sistemas. Conhecimentos 
em report services e programação. Inglês 
intermediário.

ANALISTA DE SIGWEB – Superior comple-
to. Experiência na área de desenvolvimento 
e projetos de sistema. Conhecimentos na 
linguagem SQL.

ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR – Superior 
completo. CRC ativo. Residir em Indaiatuba. 
Experiência no sistema ERP Protheus – Mi-
crosiga. Excel intermediário. Conhecimentos 
em débito e crédito.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Experi-
ência em limpeza de piscinas, corte de grama 
e pequenos reparos. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos e aos finais de semana. 

ASSISTENTE DE LICITAÇÃO – Superior 
completo ou Cursando em Contabilidade, 
Direito ou Administração. Desejável conheci-
mento em licitação pública. CNH categoria B. 
Irá dirigir os carros da empresa na Região de 
Campinas. Pacote Office.

CERVEJEIRO TÉCNICO – Desejável Curso 
Técnico de Cervejeiro; Química Industrial, ou 
Alimentos. Experiência na área de Indústrias, 
processos de Fabricação de Cerveja, Análises 
Laboratoriais e Boas Práticas de Fabricação. 
Acompanhar os processos de produção desde 
fabricação, fermentação, filtração e envase. 
Residir na Região Metropolitana de Campinas.

CONSULTOR (A) COMERCIAL – Ensino 
médio completo. Pacote Office. Experiência 
em prospecção de clientes e negociação co-
mercial. Desejável experiência em agência de 
empregos ou terceirização de serviços. CNH 
categoria B. Irá dirigir os carros da empresa 
em Indaiatuba e região. 

GERENTE DE VENDAS – Experiência na 
função. Desejável em empresa do Ramo de 
Material para construção.

INSPETOR OPERACIONAL – Para trabalhar 
liderando equipe de Porteiros. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em Informática. 
Experiência em tarefas administrativas. Dispo-
nibilidade para trabalhar em escalas e turnos. 
CNH categoria B.

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO – Possuir 
Curso de NR 10, NR 11 e BR 35. Experiência 
em manutenção preventiva e corretiva em 
sistema de Climatização. 

OPERADOR DE LASE - Leitura e Interpreta-
ção de desenho e metrologia. Experiência na 
função e em ajustagem das máquinas. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR DE DOBRADEIRA – Leitura 
e Interpretação de desenho e metrologia. 
Experiência na função e em ajustagem das 
máquinas. Residir em Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR DE TORNO CNC – Experiência 
na função. Metrologia e Leitura e Interpretação 
de desenho. 

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – Experiencia 
em manutenção elétrica e mecânica de má-
quinas injetoras. Para trabalhar em empresa 
na cidade de Monte Mor. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.

TÉCNICO DE PROCESSOS – Experiência na 
função em empresas do Ramo Plástico (Injeto-
ras). Empresa de Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.

RUA: XV DE NOVEMBRO, 1084 – CENTRO - 
ENVIE SEU CURRÍCULO PELO 

selecao@joblinerh.com.br
ACESSE NOSSO SITE: 

WWW.JOBLINERH.COM.BR
FONE: (19) 3834-8862 / 3835-5215

Rua Jacob Lyra, 344 - Fone: 38943369 
maisemprego.mte.gov.br

Horário de atendimentos de 
Segunda a Sexta-feira das 07h00 as 15h45. 

Documentos: RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original.

Vagas on-line, sujeitas a alterações a qualquer momen-
to. Para saber a empresa e dados da vaga comparecer 

ao Pat com todos os documentos.

Ensino Fundamental incompleto
Auxiliar de corte - 2 vagas
Borracheiro (a) - 1 vaga
Caldeireiro (a) - 1 vaga
Costureiro (a) - 1 vaga
Pedreiro (a) - 2 vagas

Pintor (a) de obras - 1 vaga
Servente de obras - 1 vaga

Serralheiro (a) - 1 vaga

Ensino Fundamental completo
Apontador (a) de obras - 1 vaga

Atendente de lanchonete - 1 vaga
Auxiliar de cozinha - 1 vaga
Auxiliar de limpeza - 2 vagas

Auxiliar de linha de produção - 1 vaga
Chapista de lanchonete - 1 vaga
Cortador (a) de roupas - 1 vaga

Manicure - 1 vaga
Motorista carreteiro - 2 vagas

Montador (a) de estruturas metálicas - 1 vaga
Oficial de manutenção predial - 2 vagas

Oficial de serviços gerais - 1 vaga
Operador (a) de empilhadeira - 1 vaga

Passadeira de peças - 1 vaga
Padeiro (a) - 1 vaga
Pedreiro (a) - 1 vaga

Serralheiro (a) - 1 vaga
Soldador (a) - 1 vaga

Ensino Médio Incompleto
Açougueiro (a) - 1 vaga

Auxiliar de limpeza - 1 vaga
Ajudante de eletricista - 1 vaga

Ensino Médio completo
Arte finalistas - 1 vaga

Atendente de lanchonete - 2 vagas
Auxiliar administrativo - 1 vaga
Auxiliar de cozinha - 4 vagas
Auxiliar de padeiro - 1 vaga

Auxiliar de logística - 2 vagas
Bombeiro (a) civil - 1 vaga

Caldeireiro - 2 vagas
Cozinheiro - 2 vagas

Chefe de cozinha - 1 vaga
Comprador (a) - 1 vaga

Corretor (a) de imóveis - 1 vaga
Eletricista de manutenção industrial - 1 vaga

Encarregado de manutenção - 2 vagas
Marceneiro (a) - 1 vaga

Motorista de caminhão - 1 vaga
Oficial de serviços gerais - 1 vaga

Operador de empilhadeira - 2 vagas
Pintor (a) industrial - 1 vaga

Porteiro (a) - 1 vaga
Recepcionista - 1 vaga
Soldador (a) - 1 vaga

Ensino Técnico
Técnico (a) de segurança no trabalho - 1 vaga

Técnico (a) de enfermagem - 1 vaga
Auxiliar técnico (a) de refrigeração - 1 vaga

Ensino Superior incompleto
Analista de marketing - 1 vaga

Auxiliar de desenvolvimento infantil - 1 vaga

Ensino Superior completo
Professor (a) pré-escola - 1 vaga
Analista de sistema web - 1 vaga

Professor (a) ensino Fundamental - 1 vaga

Vagas PCD
Auxiliar de logística - 1 vaga

EMPREGOS
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Vendo casa no Par-
que dos Indaias – 8 
cômodos, sendo 4 na 
parte superior, duas ca-
sas em mesmo terre-
no Aceito terreno como 
parte do pagamento 
R$320.000,00 ou finan-
ciamento. F.: (19) 99482-
6697 / (19) 3875-3201 
João. Tendo interesse 
ver fotos na OLX
Condomín io  V is ta 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasquei ra ,  coz inha, 
banheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde 
( ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 au-
tos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000,00. F. 3875-
2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-
2215
J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02 DORM, 
SALA , COZINHA(PLA-
NEJADO), BANHEI-
RO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno 
e da construção – con-
sulte-nos F.: (19) 98254 
7703  / (19)3885-4500 

CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no 
Jd. dos Imperios R$380 
MIL  - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL - (19) 98136-
7331 
Casa  com 3 dorms 
( 1st) no Pq. Indaia – 
R$280 mil (19) 98254 
7703 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  At : 
2700m²,para construto-
res é possível, desmem-
brar os 2700m² em 4 lo-
tes, sendo 3 de 380m² e 
1 de 950m² - (19) 98254 
7703 CRECI 74.
Oferta imperdível! Mo-
rada do sol Rua: 84 - 
Casa de 02 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavan-
deria e garagem para 02 
autos em lote de 125m 
², de R$210.000,00, por 
apenas: R$180.000,00 
ou R$75.000,00 de en-
trada + 50 x R$2.100,00 
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra
Oferta  imperdível ! 
Morada do Sol Rua: 
85 - Casa de 01 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia, quintal 
e garagem para 02 au-
tos em lote de 125m², 
de R$180.000,00, por 
apenas: R$130.000,00.  
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra!
Oferta  imperdível ! 
Morada do Sol Rua: 
50 - Casa de 02 dor-
mitórios, sala, cozinha 
Americana, wc, lavan-
deria, garagem para 02 
autos + 02 cômodos nos 
fundos, em lote de 125m 
², de R$210.000,00, por 
apenas: R$180.000,00. 
Aceita caminhão no ne-
gócio até R$100.000,00 
F.: 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
Troco: casa em Sal-

to no Jardim Laguna 
- com 02 dormitórios 
sendo um suíte, cozinha 
americana, garagem 
para dois autos, em lote 
de 180m2 + uma cháca-
ra de 1000m2 no bairro 
pedregulho em Indaiatu-
ba, por edícula em lote 
de 250m2 ou casa de ½ 
lote até r$310.000,00. 
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra!
Pau Preto comercial 
- 3 dorms c/ + dep. 03 
vagas de garagem F.: 
(19) 97171-4929 
CA03910 – Casa– JD. 
Res. Nova Veneza - 01 
Dormitório, sala, cozi-
nha, banheiro, área de 
serviço e garagem. – 
Área construída 60m² 
- Terreno 125m² - R$ 
190.000,00.
CA01238 – Casa – JD. 
Morada do Sol - Casa 
com 01 Dormi tór io , 
Sala, Cozinha, banhei-
ro, área de serviço. + 
edícula com quartinho 
e 01 banheiro. Gara-
gem coberta para 02 
carros. Próximo do Par-
que ecológico, Mercado 
Good Bom, comércios, 
etc... - Área construída 
105m² - Terreno 125m² 
- R$ 235.000,00. 
CA03921– Casa – Jar-
dim dos Colibris - 02 
Dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, área de 
serviço e garagem 02 
vagas. +Grande quintal 
nos fundos c/ possi-
bilidade de ampliação 
dos cômodos, 02 vagas 
cobertas. - Terreno 150 
m² - R$ 245.000,00.
CA03915 – Casa Esqui-
na – São Judas II (Elias 
Fausto) - 03 Dormitó-
rios, sala de estar e TV, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço e garagem 
05 vagas cobertas. - 
Área construída 110m² 
- Terreno 200m² – R$ 
250.000,00 *Aceita per-
muta em residência em 
Indaiatuba/SP do mes-
mo valor.*
CA03968 – Casa– JD. 
Nova Indaiá– 03 Dor-
mitórios, sala, cozinha 
planejada, banheiro, 
área de serviço e ga-
ragem 04 vagas. + edí-
cula, área de luz e mini 
jardim. - Área construída 
156m² - Terreno250m² - 
R$ 375.000,00.
CA03842 – Casa – Park 
Real - 03 dormitórios 

sendo 1 suíte, Sala, 
Cozinha Americana,1 
banheiro, 2 vagas sendo 
uma coberta. Condomí-
nio com Salão de festas, 
Quadra poliesportiva, 
Playground, Portaria e 
segurança. - Área cons-
truída 105m² - Terreno 
150 m² - R$ 400.000,00.
CA03404– Casa – JD. 
Res. Dona Lucilla - 03 
suítes sendo 01 master 
c/ closet e 02 lavatórios, 
sala de estar e jantar 
com pé direito alto, co-
zinha americana c/ ilha 
e armários embutidos 
e mesa para refeição, 
espaço gourmet com 
churrasqueira c/ coifa 
de inox, e armário em-
butido, paisagismo, 04 
vagas. (preparado para 
aquecimento solar e ar 
condicionado). Condo-
mínio c/ infraestrutura 
subterrânea, salão de 
festas, quadra, piscina 
adulto, infantil, play-
ground, minicampo de 
futebol, segurança 24 
h. – R$ 920.000,00.
CA03873 – Casa – Re-
sidencial duas Marias 
- 04 suítes, sendo 01 
master com closet, sala 
estar jantar c/ pé direito 
alto, cozinha americana 
com ilha com planeja-
dos, espaço gourmet 
com churrasqueira com 
coifa de inox, jardim 
de inverno, preparado 
para aquecimento so-
lar, garagem 04 vagas. 
Condomínio com toda 
infraestrutura: Salão de 
festas, piscina, play-
ground, academia. - 
Área construída 220m² 
- Terreno 360m² – R$ 
1.250.000,00
Linda Casa JD. Dos 
Imperio – Vila Ytu – 
Condom. Fechado com 
portaria 24 horas, se-
gurança, quadra, salão 
de festas, churrasquei-
ra, piscina, academia, 
brinquedoteca. Próx. 
Prefeitura/Park Ecoló-
gico. Casa 3 dorm. (1 
suíte), sala 2 ambientes 
com pé direito alto, co-
zinha americana, área 
gourmet, bom quintal, 
garagem 2 carros, aca-
bamento de primeira. 
R$410 mil, aceito per-
muta com terreno de 
menor valor e finan-
ciamento. Direto com 
proprietário. F.: (19) 
99925-0150 Marcia.

Vendo casa Vila Fur-
lan - de R$180 mil por 
R$170 mil. Reformada, 
laje, piso porcelanato, 
1 dormitório, sala, cozi-
nha, banheiro, área de 
serviço coberta, quintal, 
garagem para motos. 
Muro com consertina F.: 
(19) 99700-0944

 
Alto Padrão - casa com 
4 suítes espaço gourmet 
piscina aquecida mini-
campo de futebol  R$ 
7.000,00 + cond e iptu 
F.: (19) 98333-5694

 
Apartamento no con-
domínio Portal das 
Flores- 3 dorm. cozinha 
planejada, área de lazer 
completa. Ótima loca-
lização R$260.000,00 
Tratar com proprietário 
(19 )99256-9976 / (19) 
99368-2711
Vendo apto R$200 mil 
Spazio Illuminari - con-
dom com infraestrutura 
de lazer completa, por-
taria 24 horas, ótima 
localização, apto 2 quar-
tos, sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, com 
piso de madeira, sanca 
com iluminação indireta, 
2º andar vista privilegia-
da e condomínio R$203, 
IPTU $61. Aceito permu-
ta com terreno de menor 
valor e financiamento. 
Direto com proprietá-
rio F.: (19) 99925-0150 
Marcia. Rua: Benedito 
Gonçalves de Araújo, 
25 – bloco 10 ap 303 
AP00680 – Apartamen-
to – JD. Morumbi– 2 
dormitórios, sala, co-
zinha com planejados, 
banheiro com armários, 
com 01 vaga de gara-
gem. - Área 42,48m² 
- R$ 165.000,00.
AP00600 – Apartamen-
to – Jardim Alice- 02 
dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro, área 
de serviço e garagem 
para 01 carro. - Área 
construída 52m² - R$ 
192.000,00.
Apartamento vendo 
ou troco Guarujá - 02 
dormitórios. Sala, wc so-
cial e cozinha 01 vaga, 
prédio com piscina. 800 
metros da praia! F.: (19) 
99166-8272

 
Edifício Soho - 03 dor-
mitórios. Com suíte. 
Área de lazer completa 
F.: (19) 99721-0395

 
Sitio Estrada Mato 
Dentro  -  Valor: R$ 
2.500. 000,00 F.: (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
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 va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, bar-
racão, lago com peixes, 
telefone fixo, torre de 
internet a 500 metros da 
rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Terras de Itaici - 1000 
metros 300 A/C. 02 suí-
tes master c/ planeja-
dos. Área gourmet c/ 
churrasqueira, piscina 
ducha e lavabo. F.: (19) 
99166-8272
Sitio venda Indaiatuba 
- 27.800 metros. Com 
pequena casa. F.: (19) 
99115-8368
Elias Fausto - 7 alquei-
res. Ótima topografia, 
porteira fechada F.: (19) 
99166-8272
Recanto das Flores 
- Com lago, toda gra-
mada, área gourmet. 
Churrasqueira, campo 
de futebol, cercada. F.: 
(19) 999115-8368
Chácara Itupeva em 
condomínio - 03 suítes, 
sala, cozinha. Edícu-
la c/ escritório e sala 
tv. Vagas p/ 2 carros, 
churrasqueira e piscina. 
Água encanada e poço 
F.: (19) 97171-4929
Vendo Chácara - 1000 
metros R$80.000,00. 
Aceito carro como par-
te do pagamento F.: 
(19) 99280-9180 / (19) 
9 9959-9756
Chára Fogueteiro - 2 
suítes, sala, cozinha, 
toda cercada. Entra-
da de R$250.000,00 
e  R $ 6 0 . 0 0 0 , 0 0  a 
combinar. Valor total 
R$320.000,00 F.: (19) 
3875-3201 / (19) 99482-
6697

 
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 

150m2 – R$1060,00p/ 
m2 -escriturado. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Jardim Alice (único lote 
na rua) 125m2 – planís-
simo – R$1030,00 p/ m2 
– F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Condomínio London 
Park - lote de 300m2 por 
apenas R$180.000,00 
F.:(19) 99762-7997 / 
3935-3294
Jardim Brasil - 250 me-
tros F.: (19) 99115-8368
Vende-se em Poranga-
ba-SP - No km 162, da 
rodovia Castelo Branco. 
Terreno 1.040m² em um 
loteamento com toda 
infraestrutura totalmente 
construído na cidade. Iri-
neu F.: (19) 99290-2079 
/ (19) 3935-6376
Vendo terreno JD. Bom 
Viver (Terra Magna) 
– Lote de 360m² cond. 
R$303 IPTU R$117 Valor 
R$215 mil. Direto com 
o proprietário F.: (19) 
99925-0150 Marcia.
Terreno Portal das 
Acácias - Lote com me-
lhorias, casa erguida e 
coberta com 1 suíte, 1 
quarto, banheiro, sala e 
cozinha e área de ser-
viço externa em faze de 
acabamento. Contato 
com proprietário F.: (19) 
99308-0817

 
Alugo Salão Comercial 
Distrito Jóia - metragem 
total 1080m². Na parte 
inferior Cozinha, escritó-
rio banheiro masculino, 
feminino e para deficiente 
parte superior duas salas 
com ar condicionado e 
banheiro. Na frente ga-
ragem para 12 carros. 
Valor R$ 6.000,00 F.: (19) 
99612-7897

 
Brechó da Margot está 
liquidando tudo á partir 
de $1,00 a peça F.: (19) 
3875-1789
Vendo Prensa Camiseta/
caneca - Prensa plana 
30x42 para sublimação 
de camisetas, almofadas, 
mouse pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. R$ 
900. F.: (19)98125-2939
Vendo berço - berço 
americano com colchão, 
jogo de lençol, mosquitei-
ro. R$ 200.F.: (19)98125-
2939
Vendo Bicicleta Scoot. 
De R$2.000,00 por 
R$800,00.  F.: (19) 3935-
6985
Vendo - Carrinho de 
bebe Burigoto sem bebe 
conforto com ninho Preto 
e Cinza F.:(19) 98301-
6220 Lidia
Vendo Triciclo (Adulto) 
F.: (19) 99280-9180 / (19) 
9959-9756

 
Vendo um Fiesta - Com-
pleto, 28.000Km. Origi-
nal carro ficou 12 anos 
guardado. Único dono. 
Tratar (19) 98728-2491
Vendo Etios Platinum 
- Ano: 2018; Cor: prata. 
Com 17.000 Km. Com-
pleto, automático, couro, 
multi mídia, liga leve, 
piloto, garantia de fábrica 
e documentação Ok e 
revisado. F.: (19) 99771-
4156 tratar com Sérgio
Ford Ka -  Sedan - 2018, 
cor: prata, único dono. 
Impecável. Valor à baixo 
da tabela R$38.000,00 
F.: (19) 99612-7897

 
Reparo de fontes em 
geral e aulas particu-
lares de eletrônica em 
geral (prática & teoria) 
– Profº Riccó • Reparo 
de fontes em geral de: 
portões, cercas, pc’s, no-
tebooks, nobreaks, tv’s, 
aparelhos de som, xbox, 
etc. • Aulas de eletrônica 
(prática teoria): R$60,00/
Hora (19) 98714-0111
Zélia Lingerie - moda 
masculina e feminina. 
Atendimento persona-
lizado: para sua como-
didade, compre em sua 
residência ou na sua 
empresa. Contato: Zé-
lia WhatsApp ou celu-
lar:19-98831-0292
Ofereço-me como pedrei-
ro, jardineiro, encanador e 
eletricista F.: (19)99776-
6841 WhatsApp
Ofereço-me como pe-
dreiro encanador, refor-
mas em gerais e peque-
nos reparos na cons-
trução civil.Tratar com 
João. F.: (19) 98329-
8580 WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, en-
canador, jardineiro e ele-
tricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
O f e r e ç o - m e  c o m o 
diarista e passadeira 
Contato Vania. F.: (19) 
99595-3390
Ofereço-me como pas-
sadeira e faxineira aten-
do a domicilio F.: (19) 
99448-0082 Val
Ofereço-me como Mani-
cure e Pedicure pé e mão 
R$25,00 sobrancelha 
R$10,00. Atendo tam-
bem a domicilio F.: (19) 
99369-5615
Ofereço-me como faxinei-
ra ou diarista. Falar c/ Adi-
lene F.: (19) 99950-6251
Ofereço-me como pas-
sadeira F.: (19) 99595-
9448
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos. Falar 
com Erika F.: (19) 3875-
7624
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NOTAS DE FALECIMENTO
1. LUZIA ZEDELISKA 
DE SOUZA com 76 
anos, Vivia em União 
estável com GERAL-
DO DE SOUZA, Sendo 
Filho (a) de CLAUDE-
MIRO DE SOUZA e 
ROSA ZEDELISKA DE 
SOUZA. Não deixa Fi-
lho (s). Falecido (a) em: 
28/10/2019, e Sepulta-
do (a) no CEMITÉRIO 
SAUDADE SÃO PAU-
LO-SP aos 29/10/2019.

2.MARIA DOS SAN-
TOS com 71 anos, 
Divorciado (a) de ALCI-
DES HENRIQUE, Sen-
do Filho (a) de DORCI-
LIA MARIA DE JESUS 
e JOSÉ PIO DOS 
SANTOS. Deixa Filho 
(s): MARILZA. Faleci-
do (a) em: 02/11/2019, 
Sepultado (a) no CE-
MITÉRIO MUN. DE 
MARACAÍ-SP aos 
03/11/2019.

3.BENEDITO DO 
CARMO DA SILVA 
com 82 anos, Casa-
do (a) com ATACILIA 
BEZERRA DA SILVA, 
Sendo Filho (a) de 
EVANGELINA ADAL-
GISA DA SILVA. Dei-
xa Filho (s): AGNES, 
BENILDE, BERENI-
CE, ADNIR (MAIO-
RES). Falecido (a) em: 
12/11/2019, e Sepulta-
do (a) no CEMITÉRIO 
CAMPO GRANDE 
EM SÃO PAULO aos 
13/11/2019.

4.FLORA MARIA DA 
SILVA GONÇALVES 

com 83 anos, Viúvo (a) 
de MANOEL COMES 
GONÇALVES, Sendo 
Filho (a) de SEVERINO 
BASILIO DA SILVA e 
MARIA JOSE DA CON-
CEIÇÃO. Deixa Filho (s): 
ANTONIO, SEVERINO, 
MARIA MANOEL (MAIO-
RES). Falecido (a) em: 
17/11/2019, e Sepulta-
do (a) no CEMITÉRIO 
MUN.DE JANIÓPOLIS-
-PR aos 18/11/2019.

5.CARMA DE ANDRA-
DE BARROS com 87 
anos, Viúvo (a) de BE-
NEDITO MARIANO DE 
BARROS, Sendo Filho 
(a) de SALVADOR ALE-
XANDRE DE ANDRADE 
e MARIA TAVARES DE 
CAMPOS. Deixa Filho 
(s): RUBENS, NEUZA, 
RUI (MAIORES), JO-
RACI (PREMORIEN-
TE). Falecido (a) em: 
23/11/2019, e Sepulta-
do (a) no CEMITÉRIO 
MUN. PARQUE DOS 
INDAIÁS DE INDAIATU-
BA-SP aos 24/11/2019.

6.JOSE SILVINO FRAN-
CISCO com 56 anos , 
Casado (a) com MARIA 
CLAUDIA DOS SAN-
TOS FRANCISCO sen-
do filho(a) de MARIO 
FRANCISCO e ANTO-
NIA APARECIDA SE-
RAPHIM FRANCISCO.
deixa filho(s): DOLORES 
38, LEANDRO 36 ,ANA 
PAULA 35 ,RICARDO 
33 ,LAIS 32,  RODRI-
GO 30 ,FABIO 27 , FLA-
VIO 27, Falecido em: 
26/11/2019, Velado(a) 

no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
27/11/2019. 

7.ALEXANDRE ROZA 
MACHIAVELI com 71 
anos , Casado (a) com 
ROSA MARTINEZ MA-
CHIAVELI sendo filho(a) 
de JACÓ MACHIAVELI 
e EMILIETA LOMONTE 
MACHIAVELI.deixa fi-
lho(s): ALESSANDRA 44 
, ANDREIA  32, Falecido 
em: 27/11/2019, Vela-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 27/11/2019.
 
8.NANCY DEGANI FON-
TANA com 90 anos , Era 
Viúvo(a) de JOÃO FON-
TANA sendo filho(a) de 
ROMEU DEGANI e LAU-
RA BONIFACIA DEGA-
NI.deixa filho(s): NAIR, 
JOSE ( MAIORES ), Fa-
lecido em: 27/11/2019, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 28/11/2019. 

9.ANTONIO DE GAS-
PERI GONÇALVES 
com 77 anos , Casa-
do (a) com ORLIDA 
CLAUDIO GONÇAL-
VES sendo filho(a) de 
CAMILO GONÇALVES 
e HELENA GASPERI 
GONÇALVES.deixa fi-
lho(s): KATIA 50, RICAR-
DO 46, Falecido em: 
27/11/2019, Velado(a) no 
CREMATORIO CAMPI-
NAS, e sepultado(a) no 
CREMAT.MUNICIPAL 

DE CAMPINAS SP aos 
28/11/2019. 
10.INOCÊNCIO PEREI-
RA DE SOUSA com 61 
anos , Casado (a) com 
SONIA MARIA DA SILVA 
SOUSA sendo filho(a) de 
JOSÉ BATISTA DE SOU-
SA e QUITÉRIA PEREIRA 
DE SOUSA.deixa filho(s): 
KALINE 38, Falecido em: 
28/11/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
29/11/2019. 

11.MARIO PRADO com 
89 anos , Casado (a) 
com JUSTINA PEREIRA 
PRADO sendo filho(a) 
de ANTONIO PRADO 
e SEBASTIANA MA-
RIA DA CONCEIÇÃO.
deixa filho(s): MARIA,A-
DELINA,VERA,JOSE,-
CLAUDIO,NELMA,O-
DAIR,MARLI. - TODOS 
MAIORES, Falecido em: 
28/11/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
29/11/2019. 

12.CACILDA DO CARMO 
DE CAMARGO CUNHA 
com 72 anos , Casado 
(a) com GONÇALO INA-
CIO SILVA CUNHA sendo 
filho(a) de SEBASTIÃO 
XAVIER DE CAMAR-
GO e MARIA BICUDO.
deixa filho(s): ADILSON,-
VALERIA,GILSON,VA-
NESSA,VANIA,WILSON 
(MAIORES), Falecido em: 
28/11/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no MUNICI-

PAL DE SALTO SP aos 
29/11/2019. 

13.SIDNEI EDUARDO 
DIAS CORREA com 47 
anos , Era Divorciado(a) 
de GILVANIA MARIA 
COSTA sendo filho(a) de 
SIDNEI DIAS CORREA 
e NELITA DOS SANTOS 
CORREA.deixa filho(s): 
STEFHANY, BEATRIZ, 
JOÃO VITOR, Falecido 
em: 29/11/2019, Vela-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 29/11/2019. 

14.PEDRO AMBIEL FI-
LHO com 57 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de PEDRO AMBIEL e 
FILIPINA AMSTALDEN 
AMBIEL.deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 30/11/2019, 
Velado(a) no HELVETIA, 
e sepultado(a) no HEL-
VETIA aos 30/11/2019. 

15.DIOCINO BARBOSA 
DA CRUZ com 84 anos 
, Casado (a) com LAU-
RA BUENO DA CRUZ 
sendo filho(a) de PE-
DRO BARBOZA NETO 
e JOVENTINA MATIAS 
DA CONCEIÇÃO.dei-
xa filho(s): DURVAL, 
ELIANE, ELIZABETE, 
CRISTIANE, CATIA, 
ISAIAS, Falecido em: 
30/11/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
01/12/2019. 
16.MARINA FIOREN-
ZI MONZELLA com 87 

anos , Casado (a) com 
JOSE MONZELLA sen-
do filho(a) de ANTONIO 
FIORENZI e ELIZA FA-
VERO.deixa filho(s): 
LUZIA 62, SERGIO 64, 
SALVADOR (FAL), Fale-
cido em: 30/11/2019, Ve-
lado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 01/12/2019. 

17.RAMON CERVERA 
CASTERA com 83 anos 
, Vivia em União estável 
com ZENAIDE RIBEIRO 
SILVA, sendo filho(a) de 
SALVADOR CERVE-
RA GASCO e JOSEFA 
CASTERA PEREZ.deixa 
filho(s): AIDER 51, Fale-
cido em: 30/11/2019, Ve-
lado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 01/12/2019. 

18.MARCELO DONI-
ZETTI PREVIATELLI 
com 50 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
BELIM PREVIATELLI e 
MARIA INEIDE MASSA-
NI PREVIATELLI.deixa 
filho(s): NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
30/11/2019, Velado(a) 
no IGREJA NO MONTE 
VERDE, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 01/12/2019. 

19.TOYOKO NAGAMINI 
NAKANDAKARI com 
79 anos , Era Viúvo(a) 
de KOJI NAKANDAKA-
RI sendo filho(a) de 
JUNTOKO NAGAMINI 
e OMIO NAGAMINI.

deixa filho(s): ILZA 52, 
ROSEMEIRE 50, CLAU-
DIA 43, Falecido em: 
01/12/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
02/12/2019. 

20.JOSE MARQUES 
DA SILVA com 72 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de CRUZELINO 
MARQUES e FRANCIS-
CA VICTOR MARQUES.
deixa filho(s): NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido 
em: 02/12/2019, Vela-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 03/12/2019. 

21.ANTONIO DE CAM-
POS com 80 anos , Ca-
sado (a) com MARIA DE 
LOURDES PEREIRA DE 
CAMPOS sendo filho(a) 
de BENEDITO DE CAM-
POS e AMELIA VITORI-
NO.deixa filho(s): WIL-
SON 57, ROSANGELA 
55, MARCIO 48, Faleci-
do em: 02/12/2019, Ve-
lado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 03/12/2019. 

22.FRANCELINA LEI-
TE ROTOLI com 99 
anos , Era Viúvo(a) de 
AMADEU GARIBALDI 
ROTOLI sendo filho(a) 
de LUIZ PRAXEDES 
LEITE e AMELIA BAR-
BOSA.deixa filho(s): 
OSMAR, ALTAIR, AN-
GELO, AMADEU, (TO-
DOS MAIORES), Fale-

cido em: 02/12/2019, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
03/12/2019. 

23.INES NUNES DA 
COSTA com 93 anos 
, Era Viúvo(a) de MA-
NOEL ALVES DA 
COSTA sendo filho(a) 
de JOSÉ DE SOUZA 
PINHO e ROSA NU-
NES PINHO.deixa fi-
lho(s): OLIVAN, FRAN-
CISCO, ERIVAN, 
MARIA MADALENA, 
ABRAÃO, MARIA DO 
SOCORRO, RAIMUN-
DO, JOSÉ, MANOEL, 
MARIA DAS GRAÇAS, 
ROSA MARIA, AFON-
SO ( MAIORES ), Fa-
lecido em: 03/12/2019, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/12/2019. 

24.JULIA CETRA DE 
OLIVEIRA com 86 
anos , Era Viúvo(a) de 
ANTONIO BATISTA 
DE OLIVEIRA sendo 
filho(a) de CASSIMI-
RO MANOEL CETRA 
e ANGELINA HONO-
RIA DA CONCEIÇÃO.
deixa filho(s): JOSE, 
IRACEMA, LUIS, 
AUGUSTO, IVONE, 
IVANIL, IRENE, Fale-
cido em: 03/12/2019, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
04/12/2019.
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Itaici: o primeiro passo
Obras de requalificação chegam ao final de ano em momento crucial: a infraestrutura de drenagem das vias

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Uma das obras 
mais aguardadas 
dos últimos anos 

envolve a requalificação 
da Alameda Antônio Es-
tanislau do Amaral, via 
de 2,1 quilômetros que 
que dá acesso a Itaici e 
ganhará quatro faixas de 
rolamento em toda a sua 

extensão. O Mais Expres-
são conversou com Edu-
ardo Constantino Gomes, 
arquiteto da Secretaria de 
Obras e Vias Públicas, 
responsável pelo projeto. 

“Basicamente, o pro-
jeto surgiu em função da 
necessidade de ordenar o 
trânsito e dar sequência à 
duplicação que já havia 
sido feita de Itaici até o 
Vale das Laranjeiras”, 

explica. “Evidentemen-
te que o projeto gerou 
um impacto inicial na 
própria desapropriação 
dos imóveis, que teve um 
custo alto e um impacto 
social bastante grande”. 

“Com base nisso, o 
projeto passou também 
por algumas restrições. 
Não podíamos desapro-
priar mais para fazer seis 
pistas, por exemplo, se-

ria muito complicado, 
com um impacto ainda 
maior”, destaca Eduardo. 
“Precisávamos acertar 
ainda questões envol-
vendo acessibilidade e 
passagem de pedestres, 
que eram caóticos”. 

“A própria  ques-
tão do posteamento da 
CPFL era um verdadei-
ro caos, uma hora lá, 
outra hora aqui e uma 

poluição visual imen-
sa”, lembra o arquiteto. 
“Essa via que está sendo 
implantada terá a sua 
duplicação e será regula-
da a questão da ilumina-
ção, toda central e com 
LED, resolvendo outro 
problema daquela área, 
que era muito escura”. 

“A questão da du-
plicação também vai 
regular  os  acessos , 

principalmente alguns 
envolvendo grandes 
condomínios, o que im-
pacta na hora do rush. 
A questão de ser uma 
estrada intermunicipal 
também é um agra-
vante e nos horários 
de pico também traz 
muita gente de fora. As 
obras devem melhorar 
e regrar esses pontos”, 
afirma Eduardo. 
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Drenagem
“Importante destacar 

que a avenida também 
está sendo tratada na 
questão do subsolo. Toda 
a rede de drenagem, que 
não existia, está sendo 
feita. Esse tem sido o 
impacto maior lá, pois 
são escavações profun-
das e que tem gerado 
maior transtorno”, enfati-
za Eduardo. “Era comum 
passar naquela avenida e 
encontrá-la cheia de água 
superficialmente, por-
que não tinha drenagem. 
Com a duplicação, você 
aumenta muito a área e 
obrigatoriamente, precisa 
da drenagem. Como obra 
civil, é impactante”. 

O arquiteto evita falar 
em data para entrega. “A 
obra vai se desenvolver 
em 18 meses, teve início 
agora em maio e vai ter-
minar no segundo semes-
tre de 2020. Contratual-
mente, é isso”, aponta. 
“Mas existe um empenho 
da Prefeitura para dimi-
nuir esse tempo. Hoje 
já estamos trabalhando 
o subleito do pavimento 
para poder asfaltar efeti-
vamente os trechos que 
foram demolidos. As 
chuvas dos últimos dias 
atrapalharam”.

A nova ponte de con-

creto será essencial no 
projeto. “É peça funda-
mental. Sem ela, tudo 
que está se fazendo ali, 
não teria sentido. Só a 
ponte é orçada em quase 
R$ 5 milhões. Um in-
vestimento pesado para 
qualquer  município, 
ainda mais com recur-
sos próprios”, destaca 
Eduardo, que agradece 

a população. “No início 
das obras, tínhamos em 
média 20 e chegamos a 
27 reclamações por dia. 
Recentemente, tivemos 
apenas duas, por conta de 
serviços de uma operado-
ra de telefone e internet”. 

Eduardo aponta o que 
melhorou nesse relacio-
namento. “As reclama-
ções se concentraram no 

início das obras. Agora, 
tudo está sinalizado e 
fizemos um trabalho com 
os moradores, explicando 
o projeto”, conta. “Os 
próximos passos envol-
vem a realização de novas 
aberturas de vias, o que 
depende de novos em-
preendimentos e da con-
tinuidade das melhorias 
de pavimento, asfalto, que 

estão sendo feitas”. 
Para o arquiteto, a 

obra trará muitos benefí-
cios. “Minha convicção 
é que, pelo projeto e 
pelo fluxo que a gen-
te imaginou, devemos 
ter, no mínimo, 50% de 
melhoria em termos de 
fluidez do trânsito. São 
números abstratos, mas 
com certeza teremos uma 

grande melhora”. 
No total, a obra envol-

verá 27 mil metros qua-
drados de asfalto novo e 
de recapeamento; quatro 
mil metros lineares de 
calçadas e mais um qui-
lômetro de novas galerias 
de águas pluviais. A Es-
tanislau do Amaral tam-
bém receberá 68 pontos 
de iluminação de LED.

DIVULGAÇÃO
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Ponte
“Outro ponto im-

portantíssimo da obra é 
a nova ponte de traves-
sia sobre o Rio Jundiaí, 
que é o grande gargalo 
ali hoje. Além disso, 
ela também contribui-
rá para futuras novas 
ações”, analisa o ar-
quiteto. “Essa regula-
ção da duplicação vai 
direcionar aquela re-
gião para uma futura e 
consequente ampliação 

e urbanização. O po-
tencial de crescimento 
é enorme e algumas 
leis municipais estão 
proibindo a ampliação 
de novos loteamentos 
por conta da falta de 
acesso. Não existe ca-
pacidade viária. Isso se 
chama desenvolvimen-
to sustentável”.

O arquiteto revela 
que o projeto daquela 
área trazia problemas. 
“O antigo plano urbano 

daquela região foi mal 
desenhado, então o que 
se faz hoje é orientar 
essa falta de planeja-
mento, principalmente 
no aspecto onde não se 
tem outras opções. A 
região está servida por 
um único acesso, o que 
é muito ruim”, aponta.  

Este projeto, inclusi-
ve, não será o último en-
volvendo aquela região. 
“Essa obra é parte de um 
grande projeto e não seu 

final. Visa iniciar uma 
reurbanização daquela 
região”, destaca Eduar-
do. “Ele ainda vai passar 
pela abertura de novas 
avenidas, um plano viá-
rio novo, porque temos 
outros bairros por ali, 
inclusive industriais, 
que vão ter que ser ser-
vidos de acessos”. 

O arquiteto enfatiza 
a informação. “A atual 
obra da Estanislau do 
Amaral é o início deste 

projeto e não o fim. Ela 
vai atender o primeiro 
passo. É bom enfatizar 
isso, pois muita gente 
está pensando que esta 
duplicação vai resol-
ver todos os proble-
mas, mas não é isso”, 
ressalta. “Trata-se do 
primeiro passo de uma 
modernização e regula-
ção daquela área”. 

“Quando  f a lo  de 
início, passa também 
pela abertura de novas 

avenidas. O (prefeito 
Nilson) Gaspar já está 
negociando algumas 
desapropriações, inclu-
sive junto ao Ministério 
Público, tentando obter 
condições para abrir no-
vos acessos e melhoran-
do muito a condição do 
bairro”, revela Eduardo. 
“Somente no acesso do 
portal do Colinas do 
Mosteiro de Itaici, pas-
sam 4.200 veículos por 
dia, em média”. 

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI
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A história da 
humanida-
de é cerca-

da de grandes homens 
cujos seus exemplos 
eram simples anôni-
mos, que mal sabem, 
mudaram o rumo da 
história. Ou seja, desde 
sempre somos influen-
ciados por opiniões, 
ideias e comportamen-
tos que servem de re-
ferência para forma-
ção do nosso caráter. 
Existe até um ditado 
que diz: O que você faz 
soa tão alto que eu mal 
consigo ouvir o que 
você diz. O que sig-
nifica que o exemplo 
mobiliza muito mais 
que a palavra. 

“Eu era um jovem 
com muitos sonhos, 
que ia pra produção 
quando um colabora-
dor adoecia e preci-
sávamos fazer entre-
gas no dia seguinte, 
tinha a cabeça cheia 
de  ideias  e  o  bolso 
cheios de boletos com 
muitas contas para pa-
gar, enquanto senhor 
José fazia a limpeza 
do chão de fábrica da 
pequena Hot Flowers, 
na troca de turno. Ele 
se aproximou e disse 
com aquele sotaque 
arrastado de um bom 
nordestino: ‘- Seu Ed-
valdo, eu sempre digo 
pro meu filho de 16 
anos: Na vida, a gen-
te precisa se inspirar 
em alguém que gos-
taríamos de ser. E eu 
me inspiro no senhor’. 
Nunca mais esqueci 
esse comentário. Anos 
depois cá estou eu, se-
guindo o conselho do 
seu José e pensando se 
ainda existem pessoas 
se espelhando em mim, 
e se existem, tenho de 
dar um bom exemplo e 
seguir meus instintos, 
preservando meus va-
lores”, conta Edvaldo.

Hoje, CEO da Hot 
F l o w e r s ,  u m a  d a s 
maiores empresas do 
s e u  s egu i men t o  n o 
mundo, e que emprega 
centenas de pessoas 

Sucesso tem aquele que escolhe 
bem em quem se espelhar
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direta e indiretamente, 
o  vereador  Edvaldo 
Bertipaglia é um polí-
tico liberal e de direita, 
que apoia o governo 
do presidente Jair Bol-
sonaro (atual Alian-
ça pelo Brasil), aliás, 
como quase toda a po-
pulação de Indaiatuba. 
“Minha desfiliação do 
PSB - Partido Socia-
lista Brasileiro se deve 
a falta de atenção às 
lideranças do partido. 
Tomado mais uma vez 
pela constante e atual 
ideia de mudança, na 
última semana recebi 
em meu gabinete, na 
Câmara Municipal, o 
presidente e o vice-
-presidente do PRTB 
– Partido Renovador 
Trabalhista Brasileiro, 
onde também se des-
taca o vice-presidente 
da República, General 
Hamilton Mourão, a 
quem muito  admiro 
pela postura ética e 
lisura, e a convite de-
les, minha filiação no 
PRTB acon tece  em 
abril de 2020, durante 
a chamada “Janela Par-
tidária”. 

De volta à lembran-
ça do seu José, um bom 
exemplo inspira, forta-
lece posições e ajuda 
a escolher o melhor 
caminho. A presença 
de um mentor íntegro 
na nossa  exis tência 
pode abrir a visão para 
campos onde ainda não 
se tinha explorado. E 
foi isso que aconteceu 
há poucos dias com o 
empresário Edvaldo 
Bertipaglia. 

“Uma das figuras 
de maior expressão do 
PRTB, o vice-presiden-
te da República, Gene-
ral Hamilton Mourão, 
j á  mani fes tou  to ta l 
apoio aos partidários 
de Indaiatuba. Mourão 
se destaca como um 
homem brilhante, culto, 
respeitado, e o princi-
pal: Ficha limpíssima 
e dedicado ao bem da 
Nação. Inspirado nele, 
eu tenho certeza de que 
o PRTB vai  crescer 
muito em todo o País 
e eu me orgulho em to-
mar parte nessa trajetó-
ria de futuras vitórias”. 
c o m p l e t a  E d v a l d o .  

ELIEGE SIGNORELLI 
ES – ASSESSORIA E 
COMUNICAÇÃO

Empresário indaiatubano, ficha limpíssima e dedicado ao bem da Nação.

DIVULGAÇÃO
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A partir deste mês, 
as empresas Nu-
triplus e Omega 

Alimentação, integrantes 
do Grupo JLJ, incorpo-
ram em sua frota de ve-
ículos de transporte, um 
furgão movido à energia 
elétrica. Numa parceria 
com a BYD, umas das 
maiores fabricantes mun-
diais de veículos 100% 
elétricos, o modelo eT3, 
já está em operação.

O veículo fará dia-
riamente o transporte de 
insumos utilizados nas 
cozinhas do Grupo, bem 
como a entrega de refei-
ções prontas nas empresas 
atendidas pela Omega e 
em escolas que recebem 
a alimentação escolar da 
Nutriplus. A intenção do 
Departamento de Logís-

Nutriplus e Omega iniciam 
testes de veículos elétricos

tica do Grupo é, além 
de otimizar o trabalho 
realizado pelos veículos 
à combustão, contribuir 
com questões de sus-
tentabilidade ambiental, 
evitando a emissão de 
carbono, hidrocarbone-
tos, óxido de nitrogênio, 
aldeídos e material par-
ticulado. Atualmente, 84 
caminhões estão a serviço 
da Omega e da Nutriplus, 
rodando cerca de 160 mil 
quilômetros ao mês.

Para o Gerente Cor-
porativo de Supply Chain 
do JLJ, Roberto Mon-
zillo, a iniciativa mostra 
que a questão de susten-
tabilidade é preocupação 
eminente do Grupo, que 
sai a frente ao colocar ve-
ículos elétricos em ope-
ração. “Iniciamos esse 
período de testes com o 
eT3, que é um veículo 
leve de carga, mas a ideia 

Modelo eT3, da BYD, uma das maiores fabricantes mundiais, já está em operação nas empresas
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

é adaptar toda nossa frota 
para carros com emissão 
zero de poluentes. Esse 
veículo já entra em opera-
ção tanto para transporte 
de insumos, como para 
alimentos à nossas em-
presas clientes da Omega, 
como para as escolas 
atendidas pela Nutriplus. 
A utilização de carros 
movidos a energias re-
nováveis e sem emis-
são de poluentes é uma 
tendência mundial e o 
Grupo JLJ já inicia seu 
processo de transição”, 
conclui o Gerente.

Com emissão zero 
de gases de carbono, o 
eT3 tem 300 km de au-
tonomia, capacidade de 
carga de 750 kg, modo 
de carregamento rápido 
(2 horas para recarga), 
pode ser carregado em 
qualquer tomada 220v, 
consumo urbano de 0,19 

kWh/km ou 43km/l equi-
valente de Etanol e freios 
regenerativos.

O Grupo JLJ
Presente no mercado 

há mais de 35 anos, o 

Grupo JLJ é composto 
por empresas dos mais 
variados setores como: 
Alimentação Coletiva, 
Importação de Veícu-
los, Segurança, Servi-
ços, Consórcio e Seguro. 

Além da sede, localizada 
em Salto, interior de São 
Paulo, também possui 
filiais em todo o Brasil 
e no Chile, Argentina, 
Paraguai, Uruguai, Peru, 
Coreia do Sul e China.

Com emissão zero de gases de carbono, o eT3 tem modo de carregamento rápido (duas horas)

DIVULGAÇÃO
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Na contramão, cidade garante 
abastecimento de água em 2019
Para 2020 estão previstas obras importantes como a construção de uma nova Estação de Tratamento 
DENISE KATAHIRA
r edacao@maisexpressao .com.br

O mês de outubro 
foi o mais seco 
dos últimos 31 

anos, de acordo com a 
medição realizada pelo 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos (Saae), 
que coleta os dados por 
meio do pluviômetro ins-
talado na Estação de Tra-
tamento de Água, ETA 
III no bairro Pimenta. 

O índice de precipi-
tação dos últimos três 
meses também foi abaixo 
da média, se comparado 
com os anos anteriores. 
Em agosto, setembro e 
outubro choveu apenas 
77,70 mm, o que reforça 
a importância do plane-
jamento a longo prazo 
para se ter um sistema de 
abastecimento que possa 
minimizar os efeitos das 
mudanças climáticas que 

tem se acentuado.
Porém, apesar de 

poucas chuvas o racio-
namento na cidade está 
descartado. “Os manan-
ciais em Indaiatuba estão 

totalmente normalizados 
após as chuvas, com a 
barragem operando em 
100% de sua capacidade, 
não havendo a menor 
possibilidade de racio-

namento”, afirma o su-
perintendente do Saae, 
Eng. Sandro Coral. “In-
daiatuba é uma cidade 
privilegiada porque conta 
com a Barragem do Rio 

Capivari-Mirim, em fun-
cionamento desde 2015, 
e regulariza a vazão do 
Rio Capivari-Mirim 
manancial importante 
manancial que abastece 

80% da região Norte da 
cidade”, reforça.

Investimento
Indaiatuba está na 

contramão de muitas ci-
dades da região que pas-
saram ou estão passando 
por racionamento de água 
devido à estiagem que 
atinge todo o Estado de 
São Paulo. E para que a 
cidade se mantenha abas-
tecida, investimentos es-
tão sendo feito pelo Saae, 
melhorando o abasteci-
mento em regiões próxi-
mas aos bairros Jardim 
América, Moacir Arruda, 
Itaici, Bela Vista, Euro-
pa, com a implantação de 
novas redes e adutoras; 
muitas ações no combate 
as Perdas de Água Tra-
tada, com a substituição 
de redes antigas, troca 
de hidrômetros antigos 
e pesquisa e conserto de 
vazamentos não visíveis 
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que possibilitou uma eco-
nomia de 84 milhões de 
litros d’água; o desenvol-
vimento do Programa de 
Recuperação de Nascen-
tes; e desassoreamentos 
em diversos trechos do 
córrego do Barnabé.

Projeto Educa Água
Desde 2014, o Saae 

leva as escolas municipais 
o Programa Educa Água 
que visa conscientizar 
os alunos, professores e 
funcionários quanto ao 
uso consciente da água. 

O trabalho é feito atra-
vés da apresentação de 
peça teatral, palestras, 
distribuição de cartilha 
e camisetas. E toda essa 
ação obteve um resultado 
positivo. Segundo o Saae, 
com o programa, houve 
uma redução média de 
27% no consumo de água 
nas escolas. “É fundamen-
tal investir na formação 
das crianças. Quanto mais 
cedo o tema for abordado, 
maiores as chances de 
despertar a consciência 
pela preservação e utiliza-
ção correta da água, sem 
desperdícios”, destaca o 
superintendente.

Futuro
O prefeito Nilson 

Gaspar (MDB) e a su-

perintendente adjunta do 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos (Saae), 
Vanessa Kühl, estiveram 
em Brasília, no dia 29 de 
outubro para apresentar o 
“Programa Integrado de 
Saneamento e Recursos 
Hídricos de Indaiatuba /
SP – Rio Jundiaí Limpo”, 
no Ministério da Eco-
nomia e representantes 
de setores ligados aos 
Recursos Externos.

O projeto prevê obras 
importantes na bacia do 

rio Jundiaí, principalmen-
te na margem esquerda do 
rio, onde está a região de 
Itaici, como a construção 
de uma nova Estação 
de Tratamento de Água, 
reservatórios, adutoras, 
interceptor de esgotos na 
margem esquerda do Rio 
e implantação da segunda 
fase do projeto de distri-
buição de Água de Reuso.

“No planejamento 
para 2020 estão obras im-
portantes como a constru-
ção de uma nova Estação 

de Tratamento de Água, 
novos reservatórios, a 
construção da represa do 
Ribeirão Piraí através do 
Conirpi, investimentos 
em esgotamento sanitário 
e a continuidade dos pro-
gramas em andamento”, 
disse o superintendente.

Reuso da água
Indaiatuba possui um 

projeto pioneiro que visa 
atender as indústrias que 
utilizam grande quantida-
de de água tratada em seu 

processo produtivo. 
De acordo com o 

Saae, a ampliação da 
Estação de Tratamento 
de Esgotos - ETE “Ma-
rio Araldo Candelo” já 
está em fase de testes e 
a entrega da obra deve 
ser feita no início de 
2020. A ETE permitirá 
ao município ter 100% 
do esgoto tratado pelo 
método biológico, um 
dos mais avançados mé-
todos de tratamento de 
esgoto do mundo. No 

local também funciona 
uma Estação de Tra-
tamento de Água de 
Reuso, que também foi 
ampliada recentemente, 
e que fornecerá água 
para empresas usar em 
linhas de produção, para 
lavagem de ruas e rega 
de jardins, assim que a 
ETE entrar em opera-
ção efetivamente. Além 
disso, Indaiatuba será a 
primeira cidade regula-
da pela Ares PCJ, a ter 
tarifa de água de reuso.

Barragem do Rio Capivari-Mirim deu origem a um lago com capacidade para armazenar 1,3 bilhão de litros, permitindo a captação durante todo ano
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Volacc: do sonho à realidade
Entidade fundada em 1994 atende cerca de 500 pessoas e celebra sede própria, inaugurada em fevereiro

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Volacc (Volun-
tários de Apoio 
no Combate ao 

Câncer) é uma organiza-
ção social sem fins lucra-
tivos com uma missão: 
oferecer apoio socioassis-
tencial às famílias de pes-
soas portadoras de câncer 
em Indaiatuba. Criada 
em julho de 1994, após o 
encerramento da parceria 
com a Rede Feminina 
de Combate ao Câncer, 
a entidade encerra 2019 
com um marco histórico: 
a inauguração de sua sede 
própria. O Mais Expres-
são conversou com Silvio 
Oliveira, presidente da 
Volacc, que falou mais 
sobre esta grande con-
quista para a cidade. 

“Hoje  a tendemos 
em torno de 500 pes-
soas, pois este número 
é flutuante. São cerca 
de 110 pacientes, mais 
seus familiares”, con-

ta Silvio, destacando a 
principal missão da Vo-
lacc. “Apoio às famílias: 
tentamos ajudar de todas 
as formas possíveis. A 
partir do momento que 
a pessoa faz o cadastro 
conosco, a assistente 
social faz uma avaliação 
e eventualmente até uma 
visita em sua residência. 

Dentro desta avaliação, é 
definido o tipo de ajuda 
que a pessoa precisa”. 

A ajuda é ampla. 
“Pode ser cesta básica 
– para pacientes em pe-
ríodo de tratamento (qui-
mioterapia) oferecemos 
uma cesta de legumes e 
frutas – e também equi-
pamentos de apoio, como 

cadeiras de rodas, de 
banho, andador, muleta, 
cama hospitalar”, des-
taca o presidente. “Te-
mos também uma equipe 
técnica. Hoje contamos 
com duas assistentes 
sociais – sendo que uma 
coordena o Grupo de 
Vivência – três psicólo-
gos, uma fisioterapeuta 

e uma enfermeira. Essas 
duas últimas fazem, in-
clusive, o atendimento 
na residência para casos 
mais graves, em que o 
paciente está acamado, 
sem mobilidade”.

“Aos que podem vir 
até a nossa sede, temos 
um Grupo de Vivência 
toda segunda-feira. A 

assistente social leva um 
tema, como foco princi-
pal, mas às vezes chega 
alguém em uma situação 
no tratamento ou alguma 
novidade, acaba desvian-
do um pouco o assunto, 
mas todos participam 
ativamente. Os encontros 
são para pacientes e fami-
liares”, convida Silvio. 

DANIEL CARDOSO
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“Em dezembro, 
concluímos a primeira 
Oficina de Pães, Do-
ces e Salgados. Como 
agora temos espaço, 
conseguimos fazer. 
Também é aberta 
para pacientes e fa-
miliares, com dois 
objetivos: terapêuti-
co, porque cozinhar 
é um passatempo 
e gera interação, e 
também para gera-
ção de renda”, des-
taca o presidente da 
Volacc. “Algumas 
famílias, inclusive, 
já estão fazendo 
pães e salgados para 
vender”. 

“No começo do 
ano daremos iní-
cio a uma Oficina 
de Costura Artesa-
nal. Fizemos uma 
parceria com 
o Grupo GTA 
Segurança & 
Serviços, que 
propôs a oficina 
e pegará os uni-
formes dos fun-
cionários, que já 
estão gastos e não 
podem ser mais 
utilizados, e doará 
para a Volacc”, 
conta Silvio. “Essa 
oficina fará obje-
tos de artesanato 
e a própria GTA 
irá adquirir esses 
itens, para presentear 
clientes e colabora-
dores, principalmente 
em datas comemorati-
vas. Os assistidos irão 
produzir e ficar com a 
receita, não fica com a 
Volacc”.  

Terreno
“O terreno foi doado 

pela Prefeitura no final 
de 2016, em 2017 demos 
início à obra, que foi 
concluída em fevereiro 
de 2019”, lembra Sil-
vio. “Nosso sonho era 
ter um terreno, quando 
finalmente aconteceu a 
concessão, passamos a 
ter outra preocupação: e 
agora, vou ter dinheiro 
para construir? No início 
da obra, tínhamos um 
projeto orçado em R$ 
1,5 milhão e R$ 800 mil 
em caixa. Na minha ca-
beça, tinha certeza que, 
em algum momento, 
íamos parar essa obra”. 

“Tivemos muitos par-
ceiros que nos ajudaram 
e o próprio fato de estar-
mos construindo a sede 
própria deu um gás a mais 
para os voluntários. Em 
2018, fizemos muita coi-
sa em termos de bazares 

e eventos, criamos outros 
que ainda não tínhamos 
para poder aumentar a 
arrecadação, o que aju-
dou praticamente ajudou 
a terminarmos a obra”, 
afirma o presidente. 

“Na reta final, fal-
tava R$ 200 mil ainda, 
tentamos um emprés-
timo bancário, que foi 
negado. Foi então que 
surgiu uma alma cari-
dosa no caminho, um 
verdadeiro anjo, que 
ficou sabendo da nossa 
necessidade, me cha-
mou em seu escritório e 
emprestou o montante, 
sem juros e sem prazo 
para pagar”, recorda.  

Silvio enfatiza que a 
nova sede transformou 
a Volacc. “Muitas vezes 
recusávamos parcerias 
porque não tínhamos uma 
sede própria. Hoje, já 

implantamos a Oficina de 
Panificação, que foi uma 
grande conquista, fare-
mos a Oficina de Costura, 
conseguimos através de 
parcerias o atendimento 
de acupuntura e Reiki. 
A fisioterapeuta, que 
antes só atendia na re-
sidência, hoje consegue 
atender alguns pacientes 
na sede. O mesmo acon-
tece com os psicólogos, 
que criaram o Grupo de 
Vivência e palestras”. 

“O brechó melhorou 
muito, porque na sede 
antiga tínhamos que 
recusar muitas doações, 
principalmente de mó-
veis. Hoje temos espaço 
apenas para o brechó 
de móveis. Vendemos 
quase o dobro do que 
na sede antiga”, revela 
Silvio, que fala sobre 
o relacionamento com 
a iniciativa privada. 

“Melhorar sempre pode, 
mas temos uma boa 
aceitação junto às em-
presas. A população, em 
geral, tem um carinho 
pela Volacc. Quando 
pedimos patrocínio aos 
empresários, é difícil 
alguém fechar a porta”. 

A população ajuda 
bastante. “Por exemplo: 
no Outubro Rosa, diver-
sas lojas fizeram vendas 
e destinaram parte do 
recurso para a Volacc. 
Um salão de beleza tam-
bém fez e nos doou R$ 
2.500. O Lions Club fez 
60 anos, realizou um 
jantar e destinou 90% da 
receita para a Volacc”, 
lembra Silvio. “Além 
da questão financeira, 
sermos lembrados pela 
seriedade e transparên-
cia não tem preço”. 

“Temos algumas em-
presas que são doadoras 
mensais, mas esse núme-

ro poderia aumentar. Isso 
não apenas para a Volacc, 
mas também outras ins-
tituições”, lembra. “A 
Prefeitura é uma grande 
parceira. Temos uma sub-
venção mensal que, de 
2018 para 2019, dobrou 
de valor. Para os eventos 
que fazemos solicitamos 
o apoio pedindo barraca, 
som, outdoor, sempre 
somos atendidos”.

Prevenção
“Percebemos no Ou-

tubro Rosa muitas em-
presas, clubes e hotéis 
nos procurando e levan-
do palestras aos seus co-
laboradores. Foram 12, 
no total. Pela primeira 
vez, tivemos a procura 
de cinco empresas por 
palestras do Novembro 
Azul”, revela Silvio. 
“Quando a pessoa recebe 
o diagnóstico, é como 
se fosse uma sentença 
de morte. Ao chegar 

no Grupo de Vivência 
e conhecer pessoas em 
vários níveis da doença, 
conversar com cada uma 
delas, o assistido começa 
a ver que é um caminho 
difícil, mas que pode 
ser percorrido. Vai pas-
sar, melhorar e ficar 
tudo bem lá na frente”. 

“Em nossas pales-
tras, além de psicólo-
ga e enfermeira para 
falar de prevenção 
e tudo mais, sempre 
convidamos duas as-
sistidas para dar seu 
depoimento. Acaba 
sendo mais efetivo, 

pois ouvir a teoria sobre 
a doença é uma coisa, 
ouvir a pessoa falando é 
totalmente diferente, até 
porque são experiências 
pessoais. Às vezes, o 
mesmo tipo de câncer 
pode ser enfrentado de 
diferentes maneiras”. 

“Para 2020, pretende-
mos criar mais oficinas. 
Uma de nossas assistentes 
sociais sugeriu um projeto 
bem bacana. No Instituto 
Nacional do Câncer, cada 
mês é focado em um tipo 
de câncer. Nossa ideia 
é ter, pelo menos, uma 
palestra por mês sobre 
determinado tipo de cân-
cer. Trazer médicos e 
especialistas daqui e de 
fora”, revela Silvio. 

A nova sede da Vo-
lacc fica na Avenida 
Joao Ambiel, 1.170. O 
telefone para informa-
ções é o (19) 3875-4544. 
No Facebook, basta digi-
tar Volacc, e o Instagram 
é @volacc.indaiatuba. 
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Dimpe II movimentará economia
Novo Distrito Industrial abrigará micro e pequenas empresas, gerando diversos empregos

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Implantado em uma 
área com mais de 80 
mil metros quadrados, 
localizada na Alameda 
Capovil la ,  no Bair-

ro Pimenta,  o  novo 
Distr i to de Micro e 
Pequenas  Empresas 
(Dimpe) recebeu um 
investimento na obra 
de R$ 278.696,04. 

O sorteio dos lotes 
ocorreu em junho e 

concorreram 341 em-
presas  previamente 
classificadas. Puderam 
se cadastrar as micro-
empresas ou empresas 
de pequeno porte, a 
empresa individual de 
responsabilidade l i-

mitada e o empresário 
a que se refere o art. 
966 da Lei Federal nº 
10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002 (Código 
Civil) ,  devidamente 
registrados no órgão 
c o m p e t e n t e ,  e  q u e 

atendesse os critérios 
previstos na Lei Com-
plementar nº 123/2006 
e suas alterações.

Para o prefeito Nil-
son Gaspar, o distri-
to vai auxiliar na or-
ganização e expansão 
de negócios gerando 
emprego e renda para 
a população e para o 
município. “O Distrito 
Industrial de Micro e 
Pequenas Empresas, 
Dimpe II vai abrigar 123 
empresas, muitas delas 
que atuavam em setores 
inapropriados da cidade 
e que agora serão regu-
larizadas. As micro e 
pequenas empresas têm 
conquistado destaque 
no cenário nacional e 
segundo dados do Se-
brae, são responsáveis 
por 52% dos empregos 
com carteira assinada 
no setor privado. Nosso 
compromisso enquanto 
Administração Pública 
Municipal é incentivar 
empresas, comércios, 
negócios e o empreen-

dedorismo, pois des-
ta forma promovemos 
qualidade de vida para 
famílias e no desenvol-
vimento do município.”

Composto por 123 lo-
tes a partir de 300 metros 
quadrados, somando a 
área de 42.251,95 metros 
quadrados, as ruas do 
Dimpe II receberam 36 
postes de concreto ar-
mado com 36 lâmpadas 
LED de 150W de potên-
cia, e também foram ins-
talados transformadores 
na área do loteamento 
para rebaixamento da 
tensão da rede da con-
cessionária, conforme 
diretrizes técnicas para 
atender à necessidade 
dos futuros empreende-
dores industriais que se 
instalarão no local. 

Também foram con-
cluídas as obras de in-
fraestrutura do Dimpe 
II que recebeu galerias 
pluviais, implantação 
de redes de água e de 
esgotos, asfalto e rede 
de energia elétrica.

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI
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Aniversário terá sessão solene,
shows e duas inaugurações
Edson & Hudson são atrações no próximo domingo (8), no trecho final do Parque Ecológico
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O fim de semana 
será de festa em 
Indaiatuba. Nas 

comemorações do ani-
versário de 189 anos da 
cidade estão a tradicional 
sessão solene, que será 
realizada na manhã de sá-
bado (7), e a inauguração 
do final da urbanização 
do Parque Ecológico com 
o show da dupla Edson & 
Hudson, no domingo (8). 
Na segunda-feira (9), o 
prefeito Nilson Gaspar 
fará a entrega oficial da 
obra de reforma geral do 
prédio do Derefim, que 
foi todo remodelado. 

A cerimônia de inau-
guração do trecho final 
do Parque Ecológico 
será domingo (8), com 
início a partir das 18h. 
O grande momento da 
festa será o show com 
a dupla Edson & Hud-
son. Na programação do 
evento também estão a 
animação do Koringa e 
os shows de Maurício & 
Mauri e Keké Oliveira.

Com essa inaugura-
ção, o prefeito Nilson 
Gaspar conclui a urbani-
zação do mais importante 
parque urbano do muni-
cípio. A urbanização do 
espaço de lazer projetado 
pelo arquiteto e urbanista 
Ruy Ohtake foi iniciada 
em 1992 e intensifi-
cada a partir de 1997, 
quando o atual prefeito 
comandava a Secretaria 
de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente. 

O trecho final do 
Parque Ecológico está 
localizado na rua Mar-
tinho Lutero, entre o 
Jardim Morada do Sol 
e o Jardim Paulistano e 
abrange cerca de 15 mil 
metros quadrados. Todas 
as atrações do Parque es-
tão instaladas no entorno 
de três lagos, entre elas 
um campo de futebol ofi-
cial com vestiários, uma 
quadra poliesportiva, 
meia quadra de basquete 
em dois locais, playgrou-
nd, pista de caminhada e 
cerca de 3,4 quilômetros 
de ciclovia. O estaciona-
mento foi projetado para 

ser convertido em um es-
paço para eventos, como 
vai acontecer no show de 
inauguração.

A mina de água foi 
protegida e foram realiza-
dos plantios de árvores no 
local, além de um projeto 
de paisagismo. O espaço 
terá, ainda, uma casa de 
zeladoria para garantir a 
manutenção do campo de 
futebol e dos vestiários.

Os trabalhos foram 
iniciados no final de 2018 
com as Secretarias de 
Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente e de Obras e 
Vias Públicas, em parce-
ria com o Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Es-
gotos) que participou da 
readequação topográfica 
e da formação dos lagos.

Derefim
Na segunda-feira (9), 

dia do aniversário da 
cidade, o prefeito fará a 
entrega oficial do prédio 
do Derefim (Departamen-
to de Reabilitação Física 
e Mental), que passou 
por uma reforma geral 
e foi todo remodelado. 
A cerimônia de entrega 
da obra será realizada às 
8h, com a presença de 
autoridades locais.

A obra foi realizada 

pela equipe da Secretaria 
de Obras e Vias Públi-
cas, com recursos pró-
prios, para oferecer mais 
conforto e comodidade 
aos pacientes atendidos 
pelo serviço. O prédio 
passou por adequações 
de todos os espaços in-
ternos, troca de pisos e 
revestimentos, troca de 
telhado e calhas, instala-
ção de forros de gesso e 
manutenção hidráulica e 
elétrica. Também foram 
realizadas mudanças na 
fachada, construção de 
nova rampa de acesso e 
pintura geral.

O Derefim é um ser-
viço ligado à Secretaria 
de Saúde voltado ao 
tratamento nas áreas 
de reabilitação física, 
auditiva e intelectual, 
localizado na avenida 
Engenheiro Fábio Ro-
berto Barnabé, 6271, no 
Jardim Morada do Sol. 
Além da realização de 
serviços e abertura de 
processos para órteses 
e próteses, o local tam-
bém oferece consultas 
nas especialidades de 
fonoaudiologia, fisiote-
rapia, terapia ocupacio-
nal, psicologia, psicope-
dagogia, serviço social e 
visitas domiciliares

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI



C14 | cidade



A15



C16 | cidade

Doação de órgãos registra aumento
Apesar da melhora, mais de 50 indaiatubanos ainda estão na fila à espera de um transplante
DENISE KATAHIRA
r edacao@maisexpressao .com.br

Indaiatuba registrou 
aumento no núme-
ro de captação de 

órgãos realizado em 
2019. De acordo com a 
assessoria de comunica-
ção do Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo 
(Haoc), de janeiro a 
novembro deste ano, fo-
ram quatro procedimen-
tos. No ano passado, no 
mesmo período, foram 
duas captações onde fo-
ram doados as córneas, 
fígado, ossos e rins.

Segundo o Siste-
ma Estadual de Trans-
plante da Secretaria 
Estadual de Saúde, até 
setembro deste ano, 53 
indaiatubanos estão à 
espera de um trans-
plante. “O órgão que 
possui mais números 
de pessoas é o rim, pois 
existe a hemodiálise 
que faz parte do traba-
lho que o rim doente 
não pode fazer”, expli-

ca Valdir de Carvalho, 
um dos fundadores do 
Instituto GABRIEL.

No Estado de São 
Paulo, segundo dados da 
Associação Brasileira 
de Transplantes de Ór-
gãos (ABTO) existem 
16.032 pacientes que, 
no mês de setembro de 
2019, estavam aptos 
para receber transplan-

te. E o número da fila 
de espera só aumenta 
devido à alta negativa de 
familiares para autorizar 
a doação de órgãos. E a 
desinformação é um dos 
principais motivos. “A 
desinformação é uma 
das causas para questio-
namento da idoneidade 
e transparência dos pro-
cessos, de uma manei-

ra equivocada, pois o 
sistema de transplante 
de órgão brasileiro é 
bastante organizado, 
com regras bastante cla-
ras, desde os protocolos 
de morte encefálica, à 
maneira como é feita a 
retirada dos órgãos para 
transplante, e a maneira 
como esses órgãos são 
disponibilizados nas fi-

las de transplante geren-
ciadas pelo Ministério 
da Saúde através de de-
partamentos regionais, 
que no caso de Indaia-
tuba fica subordinado 
à Unicamp”, explica o 
coordenador da Comis-
são Intra-Hospitalar de 
Doação de Órgãos e Te-
cidos para Transplantes 
(CIHDOTT) e médico 

intensivista, Dr. Alexan-
dro Andreolli.

O médico explica 
que só é possível a cap-
tação dos órgãos após a 
família autorizar. Com 
isso pode-se dar an-
damento ao processo. 
“Tendo o diagnóstico de 
morte encefálica feito, 
a família é comunicada 
e a opção de doação de 
órgãos é oferecida, que, 
se for do desejo da fa-
mília, assina um termo 
de doação e este termo 
acompanha todos os ór-
gãos que serão doados. 
Os órgãos são então co-
locados no Sistema Na-
cional de Transplantes, 
é avaliado conforme a 
fila e também conforme 
a compatibilidade, numa 
espécie de mapeamento 
imunológico que é feito 
para avaliar a compati-
bilidade dos órgãos com 
potenciais doadores. 
Isso geralmente é feito 
através das regionais 
que cuidam da fila de 
transplante”, esclarece.
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Captação de órgãos
O Haoc conta com uma CIHDOTT, que é 

responsável por detectar possíveis doadores de 
órgãos e tecidos, viabilizar o diagnóstico de 
morte encefálica, criar rotinas para oferecer aos 
familiares de pacientes falecidos no hospital a 
possibilidade de doação de córneas e outros 
tecidos, entre outras prerrogativas.

A doação de órgãos só é possível, através da 
Lei 9.434, após constatada a morte encefálica 
que é a perda completa e irreversível das funções 
encefálicas (cerebrais). O diagnóstico é regula-
mentado pelo Conselho Federal de Medicina e 
deve ser feita por médicos com capacitação espe-
cífica, observando o protocolo estabelecido. Para 
o diagnóstico de morte encefálica, são utilizados 
critérios precisos, padronizados e passíveis de 
serem realizados em todo o território nacional.

Em Indaiatuba, a primeira captação de órgãos 

de 2019 foi registrada no dia 19 de fevereiro, 
após ser constatada a morte encefálica de um ho-
mem de 46 anos. Foram captados pela equipe da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp): 
córneas, fígado, rins e ossos.

Na madrugada do dia 12 de abril aconteceu a 
segunda captação de órgãos, de um paciente de 47 
anos que teve morte encefálica confirmada após 
exames e protocolos. Com a autorização da família, 
foram captados as córneas, fígado e rins.

A terceira doação de órgãos foi realizada no 
dia 12 de setembro. Familiares de uma paciente 
de 23 anos autorizaram a doação de órgãos e 
foram captados o fígado e rins.

Familiares de um paciente de 28 anos autori-
zaram a doação dos órgãos no dia 27 de setembro, 
após ser atestada a morte encefálica. A equipe da 
Unicamp foi acionada e realizou a captação do 
coração, córneas, rins, fígado e pâncreas.

Doador
Pela legislação brasileira para ser um doador 

de órgãos basta apenas manifestar o desejo para 
os familiares, não sendo necessário deixar nenhum 
documento assinado. “É importante transmitir o 
desejo para os parentes, pois são eles que no caso 
de morte encefálica, terão que assinar os papéis 
autorizando a doação”, enfatiza o médico.

E o Instituto GABRIEL que carrega a bandeira 
da doação de órgãos irá propor, através de abai-
xo-assinado, um sistema de Cadastro Nacional 
de Doadores de Órgãos. “Estamos em contato e 
em discussão com a Aliança pela Vida, formada 
por diversas associações ligadas a causa, e em 
2020 iremos dar início ao abaixo-assinado que 
visa cadastrar todas as pessoas que são doadoras 
de órgãos e ajudar o hospital a saber qual paciente 
possui o desejo, porém a entrevista com familia-
res se mantêm”, explica Carvalho.
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Expressão No Ar é nova atração
Programa exibido ao vivo nos canais do Mais Expressão vem atraindo público cada vez maior
DA REDAÇÃO
r edacao@maisexpressao .com.br

As constantes mu-
danças do jornalismo 
transformaram também 
as relações entre as em-
presas de comunicação e 
seus parceiros e leitores. 

Novas demandas surgem 
constantemente e entre 
elas, está a criação de 
programas para a inter-
net, que facilitem o aces-
so à informação pelas 
mais variadas ferramen-
tas, com uma linguagem 
mais simples e muitas 

vezes, irreverente. Assim 
surgiu o Expressão No 
Ar, programa de notícias 
e humor que o Mais Ex-
pressão lançou em 28 de 
junho deste ano. 

O programa reúne o 
jornalista Fábio Alexan-
dre e o radialista Hil-

ton Rufino, intérprete do 
Koringa, bobo da corte 
que atua desde 1989 nos 
mais diversos eventos. 
“O programa surgiu da 
necessidade de apresen-
tarmos novos produtos 
aos nossos parceiros e 
leitores, mas queríamos 
fazer algo diferente das 
tradicionais bancadas de 
notícia”, conta o diretor 
do Grupo Mais Expres-
são, Admilson Redecopa. 
“Então resolvemos trazer 
um pouco de bom hu-
mor com a presença do 
Koringa, figura conheci-
díssima em Indaiatuba”. 

A estreia aconteceu 
dia 28 de junho, com 
algumas novidades. “Não 
sabíamos muito bem o 
que esperar dessa mis-
tura, então resolvemos 
apostar em notícias sé-
rias, mas que poderiam 
ser comentadas com bom 
humor, além de alguns 
quadros como uma en-
quete, onde gravávamos 

com a população nas ruas 
sobre determinado tema”, 
lembra Fábio. “Para mo-
vimentar ainda mais a 
audiência, também apos-
tamos nos trending topics 
(assuntos mais comenta-
dos) da internet”. 

Com experiências 
como apresentador em 
diversos meios de co-
municação,  Koringa 
conta o que lhe fez acei-
tar o convite. “Primeiro, 
marcar presença em um 
programa produzido por 
um grupo de comunica-
ção que se mantém forte 
e atuante em Indaiatu-
ba”, ressalta. “Segundo, 
pela oportunidade de 
expor meu trabalho e 
comentar assuntos re-
ferentes ao nosso muni-
cípio. Além, é claro, de 
divertir o público”. 

O programa passou 
por diversos formatos. 
“O Expressão no Ar foi 
criado como um progra-
ma ao vivo, mas fizemos 

alguns testes para chegar 
ao formato que adota-
mos atualmente”, lembra 
Alan Di Santi, diretor do 
Grupo Mais Expressão. 
“Em certo momento, o 
programa era gravado e 
editado com a enquete e 
alguns comerciais, antes 
de ir ao ar. Mas sentíamos 
que faltava alguma coisa 
para deslanchar”. 

Foi então que, no 
décimo programa, a di-
reção do jornal resolveu 
investir na transmissão 
ao vivo. “O retorno foi 
muito positivo. Além de 
interagirmos com o pú-
blico instantaneamente, 
também conseguimos 
mais de 15 prêmios para 
sortear àqueles que nos 
assistiram”, conta o con-
sultor de vendas Cleiton 
Manzato, um dos idea-
lizadores do programa. 
“A ideia é sempre pri-
vilegiar o público que 
nos acompanha toda 
segunda-feira à noite”.
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Testes 
Exibido em diversos 

dias da semana durante 
a fase de testes, o Ex-
pressão No Ar agora 
tem dia e horário fi-
xos: toda segunda-fei-
ra, a partir das 20 horas. 
“Queremos começar a 
semana com algumas 
notícias importantes 
da semana que passou 
e novidades que pro-
metem agitar o início 
da semana. Neste novo 
formato, já alcançamos 
números surpreenden-
tes”, afirma Admilson. 
“No programa 
de 14 de ou-
tubro, 11.941 
pessoal acom-
panharam o 
p r o g r a m a 

ao vivo. Ao longo da 
semana, passamos de 
20 mil visualizações. 
Tudo orgânico, sem im-
pulsionamento algum”. 

Desafio é aproxi-
mar, cada vez mais, a 
audiência do programa. 
“Sabemos que 
o s  p r ê m i o s 
s ã o  u m 
g r a n d e 
a t r a -
t i v o , 

mas faremos promo-
ções e criaremos outros 
quadros para aumentar 
essa interatividade. O 
importante é ‘ouvir-
mos’ nosso público para 
saber o que realmente 
funciona”, destaca Fá-
bio. “A participação 
de convidados é uma 

destas possibilidades 
e estamos estudando 
alguns nomes”. 

Em breve, o estúdio 
do Mais Expressão re-
ceberá novos equipamen-
tos, que trarão ainda mais 
qualidade aos programas. 
“Nossa empresa está an-
tenada às mudanças 
do mercado e 
vamos inves-
tir em no-
vos produ-
tos também 
no audiovi-
sual”, conta 
Alan. “Traba-
lhando juntos, a 
internet e o jornal 
impresso irão ofere-
cer um mix completo 
de produtos aos 
nossos clientes”. 

A l i á s , 
d i v e r s o s 

parceiros já participam 
do Expressão No Ar. 
“Muitos estão conosco 
desde o primeiro pro-
grama e outros estão 
chegando agora. Todos 
são importantes para po-
dermos continuar evo-

luindo e buscando 
um produto que 

seja atrativo 
ao público e 
aos nossos 
parceiros”, 
a n a l i s a 
Cleiton. 

N a 
p r ó x i -

ma segunda-feira, dia 
9 de dezembro, o pro-
grama será especial, em 
celebração ao aniversá-
rio de Indaiatuba. Além 
de dezenas de prêmios, 
a atração receberá con-
vidados, entre eles o 
prefeito Nilson Gaspar 
(MDB).

O Expressão No Ar é 
produzido pela LIFE Pro-
duções e exibido ao vivo 
todas as segundas-feiras, 
a partir das 20 horas, pelo 
Facebook do Jornal Mais 
Expressão (www.face-
book.com/jornalmaisex-
pressao). Às terças-feiras, 
é disponibilizado tam-
bém no YouTube (www.
youtube.com/expressao-

noar), que em breve 
também receberá as 

transmissões ao 
vivo.  

ARTE: ERIC VANUCCI
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