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PARCERIA

Prefeitura 
fecha 
parceria 
com a 
empresa 
Braskem

Governador pede reforço no 
controle da pandemia no município

ARQUIVO/PMI

P. A5 P. A6

Em coletiva de 
imprensa realizada 
nesta segunda-feira 
(30), o Governador 
João Doria anunciou 
que todas as cidades 
do estado de São Pau-
lo retornaram para a 
fase amarela do Plano 
SP, devido ao aumen-
to de casos do novo 
coronavírus. O anún-
cio foi feito um dia 
após o segundo turno 
das eleições munici-
pais 2020 na capital 
paulista. Com isso, 
seis regiões, entre 
elas a RMC (Região 
Metropolitana de 
Campinas), regridem 
da fase verde para a 
amarela.

A Braskem é uma 
empresa brasileira 
produtora de resinas 
termoplásticas com 
quarenta unidades 
industriais em qua-
tro países, é a maior 
de seu segmento nas 
Américas.

Na fase amarela, Indaiatuba limita horário 
de funcionamento de comércios e serviços

PLANO SP
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Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. 
(Leonardo da Vinci).

Que se desponte a minha frente a luz mágica do futuro. Que o desejo de vislumbrá-lo se realize. 
Ah, o futuro. Repleto de imaginação e avanços tecnológicos. E de medo. Medo do desconhecido. Do 
novo. Do que pode me afetar e me obrigar a mudar.

Quando mais jovem, lá por 1987, imaginava como seria o futuro no ano 2000, mas quando chegou 
o futuro no referido ano, fiquei muito decepcionado, pois não estava no futuro, eu continuava no pre-
sente. O passado é uma mera recordação fragmentada em milhares de cabeças humanas que viveram 
suas experiências pessoais e criaram suas percepções e definição de mundo. O futuro não existe. O 
presente nunca deixa o futuro chegar. Estamos sempre no presente.

Já que o futuro nunca chegará, estudar para ter um futuro melhor seria uma falácia? Que tal estu-
dar para ter um presente melhor?

Se estamos sempre no presente é preciso criar a consciência que somos atores ou atrizes respon-
sáveis por colaborar em sua criação, manutenção e inovação. Estudar é transformar a si mesmo (a), é 
adquirir conhecimento do que já foi feito, dos erros cometidos – para não repeti-los – e dos acertos 
– para melhorá-los.

Estudar é reviver o “presente” que ficou na lembrança. É manter viva a esperança de que o “pre-
sente” que está por vir será melhor.

Há quem passe pela vida e deixe marcas. Há quem deixe marcas na vida e nunca passe. Essas são 
pessoas marcantes na história da humanidade. Deixaram seu legado. Marcaram seu presente e hoje 
são partes de um “presente” distante.

O que eu, ou você, podemos deixar em nosso presente? Talvez não muita coisa. Mas podemos nos 
esforçar para não deixar o “presente”, que recebemos de quem já se foi, se perder. Precisamos assu-
mir nosso papel nesse filme da vida, ser protagonistas ou coadjuvantes (o importante é participar).

Estude como se não houvesse amanhã, como se não houvesse futuro (e não há), como se o plane-
ta dependesse de você. Estude para ser lembrado (a) como alguém que deixou sua marca, uma boa 
marca. Não demore em tomar a decisão de estudar, porque quanto mais tempo você fica no presente, 
mais parte do passado você passa a fazer.

Quanto mais você se aproxima do futuro, mais 
parte do passado você faz

A frente da Emeb Prof. João Baptista de Macedo, localiza na Av. Domingos Ferrarezzi, 415 - Jardim Monte Verde, está decorada com 
lindos desenhos feitos pelos alunos. Nas imagens, os estudantes passam mensagens de esperança para as pessoas nesse momento 
em que o mundo vive, a pandemia do novo coronavírus. Uma bela iniciativa que merece ser compartilhada.

DIVULGAÇÃO

Imagem da SemanaEditorial

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 apresen-
tando nos mais diversos tipos de festas e 

eventos; seja particulares, públicos e 
corporativos. Foi apresentador na TV Sol 
Indaiatuba, Clip FM e Rede Família de 
Televisão. Apresentou-se em rede nacio-
nal em alguns programas de televisão. 
Entre eles: Rede Record, Programa do 
Ratinho, Programa Silvio Santos, Pâ-

nico na Band, entre outros. Atualmente 
apresenta o Programa do Koringa na rádio 

Jornal FM e co-apresentador do Pro-
grama Expressão no Ar

O resultado que ninguém falou
Interessante as coincidências da vida. Dizem que o aumen-

to de números de casos e internações pela covid-19 não tem 
nada haver com as eleições municipais, mas sim única e exclu-
sivamente por causa das festas clandestinas (claro que também 
foram responsáveis) e aglomerações em parques, praças, etc.

Mas, os números não mentem. Após a campanha política 
os números subiram e muito. E não só em Indaiatuba, mas em 
todo o Brasil. Aqueles que deviam ser exemplo para o povo, pe-
caram na hora de seguir as recomendações sanitárias. E agora 
como cobrar do povo responsabilidade, se os candidatos não 
tiveram?

Outro fato que chama atenção. Enquanto uns temem que 
o vírus invada a sua casa, outros parecem subestimar a doen-
ça. Interessante observar como cada um olha de uma forma 
o problema. Problema que por sinal são de todos. Enquanto 
uns comemoram seu aniversário somente com as pessoas que 
moram dentro da mesma casa, outros fazem festas com direito 
a luzes e entrada sem limite de pessoas. 

E com os números de casos e internações pela covid-19 au-
mentando em uma velocidade parecia com o pico da doença 
que vivemos em maio e junho deste ano, quem paga o pato? 
Aqueles que respeitam as regras e os cuidados sanitários.

Restaurantes terão que encerrar suas atividades às 22 horas. 
Mas e as festinhas? Tem hora pra começar, mas pra acabar... o 
comércio e serviços tem que respeitar o limite máximo de 40% 
de pessoas no ambiente, além do distanciamento social dentro 
do estabelecimento. E nas festinhas? Entra quem quer, quem 
pagar e se quiser aglomerar, fiquem a vontade!

Talvez a quarentena não esteja focada em cima de quem 
realmente precise de fiscalização. O governador Doria pediu 
para que as fiscalizações sejam mais rígidas, principalmente 
em Indaiatuba onde os números subiram assustadoramente. 
Vamos ver!

(*) Julio Cezar Bernardelli é mestre em Tecnologia e Sociedade, e professor do Centro Universitá-
rio Internacional (Uninter).

Quando a vi pela primeira vez o ano era 1992.
Logo de cara achei bonita, atraente, um charme.
Como não a conhecia bem, preferi ficar apenas ob-
servando.
O amor foi crescendo, crescendo...
Não conseguia ficar muito tempo sem vê-la; então 
de tempos em tempos, vinha
visita-la, para curtir os fins de semana juntinho 
dela; era divertido, animado,
acalentador.
Já intimo e cheio de confiança, fui passeando em 
suas curvas, sentido seu calor,
seu cheiro, diferente de tudo que tinha sentido até 
ali.
Eu já não conseguia viver sem ela.
Longe, me sentia sufocado, paralisado, imóvel.
Até que em 1997, resolvi assumi-la de vez.
A partir desse instante meu mundo mudou. Dela 
tive e ainda tenho carinho, amor
e ao longo desses anos juntos, me fez sentir im-
portante.
Depois de tantos anos, hoje ela está melhor; cres-
ceu, está mais sofisticada, mais
atraente, continua acolhedora e recebe bem todos 
que a procuram com uma luz

que é só dela; e com todo seu 
charme e graça, parece sorrir 
o teu claro infinito.
A pensar, Indaiatuba sem par!

AMOR Á PRIMEIRA VISTA
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DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governo de São Paulo pede reforço 
no controle da pandemia no município
Indaiatuba é uma das cidades que registraram maior aumento de casos e internações por Covid-19 nas últimas semanas

Indaiatuba é uma 
das 62 cidades 
paulistas que fo-

ram apontadas pelo 
Centro de Contingên-
cia ao Coronavírus do 
Governo do Estado 
de São Paulo, que re-
gistraram maior au-
mento de casos posi-
tivos e internações por 
Covid-19 nas últimas 
semanas. Na região, 
também estão na lista 
cidades como Ame-
ricana, Cosmópolis, 
Valinhos, Paulínia e 
Salto.

E devido a isso, na 
tarde desta terça-feira 
(1º), o prefeito de In-
daiatuba, Nilson Gas-
par, junto com outros 
61 prefeitos  e autori-
dades locais de saúde, 
se reuniram em uma 
videoconferência com 
o Governador João 
Doria que reforçou a 
parceria com os mu-
nicípios e pediu a am-
pliação de testagem, 
rastreamento de casos 
confirmados e suspei-
tos, uso obrigatório de 
máscaras e fiscalização 
rigorosa contra aglo-
merações e festas clan-
destinas.

Para o Governador, 
a colaboração dos pre-
feitos é fundamental 
para que o Plano São 
Paulo de controle da 
pandemia e flexibi-
lização de atividades 
permita novas pro-
gressões em janeiro. 
“Vamos precisar muito 
da cooperação de to-
dos assim como já ob-
tivemos ao longo dos 
meses, mas especial-
mente neste final do 
ano. Reconhecemos 
que as pessoas estão 
cansadas dado o longo 
período dessa pande-
mia. Mas, até a chega-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Governador Doria em reunião com prefeitos das 62 cidades que registraram aumento nos casos e internações da Covid-19

da da imunização com 
as vacinas, não temos 
outra arma senão a 
proteção com másca-
ras, uso de álcool em 
gel e higienização das 
mãos, com distancia-
mento social e evitar 
aglomeração de pesso-
as”, declarou Doria.

Os municípios em 
atenção possuem mais 
de 70 mil habitantes 
e apresentam, segun-
do a atualização mais 
recente do Plano São 
Paulo, ocupação mé-
dia de leitos acima de 
75% ou aumento de 
internações em mais 
de 10%, na compara-
ção dos últimos sete 
dias com o mesmo pe-
ríodo anterior.

Leitos
Em live realizada na 

noite desta terça-feira 
(1º), Gaspar anunciou 
que os leitos de UTI 
(Unidade de Terapia 
Intensiva) no HAOC 
(Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo) 
atingiram 100% de 
ocupação, e informou 
que novos leitos foram 
contratados em um 
hospital de Campinas 
que estão sendo cus-
teado e sob responsa-
bilidade da prefeitura. 
“Contratamos mais 8 
leitos de UTI, portanto 
a partir de agora quem 
precisar de tratamento 
intensivo será transfe-
rido para Campinas”, 
informa. “Nem mes-
mo na pior crise da 
pandemia, entre maio 
e junho, atingimos 
100% de ocupação nos 
leitos de UTI”, declara.

Gaspar ainda enfa-
tiza que o município 
possui estrutura para 
a abertura de novos 
leitos de UTI, porém 
isso, no momento não 
é possível devido a fal-
ta de profissionais ca-

pacitados. “Não temos 
equipe para assumir 
novos leitos e também 
há muitos profissio-
nais da saúde que es-
tão doentes”.

Segundo a secretá-
ria municipal de saú-
de, Graziela Garcia, 
o número de pessoas 
testadas positivo para 
a doença está cres-
cendo muito rápido. 
“Somente em novem-
bro perdemos 23 vidas 
devido a covid-19”. 
Graziela também en-
fatiza a importância 
de respeitar os cuida-
dos sanitários. “Todos 
precisam se cuidar e é 
fundamental que to-
dos utilizem máscaras 
e evitem aglomera-
ções. Ainda não temos 
a vacina para nos pro-
teger, então precisa-
mos ser mais cautelo-
sos e cuidadosos, pois 
se os números conti-
nuarem a subir nesta 
velocidade poderemos 
não conseguir atender 
a todos”.

O prefeito também 
informou que o Haoc 
possui 48 leitos de en-
fermaria e que caso 
necessário novos leitos 
serão disponíveis. “Te-

mos 200 leitos no novo 
hospital do Haoc. En-
tão os moradores de 
Indaiatuba que preci-
sarem ser internados 
em enfermaria, ficam 
na cidade”.

O hospital Santa 
Ignês possui 2 leitos 
de UTI e 15 leitos de 
enfermaria exclusivos 
para a Covid-19. O 
hospital ainda informa 
que, caso necessário, 
ainda existem 40 leitos 
de UTI retaguarda em 
Campinas.

Aumento de casos
Graziela também 

alertou que somente 
no Haoc e na UPA-
24 horas estão sendo 
atendidas, nas últi-
mas semanas, cerca 
de 300 pessoas por 
dia se queixando de 
problemas respirató-
rios. “Indaiatuba está 
em estado de atenção. 
Desta vez o vírus está 
se espalhando com 
muita velocidade e 
pedimos que todos 
colaborem evitando 
aglomerações e usan-
do máscaras”.

Ainda na reunião 
com o governador, o 
Secretário Estadual 

de Saúde , Jean Go-
rinchteyn, disse que 
os diagnósticos po-
sitivos precisam ser 
acompanhados de 
rastreamento das pes-
soas que tiveram con-
tato com o paciente, 
mesmo que estejam 
assintomáticas. “Te-
mos que testar os pa-
cientes que têm pou-
co sintomas, como 
dor de garganta, nariz 
entupido e febre. E 
todas as pessoas que 
estiverem no entorno, 
os contactantes tam-
bém devem ser moni-
torados do ponto de 
vista clínico e, se ne-
cessário, a testagem”, 
disse.

Fiscalização
Em outra frente, o 

Secretário de Desen-
volvimento Regional, 
Marco Vinholi, pediu 
que as Guardas Civis 
e a Vigilância Sani-
tária dos municípios 
sejam rígidos para coi-
bir aglomerações em 
ambientes públicos e 
privados. 

De acordo com a 
Prefeitura de Indaiatu-
ba, os departamentos 
de fiscalização foram 
orientados a dialogar 
com os comerciantes 
para essa nova fase 
mostrando a eles a real 
situação epidemiológi-
ca que a cidade se en-
contra.
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Prefeitura de Indaiatuba informa 
feriados e pontos facultativos para 2021
Decretos podem ser consultados no site da Administração Municipal

A Prefeitura de In-
daiatuba informa 
os feriados civis 

para a cidade no exercício 
de 2021. As informações 
estão no Decreto Munici-
pal nº 14.072, que pode 
ser consultado no site da 
Administração Municipal 
https://www.indaiatuba.
sp.gov.br/juridico/ .

De acordo com o arti-
go 3º, as secretarias e ór-
gãos, setores ou serviços 
considerados essenciais 
ao atendimento da popu-
lação, deverão estabele-
cer regime de plantão ou 
escala de revezamento, 
entre eles estão as secre-
tarias de Saúde, Obras e 
Vias Públicas, Segurança 
Pública, Serviços Urba-
nos e Meio Ambiente, As-
sistência Social, Fazenda 
e o Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos - SAAE, 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Prefeitura de Indaiatuba informa 12 dias de 2021 de pontos facultativos

bem como os órgãos de 
fiscalização.

São feriados declara-
dos em Lei Federal: 1º 
de janeiro - Confraterni-
zação Universal; 21 de 
abril – Tiradentes; 1º de 
maio – Dia do Trabalho; 
7 de setembro - Indepen-
dência do Brasil; 12 de 

outubro - Dia da Padroeira 
do Brasil; 2 de novembro 
- Finados; 15 de novem-
bro – Proclamação de 
República; 25 de dezem-
bro – Natal.

Há ainda o feriado 
fixado em Lei Estadual, 
9 de julho - Revolução 
Constitucionalista de 

1932; e os feriados mu-
nicipais e dias de guarda: 
02 de fevereiro - Dia da 
Padroeira do Município; 
02 de abril - Paixão de 
Cristo e 03 de junho - 
Corpus Christi.

Pontos facultativos
Já o decreto nº 14.073 

traz a relação de pontos 
facultativos nas reparti-
ções públicas municipais 
da Administração Direta, 
bem como das Autarquias 
e Fundações de Indaiatu-
ba no decorrer de 2021. 

São eles: 1º de feve-
reiro; 15 e 16 de feve-
reiro; 04 de junho; 06 de 

setembro; 11 de outubro; 
29 de outubro; 1º de no-
vembro; 23, 24, 27 a 31 
de dezembro.

No dia 17 de fevereiro 
será ponto facultativo nas 
repartições públicas da 
Administração Direta, das 
Autarquias e Fundações, 
até às 12h. 



cidade | A5

REPRODUÇÃO/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Na fase amarela, Indaiatuba limita horário 
de funcionamento de comércios e serviços
Governador João Doria anunciou a regressão da fase verde para a amarela nesta segunda-feira (30)

Em coletiva de im-
prensa realizada 
nesta segunda-feira 

(30), o Governador João 
Doria anunciou que to-
das as cidades do estado 
de São Paulo retornaram 
para a fase amarela do Pla-
no SP, devido ao aumento 
de casos do novo corona-
vírus. O anúncio foi feito 
um dia após o segundo 
turno das eleições muni-
cipais 2020 na capital pau-
lista.

Com isso, seis regiões 
entre elas a RMC (Região 
Metropolitana de Cam-
pinas), regridem da fase 
verde para a amarela. As 
demais 11 regiões, que 
estavam na fase amarela 
não avançam e seguem no 
mesmo estágio.

A fase amarela do Pla-
no São Paulo não fecha 
atividades econômicas, 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Todo o território paulista regrediu para a fase amarela do Plano SP após o aumento de casos da Covid-19 no estado

mas torna as regras de 
funcionamento mais rí-
gidas. Estabelecimentos 
como bares, restaurantes, 
academias, salões de bele-
za, shoppings, escritórios, 
concessionárias e comér-
cios de rua voltam a ter 
limitações de horário e ca-
pacidade de público.

O atendimento pre-
sencial em todos os se-
tores fica restrito a dez 
horas diárias, sequenciais 
ou fracionadas, e 40% de 
capacidade. Os estabele-
cimentos terão que fechar 
o atendimento local até 
às 22h. Todos os eventos 
com público em pé estão 
proibidos na fase amarela.

Em Indaiatuba, o pre-
feito Nilson Gaspar infor-
mou que os empresários 
podem escolher o melhor 
horário de funcionamento 
do seu comércio. As ativi-
dades comerciais podem 
ser realizadas entre às 6h 
até as 22h, respeitando as 

dez horas diárias de fun-
cionamento. “Lembrando 
que o comerciante precisa 
entrar no site da prefeitu-
ra, através da Retomada 
Consciente do Plano In-
daiatuba, e realizar o ca-
dastro informando o ho-
rário de funcionamento 

do seu estabelecimento”, 
disse.

A cidade permanece 
na fase amarela até o dia 4 
de janeiro, de acordo com 
o decreto estadual nú-
mero 65.319. Segundo o 
governo, só haverá reclas-
sificação semanal em caso 

de piora, e não de avanço. 
“O centro de contingência 
decidiu também diminuir 
o tempo de análise de 
dados de 28 em 28 dias, 
para 7 em 7 dias, como já 
fez anteriormente. É uma 
medida de prudência que 
estamos tomando para re-

tomar o controle da pan-
demia”, disse Doria.

A quarentena foi 
oficialmente instituí-
da no dia 22 de março 
de 2020 e, desde então, 
vem sendo estendida 
em razão da continui-
dade da pandemia.
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DIVULGAÇÃO/CONSÓRCIO PCJ

Saae recebe mudas  do Consórcio 
PCJ para ações de reflorestamento
Consórcio PCJ doou para Indaiatuba 4,6 mil mudas de árvores nativas 

O Saae (Servi-
ço Autôno-
mo de Água 

e Esgoto) recebeu 
neste ano do Con-
sórcio PCJ, por meio 
do seu Programa de 
Proteção aos Manan-
ciais (PPM), a doa-
ção de 4,6 mil mudas 
de árvores nativas. O 
município é associa-
do à entidade.

As mudas foram 
fornecidas pelo Vi-
veiro Municipal de 
Piracicaba, que é o 
principal parceiro do 
Consórcio em proje-
tos de reflorestamen-
to ciliar nas Bacias 
PCJ.

O plantio foi reali-
zado em duas etapas, 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

As mudas foram fornecidas pelo Viveiro Municipal de Piracicaba

sendo a primeira 
etapa nos meses de 
maio, junho e julho e 
a segunda em agosto, 
setembro, outubro e 
novembro. As mudas 
foram plantadas às 
margens da Repre-
sa Capivari-Mirim 
e na área verde do 
loteamento Monte 
Verde, em Indaia-
tuba. O processo de 
plantio contemplou 
a locação, abertura 
das covas, adubação, 
plantio das mudas e 
irrigação. A manu-
tenção e o acompa-
nhamento da área 
reflorestada será rea-
lizada pela equipe do 
SAAE.

Segundo o asses-
sor técnico do Con-
sórcio PCJ e um dos 

responsáveis pelo 
PPM, Flávio For-
ti Stenico, mesmo 
com as restrições 
de atividades nos 
municípios impos-
ta pela pandemia de 
Covid-19, a entidade 
não paralisou suas 
atividades de recupe-
ração florestal e suas 
parcerias. “Ainda 
com algumas dificul-
dades e medidas de 
segurança por causa 
do coronavírus, as 
atividades de apoio 
aos municípios em 
ações de recupera-
ção de matas ciliares 
continuou durante o 
ano de 2020 e pro-
jetos de recomposi-
ção de matas ciliares 
foram executados”, 
atenta.
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Câmara Municipal realiza entrega de 
homenagens em sessão solene virtual
O encontro online ocorre na próxima terça-feira (08) em comemoração ao aniversário da cidade

CÂMARA DE VEREADORES DE INDAIATUBA

Entrega de homenagens acontece na próxima terça-feira (08)

A C â m a r a  M u -
nicipal de Ve-
reador realiza 

na próxima terça-feira 
(08) uma sessão solene 
virtual com a entrega 
das homenagens alusi-
vas aos homenageados 
em 2020, em comemo-
ração aos 190 anos de 
Indaiatuba.

O encontro está mar-
cado para às 18h, com 
transmissão ao vivo 
pelas páginas das re-
des sociais da Câmara, 
Youtube e Facebook.

A sessão solene pre-
sencial foi cancelada 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

devido a regressão da 
cidade para a fase ama-
rela do Plano SP. 

No entanto, os ve-
readores farão breves 
discursos em plenário e 
os homenageados serão 
apresentados em um 
vídeo gravado anteci-
padamente.

“Foi a forma que 
encontramos de manter 
este evento tão impor-
tante, que reconhece a 
generosidade e o es-
píri to empreendedor 
de nossos cidadãos, 
sem por em risco os 
homenageados e suas 
famíl ias”,  explica o 
pres idente  da  Casa , 
Hélio Ribeiro.

Cidadão Indaiatubano
João Cantarelli Jr (Luiz Carlos Chiaparine)
Percival Nogueira de Matos (Jorge Luis Lepinsk/Pepo)
Eva Maria Ferreira (Silene Silvana Carvalini)
Claudio Jorge Ruman (Célio Massao Kanesaki)
Eliege Cristina Machado Signorelli (Edvaldo Bertipaglia)
Boanerges Gonçalves (Arthur Machado Spíndola)
Padre Adílson Aparecido da Silva (Alexandre Peres)
Sérgio Henrique Dias (Adalto Missias de Oliveira)

Sandro Luis Cato (João de Souza Neto/Januba) 
Oucimar Camilo Barzan (Hélio Alves Ribeiro)

Cidadão Benemérito “Dr Caio da Costa Sampaio”
Rosangela Pedrina (Alexandre Carlos Peres)
Gervásio Aparecido da Silva (Edvaldo Bertipaglia)
Antenor Antonio Batajelo Junior (Arthur Spíndola)
Maria Aparecida Mesquita Provenza (Ricardo França)
Luiza Altmann (Célio Massao Kanesaki) 

Dirlei Francisco da Rocha (João de Souza Neto/
Januba)

Empresário do Ano “Rafaello Fantelli”
Waldemar Müller (Arthur Machado Spíndola)

Esportista do Ano
Dirceu da Silveira Moraes (Luiz Carlos Chiaparine)

Confira os homenageados de 2020:
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Investimento de R$ 67 milhões irá ampliar a produção de toneladas de resina pós-consumo

Empresa fecha parceria para nova linha 
de reciclagem de embalagens plásticas

ARQUIVO RIC/PMI

A Prefeitura de 
I n d a i a t u b a 
confirmou, na 

manhã desta terça-feira 
(1º), por meio da As-
sessoria de Imprensa, a 
parceria entre a empre-
sa Braskem (BRKM5) 
com a brasileira Valo-
ren para a construção 
de uma linha de reci-
clagem de embalagens 
plásticas na cidade. 

A Braskem é uma 
empresa brasileira do 
ramo petroquímico, 
produtora de resinas 
termoplásticas. Com 
quarenta unidades in-
dustriais em quatro pa-
íses, é a maior de seu 
segmento nas américas 
e a maior produtora 
de polipropileno dos 
Estados Unidos. A es-
colhida como parceira 
foi a Valoren, uma em-
presa de recuperação 

de resíduos, sitiada em 
Indaiatuba, no Distrito 
Industrial Domingos 
Giomi. 

A  cons t rução  de 
uma linha de recicla-
gem de embalagens 
tem capacidade para 
transformar cerca de 
250 milhões de em-
balagens em 14 mil 

toneladas  de res ina 
pós-consumo de alta 
qualidade por ano. No 
terceiro trimestre deste 
ano, a Braskem vendeu 
no Brasil cerca de 1 
milhão de toneladas de 
resinas. 

Os  r e s íduos  que 
serão processados na 
l inha de reciclagem 

O encontro na Prefeitura ocorreu na tarde da última terça (1º)
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em Indaiatuba, em sua 
maioria, são de origem 
doméstica, como em-
balagens de alimentos, 
materiais de limpeza, 
produtos de higiene 
pessoal e cosméticos, 
afirmou a Braskem, 
que tem meta de tornar-
-se “carbono neutro” 
em 30 anos. 

É uma linha com 
os equipamentos mais 
modernos existes no 
mercado nacional  e 
i n t e r n a c i o n a l ,  q u e 
promove a mais pura 
seleção de plásticos 
possível. Ela é impor-
tante para que se possa 
produzir um plástico 
reciclado com quali-

dade para substituir o 
plástico virgem.

Pioneirismo
O projeto será insta-

lado em Indaiatuba, e 
deve entrar em opera-
ção no quarto trimestre 
do próximo ano, e o in-
vestimento da Braskem 
é de 67 milhões de re-
ais. Para um dos sócios 
da Valoren, Hamilton 
Milan,  Indaiatuba é 
uma cidade estratégica 
para essa realização. 
“Geramos cerca de 100 
novos empregos dire-
tos, que se somam aos 
quase 50 funcionários 
diretos que possuímos 
atualmente”, comen-
tou. “Que bom que a 
Brasken e a Valoren 
escolheram Indaiatu-
ba para ser sua cidade 
sede nessa nova tecno-
logia internacional e 
pioneira de reciclagem 
de resíduos”, comple-
tou Gaspar.
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Empresas poderão solucionar os conflitos gratuitamente até 31 de janeiro de 2021

Em um cenário de 
crise financeira e 
social causada pela 

pandemia da Covid-19, a 
FIESP, o CIESP e a Câmara 
de Conciliação, Mediação e 
Arbitragem CIESP/FIESP, 
em parceria com os departa-
mentos jurídicos das entida-
des, colocaram à disposição 
das empresas associadas o 
projeto Mediação Social, 
com o objetivo de auxiliá-las 
gratuitamente na resolução 
de conflitos derivados dos 
negócios com valor até cem 
mil reais. 

Segundo pesquisa realiza-
da com empresas associadas 
ao Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (CIESP) 
em setembro de 2020, 38,5% 
dos empresários entrevis-
tados disseram ter algum 

CATÁLOGO

Novas empresas podem 
se inscrever no Catálogo 
das Indústrias 2021

DIVULGAÇÃO/FIESP

O programa busca auxiliar empresas a resolverem conflitos

Ciesp oferece mediação 
gratuita para empresas

tipo de disputa que pode ser 
resolvida com mediação, 
sendo que dessas demandas 
17,1% são com bancos, 7,6% 
com fornecedores, 4,4% com 
contratos de aluguel, 4% com 
prestadores de serviço e 1,8% 
com empresa de logística.

As empresas interessadas 
no projeto Mediação Social 
podem enviar a solicitação até 

o dia 31 de janeiro de 2021, 
por meio do preenchimento 
de um formulário disponível 
no site https://www.camara-
dearbitragemsp.com.br/pt/
mediacao-social.html. 

O valor do conflito deve 
ser de até 100 mil reais e a 
matéria objeto da disputa 
deve ser passível de transa-
ção, com foco nas atividades 

empresariais. Estão excluí-
das do escopo do programa 
as demandas trabalhistas, 
tributárias e conflitos com 
as entidades CIESP, FIESP, 
SESI e SENAI. 

Outras informações po-
dem ser acessadas no site 
https://www.ciespsorocaba.
com.br ou pelo telefone (15) 
4009-2900.

As novas empresas já 
podem se inscrever no Ca-
tálogo das Indústrias versão 
2021. O cadastro deve 
ser feito até o dia 20 de 
dezembro de 2020 através 
do link www.indaiatuba.
catalogodasindústrias.com.
br/cadastro_empresa.

Já as empresas já ca-
dastradas no ano de 2020 
não precisam se cadastrar 
novamente. No caso de 
dúvidas ou alterações dos 
dados cadastrais entrar em 
contato com a Secretaria de 
Governo pelo e-mail: janai-
na.nogueira@indaiatuba.
sp.gov.br

E neste ano o Catálo-
go das Indústrias ganha 
uma versão WebApp, onde 
poderá ser acessado de 
qualquer smartphone, sem 
a necessidade de ter de bai-
xar um aplicativo, e poderá 

ainda ter acesso pelo seu 
computador. 

Acesse o aplicativo An-
droid disponível na Play 
Store “Indústrias Indaia-
tuba” e o WebApp no link 
www.indaiatuba.catalogo-
dasindústrias.com.br   

Catálogo
O Catálogo das Indús-

trias Digital, é uma ini-
ciativa que visa fomentar 
negócios para a indústria 
local, através da conexão 
entre indústria e cliente.

Atualmente, o catálogo 
conta com 300 Indústrias 
cadastradas e muitas destas 
já estão recebendo contatos 
diretamente do aplicativo, 
através da função “cota-
ção”, contabilizando mais 
de 1000 e-mails recebidos 
pelas indústrias desde o 
mês de agosto.
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LORI SANTOS/EC PRIMAVERA

Esporte Clube Primavera perde e 
dá adeus à Copa Paulista
Na partida de volta das oitavas de final, o Fantasma acabou caindo diante do Comercial

Fim da  l i nha 
para o Esporte 
Clube Prima-

vera na Copa Paulis-
ta de Futebol 2020. 
Na partida de volta 
das oitavas de final 
da competição, nes-
ta quarta-feira (2), 
o Fantasma foi até 
Ribeirão Preto en-
frentar o Comercial, 
e voltou para casa 
eliminado da com-
petição.

No Palma Travas-
sos, o Tricolor de 
Indaiatuba acabou 
derrotado pelo placar 
de 3 x 1. Os gols fo-
ram marcados todos 
na segunda etapa. 
O Bafo abriu o mar-
cador aos 9 minu-
tos, com Warlei, que 
ampliou 17 minutos 

depois.
O Fantasma até 

buscou a reação três 
minutos após sofrer 
o segundo gol, com 
Daniel Bonassa. Mas 
a equipe Alvinegra 
não recuou e voltou 
a marcar aos 45 mi-
nutos, com Wesley, 
garantindo a classifi-
cação para as quartas 
de final.

Antes da partida, 
o Fantasma teve uma 
grande baixa: devido 
à morte do pai ,  o 
técnico Raul Cabral 
não foi para o jogo. 
Ele foi substituído 
pelo auxiliar Diego 
Ramos. Na partida 
de ida, em Indaiatu-
ba, Fantasma e Bafo 
empataram em 0 x 0.

E l i m i n a d o  d a 
competição e sem a 
realização da Copa 
São Paulo de Futebol 

Junior, cancelada por 
conta da pandemia, o 
Tricolor deve entrar 
de férias e seguir fo-
cado na disputa do 
Campeonato Paulista 
2021 – Série A3.

Além do Comer-
cial, estão na próxi-
ma fase: Portuguesa, 

O Tricolor de Indaiatuba acabou derrotado por 3 x 1
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XV de Piracicaba, 
São Bernardo, Portu-
guesa Santista, Água 
Santa, Marília.

O último classifi-
cado sairá da parti-
da desta quinta-feira 
(3), entre Botafogo x 
Ferroviária, às 15h, 
em Ribeirão Preto.

Resultados das oitavas de final da Copa 
Paulista
Portuguesa 1 x 0 Nacional
XV de Piracicaba 2 x 1 Atibaia
São Bernardo 1 x 0 Ponte Preta
Portuguesa Santista 2 x 0 Audax
Grêmio Novorizontino 0 x 3 Água Santa
Marília 3 x 2 Velo Clube
Comercial 3 x 1 Primavera
Fonte: Federação Paulista de Futebol 
(FPF)



Fiec: Prova do Vestibulinho do primeiro 
semestre de 2021 acontece no domingo 
Provas serão aplicadas no período da manhã para 418 inscritos

A Fiec (Fundação 
Indaia tubana 
de  Educação 

e Cultura) realiza no 
próximo domingo (06) 
as provas objetivas do 
Vestibulinho para o pri-
meiro semestre de 2021. 
As provas serão aplica-
das nas duas unidades da 
Fiec, no período da ma-
nhã. O edital de convo-
cação para as provas está 
disponível para consulta 
no site da Fiec (www.
fiec.com.br).

D e  a c o r d o  c o m 
a Fiec, cerca de 418 
inscritos disputam as 
200 vagas de Educação 
Profissional Técnica de 
Nível Médio presen-
cial no período noturno, 
nos cursos de Análises 

Clínicas, Informática, 
Logística, Mecatrônica 
e Nutrição e Dietética.

Orientações
Os candidatos devem 

chegar aos locais das 

provas com antecedência 
mínima 01 (uma) hora. 
Nenhum candidato terá 
acesso para a realização 
das provas após o fecha-
mento dos portões que se 
dará impreterivelmente às 
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ARQUIVO FIEC

Os candidatos devem chegar aos locais das provas com antecedência mínima 01 (uma) hora

08h55min, no período da 
manhã. Para realização da 
prova o candidato deve es-
tar munido do documento 
de identidade original com 
foto e portar ainda, caneta 
esferográfica azul ou preta, 

lápis e borracha.
Além disso, em razão 

da pandemia da covid-19 
todos os candidatos devem 
utilizar máscaras, obrigato-
riamente, bem como seguir 
todas as orientações dos 

órgãos de saúde, como o 
distanciamento social, uso 
de álcool em gel, e seguir 
as normas e sinalizações 
no local de prova.

Provas
- Fiec I (Unidade Jd. 
Regina)
Av. Eng. Fábio Rober-
to Barnabé, 3405
Todos os candidatos 
Inscritos nos técnicos 
em: Informática e Me-
catrônica

 - Fiec II (Unidade 
Cidade Nova)
R. Alberto Santos Du-
mont, 1849
Todos os candidatos 
Inscritos nos técnicos 
em:  Análises Clínicas, 
Logística e Nutrição e 
Dietética
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Irmãos são moradores de Indaiatuba e foram enterrados no cemitério Parque dos Indaiás

Operação Pomar da Receita Federal ocorreu nas cidades 
de Indaiatuba, Sorocaba e Votorantim

SONEGAÇÃO
Receita Federal 
deflagra a Operação 
Pomar em Indaiatuba

A Receita Federal, em 
conjunto com a Polícia 
Federal, deflagrou, na 
manhã desta quarta-feira 
(2), a Operação Pomar. 
As ações ocorreram em 
Indaiatuba, Sorocaba e 
Votorantim. 

O objetivo é obter 
provas relativas a ope-
rações fraudulentas uti-
lizadas para a prática de 
sonegação fiscal, falsida-
de ideológica, lavagem 
de dinheiro e associação 
criminosa.

Operação Pomar
Investigações realiza-

das pela Receita Federal 
constataram que um gru-
po econômico da região 
de Sorocaba, fabricante 
de material plástico, teria 
se utilizado, de forma 
constante e reiterada, de 
empresas de fachada para 
a emissão de notas fiscais 
frias. A complexidade 
do esquema fazia com 
que, por vezes, fossem 
utilizadas duas ou mais 
camadas de empresas de 
fachada que, inclusive, 
realizavam operações 
fictícias entre si, tudo 
no intuito de dificultar o 
trabalho da fiscalização. 

A Receita Federal de-
tectou que as empresas de 
fachada eram utilizadas 
para aumentar artificial-
mente o valor e a quan-
tidade de mercadorias 
adquiridas pelos esta-
belecimentos do grupo 
econômico, o que possi-
bilitava o incremento de 
créditos de tributos não 
cumulativos (IPI e PIS/
Cofins) e de seus custos. 
Com esses valores mais 
altos, o grupo econômico 
indicava ter tido prejuízo 
e deixava de recolher 
Imposto de Renda e Con-
tribuição Social.

Ações fiscais já en-

cerradas pela Receita 
Federal resultaram na 
lavratura de Autos de 
Infração na ordem de 
R$ 160 milhões. Novos 
procedimentos fiscais 
foram iniciados e estão 
em andamento.

Além disso, diligên-
cias já efetuadas pelos 
auditores-fiscais da Re-
ceita Federal apontaram 
para a existência de uma 
rede de profissionais con-
tábeis que teriam auxilia-
do na prática da fraude, 
provendo os meios para 
a constituição e transmis-
são de declarações das 
empresas de fachada e 
dos laranjas que faziam 
parte de seu quadro so-
cietário.

P a r a l e l a m e n t e  à 
fraude fiscal, os contro-
ladores do grupo econô-
mico teriam se utilizado 
de outras empresas de 
fachada para blindar seu 
patrimônio, mediante 
a simulação de opera-
ções de compra e venda. 
Essas empresas de fa-
chada no Brasil tinham 
como sócias empresas 
localizadas em paraísos 
fiscais (offshore), com 
o objetivo de ocultar 
seus verdadeiros pro-
prietários. 

As empresas offsho-
re contavam com fun-
cionários de confiança 
do grupo econômico 
como procuradores no 
Brasil. A Receita Fede-
ral conseguiu obter do-
cumentos que atestam 
que os controladores do 
grupo econômico repre-
sentavam uma empresa 
patrimonial nos Estados 
Unidos que tinha como 
sócia uma dessas mes-
mas empresas offshore, 
reforçando quem seriam 
os seus reais benefici-
ários.

Irmãos morrem afogados 
em Praia de Maresias
Adolescentes estavam a passeio com familiares
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Os irmãos Guilherme 
da Silva, 13 anos, 
e Gabriel da Silva, 

15 anos morreram afogados 
na Praia de Maresias no 
último domingo (29). Os 
garotos são moradores de 
Indaiatuba e estavam com 
familiares no litoral.

De acordo com GBMAR 
(Grupamento de Bombeiros 
Marítimos), os irmãos e mais 
dois amigos brincavam no 
mar, por volta das 6h20, na 
altura da entrada 8, quando 
foram arrastados por uma 
corrente de retorno — fluxo 
de água que bate na praia e 
volta para o fundo do mar 
puxando banhistas — e não 
conseguiram voltar à faixa 

de areia.
Um surfista que estava 

no mar conseguiu salvar 
dois dos jovens. O corpo 
do garoto de 13 anos foi 
encontrado por volta das 
9h30, próximo ao local onde 
ele teria desaparecido. O 
adolescente chegou a ser 
socorrido, mas já chegou 
sem vida ao hospital. Gui-
lherme foi sepultado nesta 

terça-feira (1º) no cemitério 
Parque dos Indaiás.

Já o corpo do irmão 
mais velho, Gabriel, foi 
localizado no final da tarde 
desta terça-feira (1º), na 
Praia de Maresias, em São 
Sebastião, no litoral Norte. 
O sepultamento aconteceu 
nesta quarta-feira (02), tam-
bém no cemitério Parque 
dos Indaiás.



Simple Organic expande atuação 
com nova loja em Indaiatuba
Marca de beleza natural inaugura nova operação no interior paulista

A Simple Organic - 
marca de beleza natu-
ral, orgânica, vegana, 

cruelty-free e sem gênero 
brasileira inaugura, até o final 
do ano, uma nova unidade EM 
Indaiatuba. A expansão refor-
ça a forte atuação da marca na 
região Sudeste, em uma das 
cidades mais tradicionais e 
promissoras da região. 

Com um portfólio reu-
nindo centenas de opções 
de cosméticos divididos nas 
categorias de make, skincare 
e wellness, a marca chega à 
região com uma loja de 33m² 
capaz de oferecer fórmulas 
limpas, constituídas à base 
de ingredientes certificados 
por entidades internacionais 
e extraídos de forma ética, 
consciente e responsável, res-
peitando os preceitos de uma 
cadeia produtiva justa. 

Atualmente com 15 ope-
rações nas principias capi-
tais brasileira como Manaus, 
Curitiba, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e São Paulo, entre 
outras, a marca prova seu alto 
potencial de capilaridade e 
mostra que é negócio promis-
sor para novos investidores 
interessados em transformar 
o mercado sustentável da 
beleza.

A unidade de Indaiatuba, 
situada no Shopping Jaraguá, 
contará com uma espaçosa 
área de 33m², que prevê uma 
arquitetura e design capazes de 
transformar a experiência de 
consumo. Considerada uma 
das áreas mais promissoras 
do país, a cidade já estava no 
radar da marca no que tange o 
planejamento estratégico. 

O novo espaço da Simple 
Organic traz o conceito da 
Logística Reversa para mais 
próximo do consumidor, re-
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cebendo embalagens vazias 
dos produtos da marca e os 
destinando corretamente para 
centros de reciclagem lo-
cal. “Quando falamos beleza 
limpa levamos esse conceito 
da forma que merece, tanto 
na saúde do nosso corpo e 
em tudo que aplicamos nele, 
como os processos limpos e 
corretos com o planeta”, afir-
ma Patricia Lima, fundadora 
da label de clean beauty.

Até o final do ano, aos 
planos de ampliação da pre-
sença da Simple Organic estão 
agressivos. Novos pontos de 
venda estão previstos para 
serem abertos pelo Brasil, 
com unidades em Campinas, 
interior paulista, Belém, no 
Pará, na Tijuca, no Rio de 
Janeiro, Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul e, em Goiânia, 
no Goiás. 

Quebrando paradigmas 

com pioneirismo em indie 
beauty

Idealizada pela empreen-
dedora Patrícia Lima, a Sim-
ple Organic nasceu em 2017, 
em Florianópolis, durante 
a São Paulo Fashion Week 
(SPFW), sendo a primeira 
marca de beleza natural e 
consumo consciente a ingres-
sar no maior evento de moda 
brasileira e o mais importante 
da América Latina. Assim, a 

Simple Organic se consoli-
dou como a maior marca de 
cosméticos em sua categoria, 
tanto em relevância dentro 
do segmento em que atua 
quanto em SKU. Reforçando 
seu DNA ativista, a Simple 
Organic defende valores como 
a igualdade de gêneros, a não 
realização de testes em ani-
mais, a valorização da beleza 
real, o respeito às normas éti-
cas e ecológicas, bem como às 
matérias-primas utilizadas na 
formulação da linha. 

DIVULGAÇÃO

A unidade, situada no Shopping Jaraguá, contará com uma espaçosa área de 33m²

POR INDEX CONECTADA

SERVIÇO
Indaiatuba/SP
Formato: Loja 33m²
Previsão de abertura: Me-
ados de dezembro 
Telefone: (19) 99120-
8695 - WhatsApp
Local: Shopping Jaraguá 
Indaiatuba - Rua XV de 
novembro, 1.200 - Indaia-
tuba-SP



Inset Clean - Kely Meuci e Cristian Meuci

O Troféu Frutos 
de Indaiá che-
ga a sua 15ª 

edição e com muitas 
histórias de sucesso 
para contar. Afinal 
nesses 15 anos, cen-
tenas de empresas e 
empresários subiram 
ao palco do evento 
para receber o Troféu 
Frutos de Indaiá que 
simboliza o reconhe-
cimento do público 
ao serviço prestado 
pela empresa escolhi-
da como a melhor em 
seu ramo de atuação.

Criado em 2005, 
o nome Frutos de In-
daiá, segundo o presi-
dente do Grupo Mais 
Expressão, Alan Di 
Santi, remete aqueles 

Troféu Frutos de Indaiá: 15 anos 
reconhecendo as melhores empresas 
Criado em 2005, evento de premiação comemora os seus 15 anos de história

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

que produzem na ci-
dade, que criam em-
pregos e geram renda. 
O troféu foi elaborado 
pela artista plástica 
indaiatubana Maria 
Vaz, a Memê. A ideia 
era que o troféu lem-
brasse uma folha de 
palmeira, já que In-
daiá em tupi-guarani 
significa Palmeira, 
mas que ao mesmo 
tempo fosse um troféu 
unissex, porque há 
empresários e empre-
sárias que recebem o 
prêmio, e dessa ma-
neira  chegaram ao 
atual design.

“Pra mim é um or-
gulho muito grande 
ver o sucesso do Tro-
féu Frutos de Indaiá. 
Estamos há 15 anos 
reconhecendo e pre-

miando as melhores 
empresas e empresá-
rios de Indaiatuba”, 
disse Di Santi. 

“E quem escolhe 
os premiados de cada 
ano são os nossos lei-
tores e também os 
moradores de nossa 
cidade, afinal quem 
melhor poderia ava-
liar uma empresa?”, 
completa.

Pesquisa
Tradicional na ci-

dade, o Troféu Frutos 
de Indaiá atualmente 
é o maior e melhor 
evento de premiação 
de Indaiatuba e re-
gião devido, não só a 
sua grandiosa festa de 
premiação, mas tam-
bém pela sua credi-
bilidade na pesquisa. 

Desde a sua pri-
m e i r a  e d i ç ã o ,  e m 
maio de 2005, o Tro-
féu Frutos de Indaiá, 
organizado pelo Gru-
po Mais Expressão, 
realiza uma completa 
pesquisa para eleger 
as melhores marcas de 
cada segmento. Para 
chegar aos premiados 
da 15ª edição, foram 
ouvidas aproximada-
mente 4 mil pessoas, 
entre os meses de ou-
tubro e novembro de 
2019.

A pesquisa ocorreu 
nas ruas onde o en-
trevistado respondeu 
formulários referentes 
a 20 segmentos de 
mercado. Após a apu-
ração do resultado da 
pesquisa e a definição 
das marcas eleitas, foi 
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D E N I S E  K A T A H I R A
redacao@maisexpressao.com.br

Renan Zerbine da SZ Construtora

oferecida uma campa-
nha publicitária.

“A Campanha Pu-
blicitária é oferecida 
somente as empresas 
e empresários que es-
tão no primeiro lugar 
das pesquisas, caso 
não aceitem partici-
par da campanha, o 

segmento a que ele 
pertence ficará vago. 
Isso gera credibili-
dade, pois queremos 
realmente reconhecer 
aquele que foi o mais 
lembrado e o melhor 
qualificado pelos in-
daiatubanos”, enfati-
za Di Santi.
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Gustavo e Fabiana com o lindo Lory tomando vacina anual 
na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 
- Centro, (19) 3875-2715

Clínica Bicho Amigo

A querida cliente Adelaide, proprietária da Adelaide Decorações, 
recebendo o delicioso Bolo da Madre, carinho do Jornal Mais 
Expressão.

A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a coleção Tutti 
Sposa. Tecidos nobres, com muita transparência, renda, cetim 
e pedraria. Vale a pena dar uma conferida de perto. Você vai 
se encantar! R. Ademar, de Barros, 1011 - Centro, Fone: (19) 
3875-1760 - Site: www. anovaloja.com.br

Bicos & Focinhos

A Nova Loja 

Essa semana foi a vez da  Rosangela, Anderson, Maria 
Carolina e Keila do Colégio Candelária receber um carinho 
do Mais Expressao, um delicioso Bolo da Madre.

Dra Larissa com a linda July em consulta na Clínica Bicos & 
Focinhos. A Clínica atende animais de pequeno e grande porte, 
animais silvestres, aves e animais exóticos. Ligue 3835-7750 
para consultas, vacinas, cirurgias, laser, terapia, odontologia, 
exames e banho e tosa

By Faby Modas

Adelaide Decorações

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

Quem está fazendo sucesso com a nova Coleção Verão Plus 
Size é a By Faby Modas. Incríveis modelos em macacões, 
vestidos, blusinhas e calças. Corra e confira de perto, você vai 
amar! Av. Ário Barnabé,1389 Fone: (19) 3394-2109

Semana passada quem comemorou 54 anos foi o nosso querido 
cliente Fernando, proprietário das Lojas Carneiro. Parabéns e 
felicidades sempre!

Quem aniversaria hoje é o querido cliente Sr. Orlando, 
da Placas de Túmulos. O Jornal Mais Expressão deseja 
parabéns, felicidades sempre!



TROLLS 2
Lançamento - Animação 
/ Aventura - Classificação 
livre - 90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (3), Sexta (4), 
Segunda (7), Terça (8) e 
Quarta (9): 15h40 / 18h30 
[TC]
Sábado (5) e Domin-
go (6): 15h40 / 17h00 / 
18h30 [TC]
Polo Shopping
Quinta (3), Sexta (4), 
Segunda (7), Terça (8) e 
Quarta (9): 16h30 / 18h50
Sábado (5) e Domingo 
(6): 15h00 / 16h30 / 18h50
.............................................
M 8: QUANDO A MOR-
TE SOCORRE A VIDA
Lançamento - Drama - 
Classificação 14 anos - 85 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (3) a Quarta (9): 
17h30 [TC] / 19h45 [TC]
.............................................
AMIZADE MALDITA
Lançamento - Suspense / 
Terror - Classificação 14 
anos - 84 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (3) a Quarta (9): 
18h00 / 20h45 [TC]
.............................................
10 HORAS PARA O NA-
TAL
Pré-estreia - Comédia / 
Aventura - Classificação 
Livre - 92 minutos
NACIONAL
Polo Shopping
Quinta (3), Sexta (4), 
Segunda (7), Terça (8) e 
Quarta (9): 17h30
Sábado (5) e Domingo 
(6): 15h50 / 17h30
............................................
INVASÃO ZUMBI 2: 
PENÍNSULA
2ª semana - Terror / Ação 
- Classificação 14 anos - 

116 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (3) a Quarta (9): 
20h35
.............................................
CONVENÇÃO DAS 
BRUXAS
3ª semana - Fantasia / 
Aventura - Classificação 
10 anos - 106 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (3) a Quarta (9): 
16h00 [TC] / 19h20
Polo Shopping
Quinta (3), Sexta (4), 
Segunda (7), Terça (8) e 
Quarta (9): 18h00 / 20h00
Sábado (5) e Domingo 
(6): 15h30 / 18h00 / 20h00
.............................................
DESTRUIÇÃO FINAL: 
O ÚLTIMO REFÚGIO
3ª semana - Ação - Clas-
sificação 14 anos - 119 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (3) a Quarta (9): 
18h30 / 21h05
.............................................
O 3º ANDAR: TERROR 
NA RUA MALASAÑA
4ª semana - Suspense / 
Terror - Classificação 14 
anos - 106 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (3) a Quarta (9): 
20h15
.............................................
POSSESSÃO: O ÚLTI-
MO ESTÁGIO *
4ª semana - Suspense / 
Terror - Classificação 12 
anos - 88 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (3) a Sábado (5), 
Segunda (7), Terça (8) e 
Quarta (9): 21h20
*Excepcionalmente no 
domingo, dia 6, não have-
rá exibição deste filme

Cover de Gustavo Lima também faz apresentações de comédia stand-up

O cantor que hoje 
faz  sucesso 
com covers de 

Gustavo Lima, conta 
que começou a car-
reira na música como 
baterista em bandas de 
forró. Tocava também 
outros instrumentos 
de percussão como 
carrón, e logo passou 
para instrumentos de 
harmonia como violão 
e teclado. Sempre que 
algum cantor ia ao ba-
nheiro, ele assumia a 
voz. Começou com 10 
minutinhos, aumentou 
para 15, 20... Até que 
decidiu ele mesmo se 
aventurar sozinho nos 
vocais. 

Como ele já tinha os 
contatos dos donos de 
barzinho e empresas, 
passou a “vender seu 
peixe” como cantor, e 
ao mesmo tempo fazia 
vídeos gravados e lives 
no Instagram assumin-
do a voz, e quanto mais 
ele cantava, mais os 
seguidores mostravam 
que gostavam. 

Ele diz que o humor 
sempre esteve presente 
em sua vida. Adorava 
imitar o jeito de outros 
cantores como a dupla 
Matheus & Kauan, Jor-
ge & Matheus e outros 
cantores, mas olha só 
que coisa curiosa: ape-
sar de admirar Gustavo 
Lima como, nas pa-

lavras dele, “o maior 
artista do Brasil” e tê-lo 
em seu repertório já há 
bastante tempo, não 
conseguia imitá-lo can-
tando, pois considerava 
que Gustavo tinha um 
timbre de voz muito 
diferente e cantava em 
tons bastante agudos. 

Mas decidiu assistir 
os vídeos em que Gus-
tavo contava histórias 
e piadas na internet, e 
começou o imitando 
apenas na fala, o canto 
veio depois. Decidiu 
gravar um cover do cli-

DIVULGAÇÃO

pe da canção Saudade 
Sua, e com o “tempo 
fui evoluindo a imita-
ção”, conta o artista. 
Um momento muito 
marcante de sua carrei-
ra foi quando Gustavo 
o convidou para fazer 
parte de uma de suas 
lives.

Por conta da Pan-
demia, Áureo não está 
fazendo muitos shows, 
mesmo que tenha os 
roteiros de stand-up 
comedy já prontos. Ele 
contou para a gente que 
está se dedicando mais 

a criar conteúdos exclu-
sivos para as redes so-
ciais e que lançará em 
breve uma canção cha-
mada 2020, no ritmo da 
“pisadinha”, um estilo 
musical mais comum 
no nordeste, de onde 
ele vem, pois é nascido 
em Natal-RN. Mas afir-
ma que a “pisadinha” 
está ganhando força. 
Diz que está “super em 
alta” no mercado da 
música. Vamos aguar-
dar, então, ansiosos, o 
lançamento desse seu 
novo single. 

Cantor Áureo Deni conta 
detalhes sobre sua carreira
BÁRBARA GARCIA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Áureo Deni faz sucesso como cover de Gustavo Lima

CINEMA

www.topaziocinemas.com.br
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 926

LOCAÇÕES DE SALAS, SALÕES, CASAS  
COMERCIAIS E TERRENOS 

 
SALA. ED. AMBASSADOR CENTRO SL 0112 R$ 850,00 
ISENTO COND E IPTU
 
SALÃO . JD CALIFORNIA  SL00375 SALÃO 60 m² E WC R$  
900,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA SL00309 55m² 01 WC R$ 1100,00 + IPTU
 
SALÃO CENTRO SL00302 R$ 1.500,00

CASA COMERCIAL CENTRO SL00358 04 SALAS, COZI-
NHA, E BANHEIRO R$ 1.800,00 +  IPTU
 
TERRENO P/ ESTACIONAMENTO, LAVA RAPIDO CENTRO 
TE00022 R$ 5.000,00

JD COLONIAL CA03232 FRENTE: SOBRADO 03 DORM, 03 
BANHEIROS, SALA, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E GARA-
GEM P/ 02 AUTOS COBERTA. R$ 1500,00 ISENTO DE IPTU

LOCAÇÕES APARTAMENTO E KIT-NET

KITNET CENTRO  01 DORM, COZINHA E BANHEIRO VAGA 
P/ MOTO R$ 700,00 MAIS IPTU

COND. AZALEIA DE ITAICI   AP00967 03 DORM, SALA, CO-
ZINHA, A,S, BANHEIRO  E 01 VAGA R$ 950,00 + COND. + 
IPTU

FONTE DE TREVI AP00975 03 DORM (01 SUÍTE), SALA, 
WC  COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 1.300,00 
+ COND + IPTU

LOCAÇÕES CASAS

SANTA CRUZ CA03223 01 DORM, COZINHA E BANHEIRO 
GARAGEM  R$ 700,00 INCLUSO IPTU

JD PAULISTA CA02836 01 DORM, COZINHA, BANHEIRO, 
QUINTAL E GARAGEM COBERTA 01 VAGA R$ 800,00 + IPTU

ITAICI CA0920 02 DORM, SALA, COZINHA,  BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO R$ 850,00 + IPTU
 
CHACARA DO TREVO CA03113 CASA PISO SUPERIOR; 
01 DORM, SALA, COZINHA,A.S. 1 VAGA. ÁGUA INCLUSO, 
LUZ INDEPENDENTE R$ 850,00 

JD COLONIAL CA03233 FUNDOS: 01 DORM, BANHEIRO, 
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL, GARAGEM CO-
BERTA PARA MOTO. ÁGUA, LUZ E ENTRADA INDIVIDUAL 
R$ 1000,00 ISENTO DE IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

• A PRIMEIRA DE INDAIATUBA • 

APARTAMENTO VENDAS

JARDIM ELDORADO – AP00976 02 DORM, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO, 01 VAGA DE GARAGEM. R$ 87.000,00 + R$13.000,00 DE SALDO, 
OU R$ 100.000,00. ESTÁ ALUGADO POR R$ 850,00
  
AZALÉIA DE ITAICI – AP00973 ÓTIMO PREÇO: 03 DORM, SALA, COZ, 
A.S, WC E 01 VAGA COBERTA. PORT 24hrs R$ 202.000,00

VILLA HELVETI - AP00970. 02 DORM, 02 VAGAS.  À VISTA R$ 
230.000,00  OU 70 MIL DE ENTRADA MAIS SALDO FIN.  APAR-
TAMENTO JD PEDROSO 02 DORM, SALA,  COZINHA,A.S , 1 VAGA 
R$ 240.000,00

ED ROCCAPORENA CENTRO 02 DORM, SALA 02 AMB,  COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 280.000,00

JARDIM TROPICAL –  PORTAL DAS FLORES AP00962 LINDO APARTA-
MENTO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, CONDOMÍNIO FECHADO. 03 DORMI-
TÓRIOS, SENDO O PRINCIPAL COM ARMÁRIOS PLANEJADOS E OUTRO 
COM ARMÁRIO E MESA DE ESCRITÓRIO, COZINHA PLANEJADA COM 
FOGÃO EMBUTIDO, PORTA DE VIDRO SEPARANDO COZINHA DA LA-
VANDERIA, WC COM BOX E GABINETE, 01 VAGA DE GARAGEM. APAR-
TAMENTO DE FRENTE. R$ 285.000,00
 
ED RAVENA VILA SÃO JOSE 03 DORM (SUÍTE), SALA 2 AMB,  
COZINHA, área de serviço. 01 vaga; R$ 290.000,00

ED VITÓRIA  JD POMPEIA 03 DORM (01 SUÍTE) SALA 02 AMB, 
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇOS 01 VAGA R$ 345.000,00
  
ED IMAGINE 03 DORM (01SUÍTE), AMPLA SALA, VARANDA GOURMET 
02 VAGAS, 90m² R$ 650.000,00
 
ED DUE TORRE SOLE AP00977 04 DORM (02 SUÍTES), AMPLA VARAN-
DA, SALA 02 AMB, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO APARTAMENTO PLA-
NEJADO, 03 VAGAS R$ 940.000,00 

VENDA CASAS 

JARDIM VENEZA – CA03212 03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA, WC, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, ÓTIMO ACABAMENTO, 02 
VAGAS PARA CARRO. R$ 276.000,00

JD DOS COLIBRIS CA03230 

03 DORM (01SUÍTE), COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL, 2 VAGAS 
ÁREA DE TERRENO 156m². ÁREA DE EDIF 100m² R$ 280.000,00

VILA AVAÍ – CA03197 

03 DORMITÓRIOS ( 01 SUÍTE ) SALA, BANHEIRO, COZINHA, AREA DE SER-
VIÇO COBERTA, CHURRASQUEIRA, GARGEM COBERTA PARA 02 AUTOS ( 
PORTÃO ELETRONICO). R$ 360.000,00

JARDIM REGINA – CA03228

 01 DORM. ( SUITE), SALA, COZINHA, BANHEIRO, AMPLO QUINTAL. GA-
RAGEM PARA 04 CARROS. R$ 370.000,00

JARDIM DOS IMPÉRIO – VILA ITÚ - CA03213 LINDA CASA, ÓTIMO ACA-
BAMENTO. 03 DORM,  (01 SUÍTE)  Área de terreno 150m², área edif. 
120m² R$ 470.000,00

COND VISTA VERDE ( ITAICI) cc00101 

SOBRADO. 03 DORM (01 SUÍTE) TODOS COM AR, AMPLA SALA, COZI-
NHA PLAN, LAVABO, ÁREA GOURMET PLAN. AT. 175m² R$ 550.000,00

JARDIM REGINA – CA033057 IMÓVEL DIFERENCIADO PELO SEUS 
PLANEJADOS NOS 03 DORMITÓRIOS, BANHEIROS, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO, SALA, AREA GOURMET, GERADOR DE ENERGIA A GÁS, SIS-
TEMA DE SEGURANÇA, PORTÃO ELETRÔNICO E 07 APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO,  IMÓVEL SEMI MOBILIADO. 03 DORMOTÓRIOS ( 01 
SUITE ), COZINHA, AREA DE SERVIÇO, SALA 02 AMBIENTES,
BANHEIRO SOCIAL, AREA GOURMET COM LAVBO E PISCINA 7 x 2,30 
M COM LED E CASCATA.GARAGEM PARA 04 AUTOS.  ACEITA PERMUTA 
POR APARTAMENTO NA BAIXADA SANTISTA (PREFERÊNCIA SANTOS 
OU GUARUJÁ ). R$ 800,000,00

JARDIM SANTIAGO – CA03226 04 DOM. (SENDO  02 SUITES ) , 01 
SUITE COM CLOSET, BANHEIRO SOCIAL, LAVABO, COZ. AMPLA, COZ. 
PEQUENA, 04 SALAS, BAR, AREA DE SERVIÇO, AREA DE LAZER COM 
PISCINA, CHURRASQUEIRA, FORNO DE BARRO, VESTIÁRIO E BANHEI-
RO, QUINTAL AMPLO,  AREA CONSTRUIDA 720M², AREA DO TERRENO 
900M². R$ 1.600.000,00

JD PAU PRETO CA03231 04 DORM ( 04 SUÍTES), AMPLA SALA, CO-
ZINHA, SALA DE JANTAR, ESCRITÓRIO, AMPLO QUINTAL, PISCINA E 
ÁREA GOURMET COMPLETA. ÁREA DO TERRENO 750m² ÁREA EDIFI-
CADA 530,98m² R$ 1.800.000,00

CONDOMÍNIO PARADISO – CC03229 05 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE MASTER, AMPLO ESPAÇO GOURMET COM COZINHA COMPLE-
TA, CHURRASQUEIRA, WC, PISCINA COM AQUECIMENTO SOLAR, LA-
VANDERIA, JARDIM, GARAGEM PARA 04 CARROS SENDO 02 COBER-
TAS. R$ 3.000.000,00

 
CHACARA

RECANTOS DAS FLORES CC00108 

LINDO IMÓVEL C/ 05 SUÍTES , SALA 02 AMBIENTES, SALA TV, PISCI-
NA. TERRENO 5800n², ÁREA EDIF 900m² R$ 4.300.000,00

TERRENO JD DOS IMPERIOS COND FECHADO, TERRENOS A PARTIR 
DE 215m²m VALORES  À CONSULTAR



B2 Imóveis

AP04922 - VILA GEORGINA - EDIFICÍO FIRENZE - AU 80 m2- 02 dormitórios com 
armários sendo 01 suíte,  sala de  estar e de  jantar avarandada e com ar condi-
cionado, WC social com box e gabinete,  cozinha com armários planejados, fogão 
e microondas, bancada, lavanderia com armário. 01 vaga de garagem coberta. Ex-
celente localização, próximo aos supermercados,  farmácias, padarias e ao Parque 
Ecológico. R$ 1.300,00 + COND + IPTU

CA09118 - VILA GEORGINA - AT. 135 m² AC. 110 m² - 3 dormitórios (1 suíte), cozinha, 
WC social, sala ampla, lavanderia e garagem para 2 autos coberta. R$ 2.200,00 + IPTU

AP04907 - APARTAMENTO - VILA CASTELO BRANCO - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - AU 64 
m2 - sala avarandada com envidraçamento na sacada, cozinha com armários planeja-
dos, 2 dormitórios sendo 01  avarandado e com armário planejado, 1 WC social, área 
de serviço, 1 garagem coberta, ar condicionado, 50 megas de internet. Gás e água  com-
partilhados.  Localizado em área residencial, próximo das principais vias da cidade e da 
Rodovia Santos Dumont. Venda R$ 255.000,00.

CA09135- RESIDENCIAL DONA LUCILLA-AT.345m²AC.182m²-02 suítes, sendo 01 com 
closet, wc social, sala de estar e jantar, 02 lavabos, cozinha integrada, lavanderia, área 
gourmet com churrasqueira, aquecedor solar de 500 litros,03 pontos para ar condicio-
nado, armários planejados a ser instalados, garagem para 04 autos, sendo 02 cobertas. 
R$ 900.000,00

AP04891 -VILA GEORGINA - AU 90 M2 - Belíssimo Apartamento  - 03 dormitórios 
(sendo 01 suíte e 01 convertido para closet), sala de 02 ambientes com sacada, 01 
banheiro social, cozinha e área de serviço, 01 vaga de garagem. Apartamento to-
talmente reformado recentemente inclusive os sistemas hidráulico e elétrico,  rico 
em armários planejados, acabamento de primeiríssima linha, teto rebaixado com 
luzes embutidas. R$ 420.000,00

CA09077 - CENTRO - CASA COMERCIAL - AT 245m², AC 192,71m², Recepção c/ Bal-
cão, Sala de Espera, Cozinha, 03 Salas Amplas (02 c/ divisórias e banheiro) e Jardim 
de Inverno. Pronto para receber uma clínica médica. Locação R$ 4.500,00 + IPTU

sacada) com armários planejados, 02 aparelhos 
de ar condicionado, sala de jantar, sala de estar 
com sacada, banheiro social,  ampla cozinha com 
armários planejados, lavanderia, 01 vaga de gara-
gem. R$ 320.000,00

CA08858 - MAGNÍFICA CASA -  CONDOMÍNIO MI-
RANTE DOS IPÊS -  SALTO/SP - AC 353 m2  AT 420 
m2 - 04 dormitórios (sendo 03 suítes, 01 deles suíte 
máster com  closet e linda vista para cidade), 04 sa-
las (02 TV,  estar e jantar), lavabo,  cozinha planejada 
integrada a   sala de jantar,  despensa, lavanderia.  
Ampla área gourmet  com vista panorâmica, com 
piscina de 20 mil litros, salão de festa de  80 m2, 
cozinha, banheiro e 01 quarto de despejo. Portas 
balcão e janelas  dos quartos automatizadas, aque-
cimento solar que serve  todas os chuveiros e  tor-
neiras pressurizadas. Iluminação em Led,  rica em 
armários planejados e de fino acabamento. Estuda 
Permuta.  R$ 1.000.000,00.

LOCAÇÃO

GL00428 - RECREIO CAMPESTRE JÓIA DE INDAIA-
TUBA/SP - AT 1,000.00m² AC 422.10m² -  GALPÃO 
COM DOCA, Recepção, Wc Adaptado, Vestiários 
Fem e Masc, Refeitório. MEZANINO: Salas Adminis-
trativas com WC - LOCACÃO R$ 6.500,00 + IPTU.

AP04909 - VILLA HELVÉTIA - AU. 52 m² - APARTA-
MENTO NOVO com 2 dormitórios, sala com varan-
da, wc social, cozinha planejada, lavanderia e gara-
gem para 2 autos. Condomínio possui área de lazer 
completa e portaria 24h. R$ 1.300,00 + COND + IPTU

SL01035 - Salão comercial - Jardim Califórnia - AT 
160 m²- salão com 03 banheiros, copa, lavande-
ria, vagas compartilhadas e rua livre de fácil esta-
cionamento. R$ 3.500,00 isento de IPTU.

SL010308 - 92m² - Sala comercial - Jardim Nely  
com ótima localização  -  01 banheiro sala  refor-
mada. R$ 1.350,00 + IPTU

CA09033 - AT. 130m²- AC. 30m² - CASA TÉRREA 
COM QUINTAL COMPARTILHADO - MORADA DO 
SOL - casa com quintal compartilhado sendo 01 
dormitório, WC social, cozinha com copa, taque 
no quintal, 01 vaga descoberta- R$ 850,00 + IPTU

AP04723 - Edifício Raquel - AU 137m² -  Semi 
-Mobiliado. 3 dormitórios planejados, sendo  2 
suítes com closet sem mobílias , suíte principal 
com cama box,  salas de jantar e de  estar con-
jugadas sem mobílias, cozinha planejada com fo-
gão, geladeira , lavanderia com maquina de lavar 
, 1 banheiro social planejado, varanda gourmet 
mobiliada, com churrasqueira e vidros retráteis 
na sacada . Garagem: 2 vagas paralelas  grandes. 
Com preparo para ar condicionado. 2 apartamen-
tos por andar, 2 elevadores.  Sala de Ginástica e 
quadra poliesportiva, Portaria Eletrônica 24hrs- 
LOCALIZADA EM ÁREA NOBRE -  MUITO PRÓXI-
MO AO PARQUE ECOLÓGICO!  R$ 3.000,00+ con-
domínio + IPTU.

CA07637 - CHÁCARA AREAL -  AT.340 m² AC.240 
m² - 03 dormitórios, 01 closet, mezanino, 03 sa-
las, cozinha planejada, churrasqueira, garagem 
para 04 autos, próximo ao parque ecológico. lo-
cação R$ 2.900,00 + IPTU

VENDA

TE06130 - VALE DAS LARANJEIRAS = AT 3.000 m²  
- Excelente terreno em um dos condomínios de 
chácaras mais valorizados da região-  Fácil Acesso  
- R$ 650.000,00

TE05957 - AT. 644m² - excelente terreno plano 
em área privilegiada no condomínio - Helvetia 
Park - condomínio de alto padrão, lazer comple-
to, segurança armada 24h. Próximo á supermer-
cados, padaria, restaurantes, colégio progresso. 
R$ 600.000,00

TE06083 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMA-
VERA - SALTO - AT 1.096 M2 - Terreno plano 
pronto para construir. R$ 252.124,00

CH01781 - CHÁCARA - CONDOMÍNIO ZULEIKA 
JABOUR - SALTO - AT 1.060m2  AC 100m2 - Bela 
chácara plana com  edícula em alvenaria, 01 am-
pla  sala dormitório, cozinha com móveis plane-
jados, 02 banheiros, piso anti derrapante, área 
gourmet com churrasqueira, mesas e bancadas 
de granito. Piscina em alvenaria com duchas,  
terreno todo murado em alvenaria e com portão 
eletrônico. Condomínio  oferece quadras de tê-
nis, de vôlei, campo de futebol, sala de ginástica 
, lagos e  muita área arborizada .R$ 600.000,00.

AP04948 - CIDADE NOVA II - EDIFÍCIO MARI-
NO - ÓTIMA  LOCALIZAÇÃO - AU. 83 m², com 
02 dormitórios (sendo 01 suíte com banheira e 



B3Imóveis

         

VENDAS

CASAS

CA00378-CENTRO- 2 dorms+dep+2 vags comercial .........................................................R$ 477.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas.....................................................R$ 276.000,00
CA00292-ALPES SUÍÇO-3 dorms c/ suíte + dep+4 vagas. .................................................R$ 680.000,00
CA00313-SÃO LORENÇO-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ..................................................R$ 420.000,00
CA00303-ITAPETININGA- 2 dorms+dep+ 2 vagas. Aceita Permuto ..................................R$ 200.000,00
CA00309-JARDIM RENATA-02 dorms +dep+ 2vagas ........................................................R$ 477.000,00
CA00329-VILA SUÍÇA- 04 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ..............................................R$ 950.000,00
CA00363-CIDADE NOVA-2 dorms +dep +2 vagas. ............................................................R$ 900.000,00
CA00391-JD.HUBERT- 03 dorms+dep+2vagas. .................................................................R$ 385.000,00
CA00366-VL. RUZ PERES-3 dorms c/ + dep + 3 vagas ......................................................R$ 650.000,00
CA00365-JD TANCREDO NEVES-3 dorms+ dep+1vaga .....................................................R$ 300.000,00 
CA00369-MORYAMA-3 dorms c/ suíte+dep+3vagas. ......................................................R$ 222.000,00
CA00382-JD. NOVA VENEZA-03 dorms+dep+2vagas. ......................................................R$ 392.200,00 
CA00388-ESPLANADA 1- 3 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ............................................R$ 730.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00319-MARIA JOSÉ- 03dorms +dep+ 4 vagas. .............................................................R$ 880.000,00      
CA00302-MONTREAL-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas .....................................................R$ 549.000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas .............................................R$ 740.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ............................................R$ 1.060.000,00
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vagas ..........................................................R$ 1.060.000,00
CA00285-AMISTALDEN-3 suítes + dep+ 2 vagas. ..........................................................R$ 1.700.000,00
CA00306-HELVÉTIA PARK- 3 suítes+dep+4 vagas (aceita permuta). .............................R$ 1.800.000,00
CA00281-TERRA MAGNA-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas ................................................R$ 960.000,00
CA00317-JARDINS DE ROMA-3 suítes c/ closet + dep + 2 vagas ......................................R$ 790.000,00
CA00354-ALTOS DE ITAICI-03 dorms+dep+4 vagas ..........................................................R$ 740.000,00
CA00385-GUARUJÁ-SALTO-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ............................................R$ 469.000,00
CA00384-BRESCIA-03 dorms c/ suíte +dep+2vagas .........................................................R$ 685.000,00
CA00383-VIENA- 03 dormsc/suíte+dep+4vagas. .............................................................R$ 737.000,00
CA00046-VISTA VERDE- 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas ..................................................R$ 784.000,00

APARTAMENTO

AP00105-EDIFÍCIO THAIS-03 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ........................................R$ 565.000,00
AP00006-PRAIA GRANDE- 1 dorms +dep+1 vaga. ...........................................................R$ 160.000,00
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga .............................................................R$ 235.000,0
AP00095-RESERVA VISTA VERDE-3 dorms c/ suíte+dep 2 vagas. ....................................R$ 290.000,00
AP00092-EDIFÍCIO VICTÓRIA-3 dorms c/ suíte+dep 1 vaga  ............................................R$ 330.000,00
AP00103-DUETO DI MARIAH-03 dorms +dep + 2vagas ...................................................R$ 385.000,00
AP00126-SANTA BARBARA-02 dorms+dep+2vagas .........................................................R$ 200.000,00
AP00130-MAROC-02 dorms +dep+2 vagas. .....................................................................R$ 430.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga .......................................................................R$ 125.000,00
AP00134-PREMIUM RESIDENCE- 2 dorms+dep+2vagas. .................................................R$ 420.000,00
AP00135-JARDIM MORUMBI- 2 dorms+dep+2vagas. .....................................................R$ 235.000,00
AP00138-MONTONÉ RESIDENCE-SALTO- 2dorms+dep+1vaga ........................................R$ 276.000,00
AP00143-AMÉRICA HOME CLUB-PORTO FELIZ-2 dorms+dep+1vaga ..............................R$ 265.000,00
AP00150-ELEGANCE- 3 suítes + dep + 2 vagas. ...............................................................R$  790.000,00
AP00051-PREMIER RESIDENCE-3 suítes+dep+2 vagas. .................................................R$ 1.386.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas. .......................................................R$ 325.000,00

CHÁCARAS

CH00017-RECREIO CAMPESTRE VIRACOPOS- 02 dorms +dep+piscina. ..........................R$ 550,000,00

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina . ...............................................R$ 980.000,00
CH00059-TERRAS DE ITAICI-02 dormsc/suíte+dep c/ piscina................................................. R$1.452.200,00
CH00023-SHANADÚ-03 suítes+ dep+ 4 vagas e lazer. ................................................................ R$ 1.700.000,00
CH00058-TERRAS DE ITAICI-03 dorms c/ suíte+dep+ 6 vags e piscina.R .....................................$ 1.350.000,00
CH00051-COLINAS DE INDAITUBA-2 doms +dep +2 vagas. ......................................................... R$ 750.000,00

TERRENOS

TE00217-RECANTO DAS FLORES 5.000M. ..................................................................................... R$ 750.000,00
TE00218-JD. COLONIAL 153M .......................................................................................................... R$ 180.00,00
TE00207-VILA RUBENS 250M ........................................................................................................ R$ 220.000,00
TE00282-VILA HAVAI 420M. ........................................................................................................... R$ 360.000,00
TE00052-ESPLANADA 1- 300M ...................................................................................................... R$ 280.000,00
TE00223-NOVA VENEZA- 150M. .................................................................................................... R$ 150.000,00
TE00222-VENEZA-150M. ................................................................................................................ R$ 160.000,00
TE00226-VILLAGIO DO CONDE -SALTO 205,70M.......................................................................... R$ 105.000,00
TE00228-JD. SANTA MARTA- SALTO 180M .................................................................................... R$ 100.000,00
TE00233-JD. SEVILHA- Comercial 1060M. ...................................................... R$ 3.710,00 ( o metro quadrado)
TE00243-DUAS MARIA-360M. ....................................................................................................... R$ 425.000,00
TE00285-RESIDENCIAL VIENA-250M. ............................................................................................ R$ 215.000,00
TE00271-JD. DOS IMPÉRIOS-201M................................................................................................ R$ 180.000,00
TE00279-JD DOS LAGOS- 565M ..................................................................................................... R$ 390.000,00
TE00283-CENTRO-337M ................................................................................................................. .R$371.000,00
TE00286-ESPLANADA1 -706M comercial ................................................................................... R$ 1.000.000,00

SÍTIOS

ST00008-ELIAS FAUSTO-7.000 ALQUERES ..................................................................................... R$ 350,00 mts
ST00012-VALE DO SOL-55.000MTS............................................................................................. R$ 5.100.000,00
ST00015-MONTE MOR- 40.000MTS ........................................................................................... R$ 2.500.000,00
ST00017-VIDEIRA-20.000MTS ..................................................................................................... R$ 1.700.000,00

ÁREAS 

AR00008-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-25.000M. ...................................................................... R$ 10.000.000,00

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M............................................................................................... R$ 220.000,00
SL00038-JD. DOS COLIBRIS- 250M ................................................................................................. R$ 900.000,00
PT00000- CENTRO (FRANQUIA)...............................................................................................R$ Sobre Consulta

LOCAÇÕES

CASA

CA00287-PAU PRETO- Comercial ...............................................................................................R$ 6.000,00+iptu

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA216 - JD. CALIFÓRNIA- R$280 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha 
ampla, lavanderia coberta, banheiro e garagem coberta para 2 carros. Possui portão eletrônico. 
Aceita Permuta com casa menor no Jardim do Vale.
CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDESP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 3 
banheiros, varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, chur-
rasqueira e portão eletrônico.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem co-
berta.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 
lavabo, 4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, 
garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, lavanderia, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$265 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, 
sala, cozinha americana com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churras-
queira e portão eletrônico.
CA211 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIA – R$290 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, 
cozinha e garagem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, 
cozinha e banheiro.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA315 - ESPLANADA I - R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte e 2 planejados, sala ampla, 
lavabo, cozinha planejada, garagem para 3 carros e edícula. Possui churrasqueira com banhei-
ro, aquecedor solar e portão eletrônico.
CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem coberta para 2 carros. Possui ar 
condicionado, área gourmet com churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suite, 2 banheiros, 
sala, cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros 
e área gourmet. Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e 
área gourmet. Aceita Permuta com Chácara ou Sítio.   
CA327 – JD. VENEZA – R$275 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, la-
vanderia, banheiro e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira. Aceita permuta com terreno.    
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e gara-
gem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala 
de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem 
coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churras-
queira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa 
em condomínio ou apartamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar 
condicionado, sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem 
para 2 carros e edícula. Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão ele-
trônico e câmera de segurança. Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa 
ou apartamento até 200 mil.                                                                                                                      
                                        

CONDOMINIOS FECHADOS - CASAS

CA407 - CONDOMINIO HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, área cons-
truída 405,00 m², área terreno 490,00 m². Excelente sobrado com projeto diferenciado. Padrão 
construtivo e acabamento, com materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos 
da obra, 7 dormitórios sendo 2 suítes no segundo pavimento (1 master) com sacada em “L” e 
porta balcão mais 3 dormitórios e 1 suíte no térreo. Ainda no pavimento superior, sala de cinema 
com janelão e sacada. Pavimento inferior: Lavabo, sala de estar com pé direito duplo e mezanino, 
sala de TV, cozinha com ilha e armários, área gourmet integrada a sala e cozinha, deposito e 
lavanderia na área de serviço, terraço, piscina com revestimento em pastilhas, com 2 banheiros, 4 
vagas de garagem sendo 2 cobertas. Área de lazer do condomínio com campo de futebol, jardim, 
churrasqueira, piscina, playground, quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
CA338 – CONDOMINIO JD. PARK REAL – R$450 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, 
sala de estar com pé direito alto, cozinha integrada, lavanderia, escritório e garagem para 3 car-
ros sendo 2 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e pia. Preparado para aquecedor 
solar e ar condicionado.                                                                                                                

 CA333 – CONDOMINIO PARK REAL – R$ 470 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala 
de estar com sanca, cozinha americana, lavanderia, e garagem para 2 carros sendo 1 coberta. 
Possui churrasqueira com pia.
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem. Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet),sala de 
estar  com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, 
dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, 
lavabo, lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem 
coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, sala, 2 banheiros, 
churrasqueira, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$530 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.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 1 
banheiro, sala de TV, sala de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros 
e edícula. Possui ar condicionado, aquecedor solar e churrasqueira.                                                              
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com 
box e armários, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, 
lavanderia, garagem para 2 carros. Possui quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.   

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$135 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e gara-
gem para 1 carro.                                                                                                                          
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 170 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 
vaga de garagem.                                                                                             
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavan-
deria, 2 wc, todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 
banheiros, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem 
coberta para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, 
piso frio,1 vaga de garagem comunitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. 
Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$215 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia e garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, 
sala de jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasquei-
ra e salão de jogos. Possui portão eletrônico e elevador. Obs: Apartamento todo mobiliado. Aceita 
permuta com terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                         
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros 
social, lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador.   

TERRENOS

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

  
TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²
TE35 – JD. BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 150 m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE42 – CONDOMINIO RESIDENCIAL JATOBÁ – LOUVEIRA – R$210 MIL – 310m². Aceita per-
muta com casa na região do Bairro Mercedes.
TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta com carro até R$100 Mil.
TE51 – COND. MANTOVA – Lotes de 216 m² até 377 m². Valores de 183 MIL até R$320 MIL.

CHÁCARAS E SÍTIOS

CH723 – VALE DO SOL – R$425 MIL – 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha, e garagem a 
vontade. Possui área gourmet com churrasqueira. 

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, piscina, churrasqueira, fogão 
a lenha, forno, chalé com 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta 
balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavan-
deria, varanda, piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômo-
dos, galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. 
Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$750 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de 
estar, sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa 
e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com pia, piscina, cam-
po de futebol pequeno, sala de musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cer-
cado com alambrado, garagem coberta para 2 carros.

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

JD. MORADA DO SOL – R$770,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem. 
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha 
banheiro e lavanderia.
JD. BRASIL – R$1.100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. 
CECAP III – R$ 950,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem.
PAU PRETO – R$ 1.600,00 – 3 dormitórios, 2 suítes, sala, copa, cozinha, banheiro social, 
edícula com banheiro, garagem para 2 carros.

APARTAMENTOS

JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 
CENTRO – R$1.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 2 vagas de garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$720,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.
JD. MORADA DO SOL – R$650,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.
VILA FURLAN – R$ 1200,00 – 2 dormitórios (1 c/armários), sala, cozinha planejada com fogão, 
wc, lavanderia planejada e garagem. 
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de servi-
ço, sacada e garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 – Kitnet 

SALÃO

CENTRO - R$6.000,00 - 300 m², pé direito 4 metros, 2 banheiros, escritório, 3 vagas para carro, 

torre na frente com 15 metros e preparado para ar condicionado.

VILA FURLAN - R$1.600,00 - Área 60 m², 2 banheiros. 

CENTRO – R$2.000,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar condicio-

nado, porta eletrônica e 1 vaga de garagem. 

SALAS

VILA MARIA HELENA - R$1.700,00 - Área 45 m² e wc 
VILA MARIA HELENA - R$1.200,00 - Área 35 m², wc e varanda.
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem 
e elevador.

TERRENOS

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

CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial)  .................................R$ 4.400,00+iptu
CA00347-PAU PRETO- 02 dorms+dep+ 2 vagas(comercial). ..............................................................R$ 3.250,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep +4vagas ......................................................R$ 10.000,00+cond e iptu

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. ........................................................R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas. ........................................................R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00118-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador. .......................................... R$ 1.400,00 cond+iptu
AP00123-EDIFÍCIO DUE-03 dorms c/ siíte+ dep + 2 vagas ..............................................R$3.950,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas. ......................................R$ 3.000,00 cond+iptu 
AP00100-EDÍFICIO JATOBA-02 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ........................................R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00106-VILLAGIO DI AMORE-0 2 dorms + dep+ 1 vaga .............................................R$ 1.750,00+cond+iptu
AP00128-EDIFÍCIO JATOBA-03 dorms+dep+2vagas. .....................................................R$ 2.600,00+cond+iptu
AP00116-SPAZIO ILUMINARI-2 dorms+dep+1vaga ......................................................R$ 1.300,00+cond+iptu
AP00156-MARGARIDA ROCCA- 2 dorms+dep+2 vagas .................................................R$ 1350,00+cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

TE00079-EUROPARK- 1000m ................................................................................................... R$ 1.000,00+iptu
TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m. ........................................................................R$ 3.000,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M ........................................................................................R$ 2.200,00+iptu

PONTO COMERCIAL E CHÁCARAS

CH00051-COLINAS DE INDAIATUBA- Quarto, banheiro e piscina (festas). .....................................R$ 2.500,00 
PT00008-JARDIM MOACIR ARRUDA-600m 16 salas, recepção e 04 vagas. ........................R$25.000,00 +iptu
PT00009-ITAICI- 2 pavimento, cozinha, 4 wcs . ........................................................................R$ 6.000,00+iptu

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS ......................................................................................... R$ 4.500,00+iptu
SL00023-CENTRO-50MTS. ........................................................................................................ R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS............................................................................................. R$ 1.400,00+iptu
SL00028-CENTRO- 450MTS. ...................................................................................................R$ 11.000,00+iptu
SL00026-VILA FURLAN- 30MTS. .............................................................................................. R$ 900,00 incluso
SL00018-JARDIM MORADA DO SOL-250MTS .........................................................................R$ 4.000,00+iptu
SL00035-CENTRO- 50MTS c/ wc............................................................................................... R$ 1.700,00+iptu
SL00040-JD. DOS MARITACAS 126MTS ...................................................................................R$ 2.000,00+iptu
SL00039-JD PAULISTA-225MTS. .............................................................................................. R$  5.000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS .......................................................................................................... R$ 900,00+ iptu
SA00020-EQUERE OFFICE- 56MTS. ...................................................................................R$ 800,00+iptu+cond
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR ........................................................................... R$ 950,00+ iptu
SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M..............................................................................R$ 1.200,00+ cond+iptu
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS ........................................................................................ R$ 1.200,00+iptu

GALPÕES

GL00018-RECREIO CAMPESTRE JÓIA A/T1000m-A/C 680m ..................................................R$ 6.000,00+iptu
GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380m-A|C 585m-R.................................................. $ 6.000,00+iptu.
GL00031-RECREIO CAMPESTRE JOIA- A/T 1000m-A/C 896m. ..............................................R$ 7.000,00+Iptu.
GL00028-VITÓRIA MARTINI - A/T 1000m-A/C 795m ..........................................................R$ 10.000,00+iptu. 
GL00035-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-A/T 1000m-A/C840m..................................................R$ 6.000,00+iptu 

CASA PARA LOCAÇÃO
 RESIDENCIAL MONTREAL
3 DORMITÓRIOS C/ SUÍTE
R$ 2500,00+iptu e cond.
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 719702 Apartamento Duetto Di Mariah  -3 dormt/ 1 suíte/ 
sala/ coz/ WC / lavanderia / gar R$ 1.450,00 + IPTU + COND.

3 ref site 183281 - Casa Parque das Nações - 3 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavanderia /2 gar R$ 1.450,00 + IPTU

7 ref site 884012 - Terreno Montreal Residence -150 n² - R$ 
195.000,00

8 ref site 228902 - Terreno Jardim Regina - 264 m² R$ 
225.000,00

4 ref site 904091- Casa Jardim Regente- 3 dormt/ 1 suíte/ sala/ 
coz/ WC / lavanderia /2 gar R$ 1.900,00 + IPTU 

5 ref site 27501 - Apartamento CDHU -  2 dormt/ sala/ coz/ WC 
/ lavanderia / gar R$ 750,00 + IPTU + COND.

2. ref site 425012 - Casa Jardim Morada do Sol - 2 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavanderia / gar R$ 1.000,00 + IPTU

10 ref site 665012 - Casa Jardim Califórnia - 3 dormt/ 1 suíte/ 
sala/ coz/ WC / lavanderia / 2 gar R$ 270.000,00

11 ref site 013391 - Apartamento Mirim - 3 dormt/ sala/ coz/ 
WC / lavanderia / 1 gar R$ 180.000,00

12 ref site 662012 - Apartamento Viva Vista - 3 dormt/ 1 suite/  
sala/ coz/ WC / lavanderia / 1 gar / área de lazer completa 
R$ 450.000,00

9 ref site 326012 - Condomínio Vila Inglesa  04 suítes sendo 01 
master com closet e hidromassagem, 05 banheiros, cozinha, 
02 salas, área gourmet completa com uma excelente piscina.

1. ref site  416012 - Casa Jardim Paulista II -  1 dormt/ sala/ 
coz/ WC / gar R$ 850,00
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Pizzaria

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Alianças

Engenharia e Reformas

Materiais Elétricos Mecânica

Construção
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária
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Classificados

Vendo/Troco - Locado 
R$3.800,00 - Prédio 
comercial residencial 
próximo ao Haoc - Rua 
dos Indaiás, 256. Ter-
reno 250m², contruído 
230m². Ótimo local. 
Valor R$ 915 mil. Tra-
tar (19) 98817-5312 
WhatsApp
Casa Parque Indaia 
-Terreno com duas 
casas em baixo e em 
cima, com entradas 
independentes, 2 dorm. 
Cada casa, 1 banheiro, 
sala, cozinha, garagem 
p/ 2 carros, churras-
queira. Aceita financia-
mento e terreno. Valor 
R$320.000,00. Falar 
com João (19) 99482-
6697
Casa Jd. Tropical -  
Casa com 3 dorm. Sen-
do 1 suíte, sala grande, 
cozinha, 2 banheiros, 
lavander ia grande, 
churrasqueira, gara-
gem p/ 3 carros. Casa 
próxima a Av. Fran-
cisco de Paula Leite. 
Aceita financiamento e 
terreno  R$500.000,00 
Falar com João (19) 
99482-6697

Garagem p/ 4 carros, 
cozinha planejada. Acei-
ta financiamento. Aceito 
troca por casa no cen-
tro. Valor R$580.000,00 
Falar c/ Carlos ou San-
dra F.:(19) 97119-8369 
/ (19) 99487-5089

 
Vendo Terreno Maison 
Du Parc - Excelente 
condomínio Fone: (19) 
99115-8368 Neusa Paz
Terreno Jardim Co-
lonial - 150 metros R$ 
180.000,00 F.: (19) 
99384-7400
Terreno Europark  - 
1000MTS INDÚSTRIAL  
F.: (19) 99721-0395 
Terreno Campo Bonito 
-  Comercial c/180me-
tros R$ 180.000,00 F.: 
(19) 99166-8772
Terreno Elias Faus-
to - 175 metros R$ 
57.000,00 F. :  (19) 
99384-7400
Vendo Terreno no 
Jd. Carlos Aldrovan-
di - 270 metros, docu-
mentação: OK, Valor 
R$ 150.000,00. Aceito 
financiamento F.: (19) 
98730-9484 
Terreno em Condomí-
nio fechado Horizon-
town - 450m² F.: (13) 
99712-3768
Elias Fausto - Terre-
no excelente na região 
central do município, Jd. 
Alvorada, com 175m² 
(7X25), com constru-
ções nas três divisas e 
murado na frente. R$ 
145.000,00. (19) 99751-
9921 (cel e whatsapp) 
CRECI 65362

 
Vendo ponto comer-
cial Borracharia - pron-
ta para trabalhar, está 
em funcionamento. Ave-
nida Ário Barnabé, 511. 
Falar com Sebastião F.: 
(19) 3894-5279

 
Vendo chás funcionais 
maravilhas da terra 
todas as fases, pron-
ta entrega Fone: (19) 
99193-2917 c/ Whats
Vendo Produtos Bem 
Estar, perfumes, higiene 
pessoal, beleza (Natu-
ra). Fone: (19) 99193-
2917 c/ Whats
Vendo Impressora HP 
R$120,00. Fone: (19) 
99193-2917 c/ Whats

Vendo DVD’s (Dese-
nhos, séries,musicas, 
playboy, vários filmes) 
15 por R$10,00. Fone: 
(19) 99193-2917 c/ 
Whats
Vendo TV Tubo Philips 
com controle near flat 20 
pel R$100,00. Fone: (19) 
99193-2917 c/ Whats
Vendo Máquina de car-
tucho R$300,00 Aceito 
cartão de crédito e par-
celo F.: (19) 3935-1633 
Sonia Batista
Vendo Porta de vidro de 
correr 1,60 R$ 400,00 
Aceito cartão de crédito 
e parcelo F.: (19) 3935-
1633 Sonia Batista
Vendo armário 4 gave-
tas e 4 portas em bom 
estado R$ 200,00 F.: 
(19) 98143-4184
Procuro para comprar 
Triciclo com bagageiro 
na frente Falar c/ Vina F.: 
(19) 99769-7055
Vendo Tv de plasma 50 
polegadas Dargicia F.: 
(19) 98338-7384
Vendo Sub e 1 Bicicleta 
Fone: (19) 98120-3357 
Jose

 
Ofereço-me como Ma-
nicure, pedicure, cabe-
leileira e depiladora - 
atendo a domícilio. Faça 
uma sobrancelha por 
R$15,00 e ganhe o buço 
gratuito. F.: (19) 99369-
5615 / (19) 3935-0499
Oferço-me para traba-
lhar como Pedreiro, En-
canador ou Jardineiro 
Fone: (19) 99776-6841 
WhatsApp
Ofereço-me para con-
serto de máquinas de 
costura (Industrial e Do-
mésticas) F.: (19) 99212-
1731

 
Alugo Carro 7 Lugares 
-  Ótimo estado, direto 
com dono, viagem fa-
miliar São Carlos/SP. 
4 dias fim de ano. En-
teressados Whats (19) 
99928-6641

Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios 
e vaga de garagem, 
acabamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
entrada + parcelas de 
R$1.210,00 F.: 99762-
7997 / 9-8271-6141Cor-
ra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitórios 
e demais dependen-
cias todas com móveis 
planejados, portaria 24 
horas, área de festas, 
vaga de garagem, pis-
cina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mi tór ios  em ót imo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R $ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0  F . : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!

 
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Chácara Colinas - Com 
2 dormitórios, banheiros 
feminino e masculino 
R$ 750.000,00 F.: (19) 
99783-3154 CRECI 
208250F
Sítio Monte Mor - 
1,5KM do centro de 
Monte Mor, Via asfal-
tada, ótima casa e mais 
duas edículas, Piscina, 
lago e área verde pre-
servada.F.: (19) 99783-
3154 CRECI 208250F
Chácara Fogueteiro - 
Rua: Guarita, nº578, 3 
suítes, banheiro social, 
2 salas, cozinha, salão 
de churrasqueira com 
forno de pizza, gara-
gem com cobertura p/ 5 
carros, descoberta p/ 8 
carros, casa de caseiro, 
2 cômodos em baixo e 1 
em cima com banheiro. 
Aceito financiamento e 
terreno R$750.000,00 
Falar com João (19) 
99482-6697
Vende-se uma chácara 
no Vale do Sol - com 
6 cômodos. Área total: 
1.000 m² Área constru-
ída: 170m² c/ 2 quartos 
sendo 1 suíte. 01 es-
critório, área gourmet, 
churrasqueira, piscina c/ 
banheiro, campo de fue-
bol. Toda avarandada. 

Vende - se Casa e + 
meio lote de terreno,  
Bairro Jardim Carlos 
Aldrovandi -  casa com 
3 Dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, banheiro, 
cozinha com armário 
embutido, área de ser-
viço, garagem para  4 
carros, F (19) 3834-
6859
Morada do sol - Rua:81 
02 dormitórios (01 suí-
te) sala/cozinha ameri-
cana, abrigo nos fundos 
e garagem p/ 02 autos. 
De 270.000,00 POR 
APENAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 
/ 3935-3294
Casa Sobrado Jardim 
Europa - 3 dormitórios 
+ 1 uma suíte 2 cober-
tas 2 descobertas F.: 
(19) 99384 -7400
Salto Villa dos Passa-
ros - Sobrado c/ 2 dor-
mitórios 2 wc + depen-
dências R$ 220.000,00 
F.: (19)  99166-8272
Linda casa em Con-
domínio Fechado à 
Venda Montreal Re-
sidence - Seu novo 
lar! Casa Térrea com 
107m2 de área útil em 
um terreno de 183m2. 
1 suíte Master, 2 dor-
mitórios, banheiro com 
planejados, 4 vagas 
de garagem, Sala 2 
ambientes com pé di-
reito de 4,60m, Cozinha 
americana com planeja-

dos, cooktop de 5 bo-
cas, coifa c/vidro curvo 
e Firno de 80L, Área 
Gourmet com planeja-
dos, Lavanderia, Pele 
de Vidro na fachada, 
Iluminação toda em 
LED R$ 590.000,00 F.: 
(19) 98346-2299
Sobrado à venda em 
Condomínio fechado  
Maria José - 3 Suítes, 
1  Lavabo, 1  Banheiro 
externo, Sala 2 ambien-
tes, Despensa , Área de 
luz, Lavanderia, Cozi-
nha, Área gourmet , 
Piscina , 4 vagas de 
garagem:2 cobertas; 2 
descobertas, Escritório 
R$ 1.400.000,00 F.: 
(19) 98346-2299
Vende-se casa no 
Jardim Morada do 
Sol - Sala, cozinha,, 
01 banheiro, 02 quartos 
sendo 1 suíte, na par-
te superior lavanderia 
e 1 banheiro. Aceito 
terreno como forma 
de pagamento. Tratar 
c/ Antonio Fone: (19) 
99735-5418 

 
Apartamento Exelen-
te  Patio Andaluz - 3 
dormitórios c/ suíte 2 
vagas R$ 3.000,00 + 
cond. e iptu F.: (19) 
99384-7400

 
Apartamento Jardim 
América - para Venda 
e Locação 2 dorm.,  Co-
zinha área de serviço. 
Garagem  Venda R$ 
200.000,00 Locação 
R$ 800,00 + Cond + 
Iptu.   “Aceita permuta 
por terreno” F.: (19) 
98346-2299
Apartamento Plaza 
Bela Vista - 2 dormi-
tórios c/ suíte 2 vagas 
de garagem F.: (19) 
99384-7400



B11

Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

currículo: www.joblinerh.com.br 
Fone: (19) 3835-5215 / 3834-8862

Notas de Falecimentos
1. FILOMENA RIBEIRO DE 
ALMEIDA com 83 anos, 
Viuvo (a) de JOSE JONAS 
DE ALMEIDA sendo filho (a) 
de ANTONIO RIBEIRO DOS 
PASSOS e ELVIRA GLUB 
RIBEIRO. Deixa os Filhos: 
NOEMI, ELI, NOELI, ELESI, 
JONAS, ERCILIA, FILO-
MENA, SIDNEI, ELIANE, 
NOEMIA (MAIORES), EUCI, 
SILVANEIDE (Falecidos). 
Falecido (a) em: 31/10/2020, 
e Sepultado (a) no JARDIM 
ÉDENN EM SALTO-SP aos 
01/11/2020.

2. JOSE APARECIDO DOS 
SANTOS CRUZ com 57 
anos, Solteiro sendo filho 
de PLACIDIO AURELIO DA 
CRUZ e MARIA JOSÉ DOS 
SANTOS CRUZ. Falecido (a) 
em: 05/11/2020, e Sepultado 
no CEMITERIO DO COCAIS 
aos 06/11/2020.

3. OSMARINO ELIODORO 
MORAIS com 62 anos, Di-
vorciado (a) sendo filho (a) 
de GINO ELIODORO MO-
RAIS e SANTA MARIA DA 
CRUZ. Deixa o filho (a): OS-
MARINO ROGÉRIO 33. Fa-
lecido (a) em 06/11/2020, e 
Sepultado (a) no CEM. MUN. 
DE PATROCINIO PAULISTA-
-SP aos 07/11/2020.

4.ELENA MARIA COSTA 
DE ALBUQUERQUE com 
69 anos, Casado (a) com 
JIVALDO LEITÃO DE ALBU-
QUERQUE sendo filho (a) 
de CICERO ALVES COSTA 
e MARIA DE LURDES COS-
TA. Deixa filho (s): CICERO, 
APARECIDA, SERGIO, 
CELSO, SUELI (MAIORES). 
Falecido em: 08/11/2020, e 
Sepultado (a) no CEM. MUN. 
DE MOREIRA SALES-PR 
aos 09/11/2020.

5. FLORENTINA DE OLIVEI-
RA com 77 anos, Casado (a) 
com JOAQUIM DE OLIVEI-
RA sendo filho (a) de JOSE 
BENDOROWICZ e ANNA 
BENDOROWICZ. Deixa filhos: 
RITA, REJANE, FLORINALDO 
(MAIORES). Falecido (a) em: 
11/11/2020, e Sepultado (a) no 
CEM. MUN. DE MOREIRA SA-
LES-PR aos 12/11/2020.

6. MIGUEL ARCANJO RA-
MOS com 70 anos , Casado (a) 
com DIRCE HITOMI SUGAHA-
RA RAMOS sendo filho(a) de 
VENTURA JOSE RAMOS e 
MARIA GERALDA RAMOS. 
deixa filho(s): FERNANDO 26, 
Falecido em: 24/11/2020, e se-
pultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 25/11/2020. 

7. OSCAR VOLPI FILHO com 
77 anos , Era Viúvo(a) de 
ELIZABETH CABELO VOL-
PI sendo filho(a) de OSCAR 
VOLPI e LUIZA VOLPI. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 
24/11/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
25/11/2020. 

8. SOFIA MARIA DA CONCEI-
ÇÃO BEZERRA com 69 anos , 
Era Viúvo(a) de JOSÉ ROMA-
NO BEZERRA sendo filho(a) 
de ANTONIO MANOEL DA 
SILVA e MARIA ALEXANDRI-
NA DA CONCEIÇÃO. deixa 
filho(s): LEANDRO, WILSON, 
ADRIANO, JOSE AIRTON, 
DAIANE, ELIANE (MAIORES), 
Falecido em: 24/11/2020, e se-
pultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 25/11/2020. 

9. VALDETE PRAXEDES 
DOS SANTOS com 62 anos , 
Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de ISMAEL PRAXEDES DOS 
SANTOS e LAURA FER-
REIRA DOS SANTOS. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 
25/11/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
25/11/2020. 

10. OLIVIA MARQUES MA-
DUREIRA com 90 anos , Era 
Viúvo(a) de SEBASTIÃO JO-
AQUIM MADUREIRA sendo 
filho(a) de JOSE MARQUES 
DA SILVA e EUDOXIA MA-
RIA DE JESUS. deixa filho(s): 
ABEDENICO, REGINA, 
JOÃO, ANA MARIA, PAULO, 
MARTA, ELIANE, VIRGINIA 
(MAIORES) MARIA MADA-
LENA (FAL), Falecido em: 
25/11/2020, e sepultado(a) no 
CEMITERIO DA SAUDADE 
SALTO SP aos 26/11/2020. 

11. JOÃO ALVES DOS 
SANTOS com 79 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
FRANCISCO ALVES BAHIA 
e MARIA VITÓRIA DOS SAN-
TOS BAHIA. deixa filho(s): 
RAQUEL 40, RENATA 33., 
Falecido em: 25/11/2020, e 
sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 26/11/2020. 

12. JOSE VIEIRA ROCHA 
com 84 anos , Casado (a) 
com RAIMUNDA PEREIRA 
ROCHA sendo filho(a) de 
MANUEL VIEIRA DA SILVA e 
ANTONIA OLIVEIRA ROCHA. 
deixa filho(s): MARIA GE-
RALDA, APARECIDO, MARIA 
DO CARMO, SEBASTIÃO, 
JOÃO, MARIA DA LUZ, JOSE 
DA LUZ, ELIAS, JOVANA, 
SAMUEL, ELISA (TODOS 
MAIORES), MARIA DO SO-
CORRO (FAL), Falecido em: 
25/11/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
26/11/2020. 

13. RONALDO LUIZ CHAVES 
com 69 anos , Era Viúvo(a) 
de MARIA JOSÉ DA SILVA 
CHAVES sendo filho(a) de 
JOSÉ NAZIAZENO CHAVES 
e MARIA DOS PRODIGIOS 
CHAVES. deixa filho(s): WEN-
DELL , GEISON , CRISTIANE 

(MAIORES), Falecido em: 
25/11/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
26/11/2020. 

14. IVAN DOS SANTOS com 
60 anos , Casado (a) com MA-
RIA ROSELENE  DINIZ DOS 
SANTOS sendo filho(a) de AN-
TONIO DOS SANTOS e APA-
RECIDA BALBINO DOS SAN-
TOS.  NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 26/11/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 26/11/2020. 

15. JOSE FRANCISCO PE-
RES com 68 anos , Casado (a) 
com GENI ANDRADE PERES 
sendo filho(a) de ADRIANO 
PERES MARTINS e GERAL-
DA MARIA MARTINS. deixa 
filho(s): ALEXSANDRO, ALE-
SANDRA, PAULA, FABIANA, 
RICARDO, GREICIMARA, 
NATHALIA, JESSICA, PATRI-
CIA, BEATRIZ (MAIORES), 
EDVALDO (FAL), Falecido em: 
26/11/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
26/11/2020. 

16. DIEGO DA SILVA GI-
MENES com 27 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
BENEDITO GIMENES e MA-
RIA MADALENA DA SILVA GI-
MENES. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 26/11/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 26/11/2020. 

17. ALZENIRA VINAGRE 
DE LIMA CREPALDI com 66 
anos , Casado (a) com JOSE 
DOS SANTOS CREPALDI 
sendo filho(a) de BENEDITO 
VINAGRE DE LIMA e ANTO-
NIA OLINDA VINAGRE. deixa 
filho(s): JOSE RICARDO ,  
ANDERSON , SAMUEL (TO-
DOS MAIORES), Falecido em: 
26/11/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
27/11/2020. 

18. LINDAURA PEREIRA DA 
SILVA com 83 anos , Era Vi-
úvo(a) de PROTAZIO ALVES 
DA SILVA sendo filho(a) de JE-
ROSINO PEREIRA e SIMPLI-
CIANA JARDIM. deixa filho(s): 
VALTER , VALDETE , VALDE-
CI , VALMIR  ,MARIA ,VAL-
DELICE, VERA (MAIORES), 
Falecido em: 26/11/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 27/11/2020. 

19. MARIA TEREZA DA SILVA 
com 79 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de  MARIA DE 
LOURDES DA SILVA. deixa 
filho(s): RONALDO (MAIO-
RES) JOSÉ ROBERTO (FAL) 
NIVALDO (FAL), Falecido em: 
26/11/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
27/11/2020. 

20. FRANCISCO GERONIMO 
com 86 anos , Casado (a) com 
BENEDITA MARCELO GERO-
NIMO sendo filho(a) de MA-
NOEL GERONIMO e JOSEFA 
FRANCELINA DE JESUS. 
deixa filho(s): MARIA, PATRO-
CINIO, JOSE FRANCISCO, 
GERALDO, JUDITE, JOÃO 
(TODOS MAIORES), Falecido 
em: 27/11/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 28/11/2020. 

21. LAURA ALVES DA LUZ 
com 88 anos , Era Viúvo(a) de 
DEOLINDO BATISTA DA SIL-
VA sendo filho(a) de JOÃO AL-
VES DA LUZ e MARIA ALVES 
DA LUZ. deixa filho(s): MARIA 
ODETE, MARIA DO CARMO, 
JOSÉ,ANTONIA, APARECIDA, 
NIVALDO, VALDECIR, FRAN-
CISCA E TERESA (MAIORES) 
,ANTONIO E JOÃO (FAL), 
Falecido em: 27/11/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 28/11/2020. 

22. IVANILDI ARTONI BER-
TELLI com 85 anos , Era 

Viúvo(a) de PAULINO BER-
TELLI sendo filho(a) de FRE-
DERICO ARTONI e ROSA 
STOCCO. deixa filho(s): 
MARLENE , CLAUDIR (AM-
BOS MAIORES), Falecido em: 
29/11/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
29/11/2020. 

23. VITOR ROGERIO FO-
RONI com 52 anos , União 
estável com CRISTINA APA-
RECIDA BAPTISTA FERREI-
RA sendo filho(a) de JOÃO 
FORONI e MARIA JOSEFA 
FORONI. deixa filho(s): NA-
THALIA 27, JOÃO VITOR 23, 
DANIELLA14, Falecido em: 
29/11/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
29/11/2020. 

24. VITOR HENRIQUE SILVA 
PRADO com 20 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
ADEMIR DO PRADO e ELIA-
NE CORDEIRO DA SILVA. 
NÃO DEIXA FILHOS., Falecido 
em: 29/11/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
30/11/2020. 

25. ADÃO MARCOLINO com 
65 anos , Casado (a) com 
YOLANDA SONIA DO NASCI-
MENTO MARCOLINO sendo 
filho(a) de PAULO MARCO-
LINO e JANDIRA LUCHET 
MARCOLINO. deixa filho(s): 
SUZAN , RAFAEL , CINTIA  
(TODOS MAIORES), Falecido 
em: 29/11/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
30/11/2020. 

26. EVANDRO PEREIRA DE 
OLIVEIRA com 63 anos , Ca-
sado (a) com MARIA FLORISA 
DA SILVA OLIVEIRA sendo fi-
lho(a) de ANDRELINO ALVES 
DE OLIVEIRA e LINDAURA 
REAL PEREIRA. deixa filho(s): 
LEANDRO 36, ALAN 32, Fa-
lecido em: 29/11/2020, e cre-

mado (a) no CREMT. PORTAL 
ITATIBA SP aos 30/11/2020. 

27. GUILHERME DA SILVA 
ALEXANDRE com 13 anos , 
sendo filho(a) de ADRIANO 
DUARTE ALEXANDRE e VA-
NESSA APARECIDA  DA SIL-
VA. Falecido em: 29/11/2020, 
e sepultado (a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 01/12/2020. 

28. MAURICIO INACIO DA 
SILVA com 67 anos , Era Di-
vorciado(a) de MARIA APARE-
CIDA FURLAN sendo filho(a) 
de JOÃO INACIO DA SILVA e 
DURVALINA INACIO DA SIL-
VA. deixa filho(s): ZUZIMERI 
42, ANGELO 44, Falecido em: 
30/11/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
30/11/2020. 

29. VALDEMAR DIONISIO 
DE ARAUJO com 82 anos 
, Casado (a) com CÂNDIDA 
GONÇALVES DE OLIVEIRA 
ARAUJO sendo filho(a) de 
BELANISIO DIONISIO DE 
ARAUJO e MATILDE MA-
RIA DE ARAUJO. NÃO DEI-
XA FILHOS., Falecido em: 
30/11/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
30/11/2020. 

30. EDUVIRGES DOMBROVA 
com 96 anos , Era Viúvo(a) de 
VICTOR DOMBROVA sendo 
filho(a) de PAULO DROS-
DOSKY e ANNA DROS-
DOSKY. deixa filho(s): RICAR-
DO, Falecido em: 30/11/2020, 
e sepultado(a) no DA LAPA SP 
aos 01/12/2020
. 
31. ANTONIO OLIVA FILHO 
com 68 anos , Casado (a) 
com ANA MARIA CRUBELLA-
TE OLIVA sendo filho(a) de 
ANTONIO OLIVA e IZABEL 
ZANPRONI OLIVA. deixa fi-
lho(s): ANDERSON, EVER-
TON, ELOIZE, DANIELA 

(MAIORES), Falecido em: 
30/11/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
01/12/2020. 

32. LOURDES QUARTA-
ROLLI DA COSTA BUENO 
com 90 anos , Era Viúvo(a) 
de JULIO DA COSTA BUE-
NO sendo filho(a) de JOÃO 
QUARTAROLLI e FRAN-
CISCA AGUADO MARTINS. 
deixa filho(s): MIRIAM, MAR-
CIA, PAULO, MARA, MES-
SIAS (MAIORES), Falecido 
em: 30/11/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 01/12/2020. 

33. DENICE DOS REIS 
SOUZA com 68 anos , Ca-
sado (a) com RAYMUNDO 
LUCENA DE SOUZA sendo 
filho(a) de MANOEL LUIZ 
DOS REIS JUNIOR e JOR-
GINA  BATISTA DOS REIS. 
deixa filho(s): ALFREDO, 
ARTHUR , ALEXANDRE 
(TODOS MAIORES), Faleci-
do em: 30/11/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 01/12/2020. 

34. MARIA JOSILENE DE 
LIMA com 42 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de  
e JOSEFA ALVES DE LIMA. 
deixa filho(s): CLAUDIA, 
APARECIDA, ITALO, Faleci-
do em: 30/11/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 01/12/2020. 

35. ALAIDE MARIA DA 
CONCEIÇÃO com 98 anos , 
Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de  MARIA LUIZA DA CON-
CEIÇÃO. deixa filho(s): MA-
RIA JOSE , MARIA JOSE , 
MARIA DO CARMO (TODOS 
MAIORES), Falecido em: 
01/12/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
01/12/2020. 

ASSISTENTE ADMI-
NISTRATIVO – Dese-
jável Superior Com-
pleto ou Cursando. 
Pacote Office. Expe-
riência em emissão 
de Notas Fiscais e 
financeiro. Necessá-
rio CNH B. Residir 
em Indaiatuba, Salto 
ou Itu.

ASSISTENTE DE 
EVENTOS – Superior 
completo ou cursan-
do em Comunicação 
Social, Marketing, Re-
lações Públicas ou 
Publicidade. Domínio 
em mídias sociais. 
Pacote Office. Dis-
ponibilidade total de 
horários. Experiên-
cia em organização 
e planejamento de 
eventos.

AUXILIAR DE LIM-
PEZA – Ter experiên-
cia anterior na função. 

Residir em Indaiatuba. 
Ter disponibilidade de 
horários.

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO – Residir em 
Elias Fausto ou Car-
deal. Para trabalhar 
em serviços manuais, 
movimentando merca-
dorias. Disponibilida-
de para trabalhar em 
turnos.

AUXILIAR DE PRO-
D U Ç Ã O  -  E n s i n o 
médio completo. Ex-
periência no setor de 
produção. Desejável 
experiência em em-
presas do ramo quími-
co. Disponibilidade de 
horários.

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS – Ex-
periência em limpeza 
de piscinas, corte de 
grama e manutenção 
predial em geral. Re-

sidir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de ho-
rários.

OPERADOR DE TOR-
NO CNC – Experiência 
em operar Torno CNC 
e Centro de Usinagem 
(Comandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimen-
tos em instrumentos de 
medição. Ensino médio 
completo. Desejável 
possuir curso de Leitura 
e Interpretação de Dese-
nho e Metrologia. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR DE COR-
TE E VINCO – Experi-
ência na função com-
provada em carteira. 
Ensino médio comple-
to. Desejável curso do 
SENAI de Operador de 
Corte e Vinco.

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS – Ensino mé-
dio completo. Conheci-
mentos em Metrologia e 
Leitura e Interpretação 
de desenho mecânico. 
Experiência em operar 
máquinas convencio-
nais e CNC’s. 

SUPERVISOR OPE-
RACIONAL – Expe-
riência em supervi-
sionar funcionários 
de limpeza e portaria. 
Conhecimentos bá-
sicos em informática. 
Possuir CNH B, irá 
dirigir os carros da em-
presa em Indaiatuba 
e região. Residir em 
Indaiatuba, Salto, Itu 
e Monte Mor.

TORNEIRO MECÃNI-
CO – Experiência na 
função. Residir em In-
daiatuba, Salto ou Itu.

VENDEDOR EXTER-
NO INTERNACIONAL 
– Superior completo 
em Administração, 
Comércio Exterior ou 
áreas correlatadas. 
Vivência e disponibi-
lidades para viagens 
nacionais e internacio-
nais. Inglês e Espanhol 
avançados. Sólida ex-
periência em atendi-
mento ao cliente, na 
área comercial e em 
rotinas administrativas 
de exportação.
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Município integra a lista dos 
50 mais inteligentes e com 

potencial de crescimento no 
Brasil

No estudo da Urban Systems, Indaiatuba obteve destaque de melhor avaliação em quatro segmentos
ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Este ano, Indaia-
tuba conquistou 
o primeiro lugar 

na RMC (Região Me-
tropolitana de Campi-
nas) entre as cidades 
do mesmo porte, que 
possuem entre 200 mil 
e 500 mil habitantes. 
Em nível nacional, o 
município ficou entre 
os mais inteligentes, de 
acordo com o Ranking 
Connected Smart Ci-
ties, realizado pela Ur-
ban Systems.

Considerando todas 
as cidades brasileiras 

entre 100 mil e 500 mil 
habitantes, Indaiatuba 
passou da 23ª  colo-
cação em 2019 para a 
17ª posição em 2020. 
Desde 2015, quando 
foi iniciado o estudo, o 
município vem figuran-
do entre as 70 cidades 
brasileiras com melhor 
colocação. No geral, 
a cidade ficou em 43º 
lugar entre as 673 ava-
liadas.

O estudo mostrou 
que o conceito de co-
nectividade está rela-
cionado com os diver-
sos, pois, uma cidade 
só alcança desenvolvi-
mento quando entende 

e trabalha com esse 
poder de conectividade 
existente. 

Com base nisso, a 
pesquisa abrangeu 70 
indicadores de 11 eixos 
temáticos, os quais in-
cluem meio ambiente e 
urbanismo; tecnologia 
e inovação; mobilidade 
e acessibilidade; educa-
ção; saúde; segurança; 
economia; empreende-
dorismo; governança; 
energia.

Como fontes de re-
ferência, o estudo uti-
lizou órgãos oficiais 
como IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística), SNIS 

(Sistema Nacional de 
I n f o r m a ç õ e s  S o b r e 
Saneamento), Anatel 
(Agência Nacional de 
Telecomunicações) e 
Inep (Instituto Nacional 
e Estudos e Pesquisas 
Educacionais).

Além do posiciona-
mento no ranking, In-
daiatuba também ocupa 
a 1ª posição da RMC 
nos aspectos Urbanis-
mo e Economia. A ci-
dade ficou em 5º lugar 
no índice de Urbanis-
mo, considerando-se as 
673 cidades brasileiras 
analisadas, e o 3º posto 
entre municípios com 
100 mil e 500 mil ha-

bitantes.
Neste resultado, fo-

ram inclusos percentu-
ais de atendimento ur-
bano de água e esgoto; 
da lei de uso e ocupação 
do solo e de operação 
urbana; do plano diretor 
estratégico; alvará pro-
visório (consulta); des-
pesas com urbanismo; 
da população em baixa 
e média densidade; au-
tomóveis/habitantes, 
ônibus/automóveis e 
outros modais de trans-
porte em massa.

No quesito econômi-
co, o município ocupou 
o 8º lugar entre cidades 
do mesmo porte. Nes-

te recorte da pesquisa 
foram considerados o 
crescimento de empre-
gos e de empresas, do 
PIB per capita, da renda 
média dos trabalhado-
res formais, economia 
criativa, entre outros.

Crescimento 
populacional
Este ano, Indaiatuba 

registrou aumento de 
quase cinco mil novos 
habitantes em 12 meses, 
o que representou cres-
cimento populacional 
de 1,82%. Estimativas 
do IBGE apontam que 
o município soma 256,2 
mil habitantes. 

Município integra a lista dos 50 Município integra a lista dos 50 
mais inteligentes e com potencial mais inteligentes e com potencial 
de crescimento no Brasilde crescimento no Brasil
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ARQUIVO RIC/PMI (ELIANDRO FIGUEIRA)

O cálculo da esti-
mativa de população 
divulgado pelo IBGE 
abrange os 5.570 mu-
nicípios brasileiros. A 
data de referência é 1º 
de julho de 2020.

Também em 2020, 
a cidade conquistou o 
posto de melhor cidade 
para a população idosa, 
ocupando a 69º posição 
na pesquisa do Insti-
tuto de Longevidade 

Mongeral Aegon/FGV. 
Os resultados incluem 
três rankings principais 
para cada cidade: um 
para o envelhecimento 
da população em geral; 
um para  as  pessoas 
com idade entre 60 a 
75 anos; e um para as 
pessoas acima dos 75 
anos. 

Outro destaque para 
a cidade foi a nota A 
conferida pelo Tesouro 

Nacional. Conforme o 
índice Capag (Capa-
cidade de Pagamen-
to), Indaiatuba recebeu 
nota máxima nos três 
itens avaliados: Endi-
vidamento; Poupança 
Corrente e Liquidez. 
O intuito da Capag é 
apresentar  de forma 
simples e transparente 
se um novo endivida-
mento representa risco 
de crédito para o Te-

souro Nacional.
Os indicadores uti-

lizaram como fonte de 
informação o Relatório 
de Gestão Fiscal do Po-
der Executivo referen-
te ao 3º quadrimestre 
do último exercício. A 
análise da capacidade 
de pagamento apura a 
situação fiscal dos es-
tados e municípios que 
pretendem contrair no-
vos empréstimos com 

garantias da União.
Gestão pública
Além de outros índi-

ces em que se destacou 
em 2020, Indaiatuba 
conquistou o primeiro 
lugar no ranking nacio-
nal de gestão pública. O 
município superou 163 
concorrentes e alcançou 
a maior avaliação, com 
média de 8,11. O estudo 
foi divulgado recente-
mente pela Governança 

Municipal do Conselho 
Federal de Adminis-
tração (IGM-CFA) e 
aval iou,  na ocasião, 
três aspectos: finanças, 
gestão e desempenho. 

O indicador consi-
derou diversas áreas da 
administração pública, 
como saúde ,  educa-
ção, saneamento e meio 
ambiente, segurança, 
gestão fiscal e transpa-
rência.

Indaiatuba conquistou o primeiro lugar na RMC nos aspectos Urbanismo e Economia, e está entre as melhores cidades para os idosos
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Não há como dis-
cordar que 2020 
teve uma única 

palavra que definiu tudo: 
pandemia. Infelizmente, 
não se falou em outra 
coisa. E com razão, já 
que a doença já matou 
174.531 pessoas, se-
gundo os dados mais 
recentes do consórcio 
de veículos de Imprensa 
formados por Folha de 
S. Paulo, O Estado de 
S. Paulo, Globo, Extra 
e Uol. 

E preocupados com 
a saúde de todos os ci-
dadãos de Indaiatuba, o 
Jornal Mais Expressão, 
traz um dossiê atualizado 
de como está a situação 
epidemiológica na ci-
dade, de acordo com os 
dados mais recentes da 

Saúde traz dados atualizados 
da Covid-19 em Indaiatuba

C6 | cidade

Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Segundo o último bo-
letim do Departamento 
de Vigilância Epidemio-
lógica, Indaiatuba tem 
hoje, dia 4 de dezembro, 
94% dos leitos de UTI 
ocupados (SUS e parti-
cular), situação bastante 
preocupante. O número 
de casos confirmados 
por mês está em 9.336, 
e o número de testes fi-
nalizados, em novembro, 
já somam 46.958. Ainda 
foram confirmadas 251 
mortes por Covid-19. Já 
o número de internados 
está em 56 pessoas. O 
número de casos diários 
somou ontem, 3 de no-
vembro, 87 casos, e a 
média móvel – que é o 
cálculo que se faz com-
parando com os números 
de 7 dias atrás está em 
90 casos. 

DADOS: SECRETARIA DA SAÚDE DE INDAIATUBA

A secretária Graziela Garcia acredita que o município está passando por uma 2ª onda de contaminação 

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

Confira informações sobre os meses anteriores no gráfico abaixo:
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Confira entrevista exclusiva com a secretária de saúde, Graziela Garcia
Quais são os atuais 
investimentos no com-
bate à Pandemia na 
cidade? E Qual o valor 
financeiro desse inves-
timento?
Graziela:  Até 30 de 
novembro foram inves-
tidos R$ 28.251.746 
reais.

Como a cidade está re-
alizando os testes PCR 
ou testes clínicos para 
saber quais os números 
de casos e mortes?
Graziela: A Secretaria 
de Saúde desde o início 
da Pandemia já adotou 
o sistema de testagem, 
até agora a Prefeitura 
já fez mais de 7 mil tes-
tes somente em pessoas 
com exames positivos, 
ao todo foram mais de 
43.600 testes realizados 
pelo município. Qual-
quer pessoa que possua 
sintoma gripal é orien-
tada a passar pelo aten-
dimento da telemedicina, 
preferencialmente, onde 
o médico irá fazer o 
primeiro atendimento 
com o paciente por vídeo 
chamada, e identificando 
os sintomas já é feito 
o pedido do exame, e 
também enviado o re-

ceituário para início do 
tratamento precoce. 

Como ocorre a fisca-
lização em relação ao 
cumprimento das re-
gras de uso de máscara 
e realização de quaren-
tena? Quantas denún-
cias já receberam a 
respeito de pessoas que 
estão descumprindo 
tais regras?
Graziela: A fiscalização 
irá reforçar o serviço 
nos próximos dias com 
ação de orientação para 
adequação da nova fase, 
junto com a Secretaria de 
Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente, Secretaria de 
Segurança Pública e Vi-
gilância Sanitária.
Além disso, a fiscaliza-
ção também atua com 
base em denúncias da 
população através dos 
canais de atendimento 
da Prefeitura. As equi-
pes em primeiro contato 
orientam os comercian-
tes acerca das medidas a 
serem seguidas e os pro-
tocolos sanitários que as 
fases impõem, se neces-
sário, notificam também. 
Somente através dos 
canais de comunicação 
da Prefeitura, foram 603 

denúncias feitas quanto 
aos comércios que este-
jam irregulares com re-
lação aos protocolos de 
higiene e aglomerações.

Quais os planos e me-
didas adotadas pela 
Prefeitura no combate 
à Pandemia, visto que 
nos últimos dias houve 
um grande aumento no 
número de casos? Esse 
aumento fez com que a 
Prefeitura mudasse de 
estratégia, de alguma 
forma?
Graziela: Estamos inten-
sificando as orientações 
para que a população 
cumpra com seu papel 
no combate ao vírus. 
Além disso, foram con-
tratados 8 leitos de UTI 
no Hospital Samaritano 
de Campinas para suprir 
a necessidade de novas 
internações. O Comi-
tê de Enfrentamento ao 
Novo Coronavírus se 
reúne periodicamente 
para discutir e monitorar 
o quadro epidemiológico 
do município e definir as 
ações que serão tomadas. 

Existe possibilidade 
de as atividades de co-
mércio e a economia 

no geral ser fechada 
novamente por conta 
do aumento no núme-
ro de infecções, ou as 
atividades continuam 
funcionando?
Graziela: Indaiatuba se-
gue o Plano Estadual 
de Contingência da Co-
vid-19, portanto, tudo irá 
depender do que for de-
cretado pelo governador 
Dória nos próximos dias. 

É possível dizer que já 
existe uma “segunda 
onda de contaminação” 
em Indaiatuba ou ain-
da não se pode afirmar 
isso?
Graziela: Estamos sim 

em um aumento na trans-
missão do vírus. É muito 
importante que cada pes-
soa tenha a auto respon-
sabilidade e tome as me-
didas de prevenção para 
conter isso, novamente. 
É obrigatório o uso de 
máscara ao sair de casa 
e sempre higienizar as 
mãos com álcool gel ou 
água e sabão para evitar 
a contaminação. 
A fase amarela permite 
que o comércio e es-
tabelecimentos fiquem 
abertos, mas é necessário 
respeitar o distancia-
mento social para não 
causar aglomerações. 
Então pedimos para a 

população não aglome-
rar neste fim de ano, 
pois se todos adoecerem 
juntos não há sistema de 
Saúde no mundo que dê 
conta dessa demanda, 
nós só vamos conseguir 
passar por essa fase com 
tranquilidade se todos 
colaborarem. Em breve 
teremos uma vacina para 
barrar essa transmissão. 
É preciso ter paciência e 
não abaixar a guarda. Se 
cuidar e manter contatos 
pessoais de forma segura 
é ter respeito pelo pró-
ximo e com toda nossa 
equipe de saúde que está 
se arriscando, lutando 
pelas vidas.

DADOS: SECRETARIA DA SAÚDE DE INDAIATUBA
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Indaiatuba registra crescimento 
econômico durante o ano de 2020
Apesar da pandemia, a cidade obteve taxas positivas, especialmente no setor industrial

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Em 2020, Indaiatuba 
registrou cresci-
mento econômico, 

apesar da crise sanitária da 

Covid-19. Todos os setores 
obtiveram taxas positivas 
de expansão na cidade, 
sendo que o destaque ficou 
por conta da indústria, já 
que foram instalados aqui 
39 novos parques fabris, 

o que representa aumento 
de 62% em relação a 2019.

Os dados foram divul-
gados pela assessoria da 
Administração de Indaia-
tuba, em julho deste ano. 
Segundo o levantamento, 

de janeiro a julho, parale-
lo ao segmento industrial, 
foram abertos ainda 305 
comércios (1% a mais 
do que no ano passado), 
além de 1.161 postos 
de serviços (4%). Com 

a soma dos três setores 
econômicos, o cresci-
mento no município foi 
de 22%.

Ainda de acordo com 
o poder público munici-
pal, os resultados supe-

raram as expectativas, 
tendo em vista a crise 
originada pela pandemia, 
em todo o país, e que 
interfere tanto na saúde 
como influencia direta-
mente na economia. 

ARQUIVO RIC/PMI (ELIANDRO FIGUEIRA)

O destaque ficou por conta da indústria, com a instalação de 39 novos parques fabris no município
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Em relação às atividades 
comerciais que fecharam suas 
portas em 2019, de março a 
junho estão 11 indústrias, 107 
comércios e 260 empresas 
do setor de serviços, número 
menor ainda em 2020, que de 
março a junho, tiveram cinco 
baixas no setor industrial, 63 
no comércio e 162 na área 
de serviços, um impacto em 
média 55% menor do que o 
sofrido em 2019.

Para o prefeito recém ree-
leito, Nilson Gaspar (MDB), 
o cenário é positivo; porém, 
ele ressalta que o comércio 
poderia ter alcançado núme-
ros bem maiores, não fosse 
a incidência do vírus. “Não 
vamos relaxar nos números, 

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

e não vamos medir esforços 
para continuar ajudando os 
que mais precisam, sejam eles, 
pequenos e grandes empresá-
rios ou população em geral. 
Vamos firme na luta que isso 
tudo vai passar”, garante.

Uma parceria recente en-
tre a prefeitura de Indaiatuba 
e as empresas Valorem e 
Braskem irá trazer para o mu-
nicípio uma linha de recicla-
gem de embalagens plásticas. 
A primeira é brasileira e está 
sediada aqui na cidade, en-
quanto a outra é uma multina-
cional do ramo petroquímico, 
e que possui 40 parques fabris 
em quatro países.

Os empresários conside-
ram Indaiatuba um polo estra-

tégico para a nova tecnologia 
internacional. O investimento 
da Braskem no projeto é de 
R$ 67 milhões, e a nova linha 
deverá iniciar as operações 
no quarto trimestre de 2021, 
gerando aproximadamente 
cem novos empregos diretos.  

Trabalho e emprego
A pandemia do coronaví-

rus trouxe à tona um cenário 
completamente novo e desa-
fiador. Com uma mudança 
de rotina e grande parte da 
população trabalhando em 
home office, foi possível 
verificar uma mudança nos 
hábitos de consumo, rela-
cionamento e, também, no 
mercado de trabalho. 

Neste quesito, Indaia-
tuba também obteve saldo 
positivo, já que em setembro 
houve 2.774 admissões. O 
levantamento foi feito pelo 
Ministério do Trabalho, por 
meio do Caged (Cadastro 
Geral dos Empregados e 
Desempregados), o qual 
mostrou ainda que 1.898 tra-
balhadores foram desligados 
das funções durante o ano. 
Mesmo assim, o município 
manteve 876 postos de traba-
lho, o que representa 1,28% 
de crescimento.

Já no acumulado do ano 
(janeiro a setembro), In-
daiatuba registrou o total 
de 19.106 admissões contra 
20.078 demissões (saldo 

negativo de 981).

Restrições no comércio 
e serviços

Em transmissão ao vivo, 
realizada na noite desta ter-
ça-feira (1º), Gaspar abor-
dou as novas medidas para 
enfrentamento da pandemia 
de Covid-19, assim como o 
retorno de todos os municí-
pios paulistas à fase amarela 
do Plano São Paulo. 

“Voltaremos a ter um 
pouco mais de restrição 
quanto ao funcionamento 
dos comércios e serviços, 
mas continuam autorizados 
a funcionar”, declarou o pre-
feito. Com o retorno à fase 
amarela começando a valer 

nesta quarta-feira (2), os sho-
ppings, galerias, restaurantes, 
lanchonetes, bares e também 
salões de beleza, barbearia e 
estética ficam autorizados a 
funcionar com capacidade 
de 40%, e horário de funcio-
namento limitado a 10 horas 
diárias, ininterruptas ou não, 
entre as 6h e as 22h.

Com a limitação de pes-
soas nas lojas físicas, a alter-
nativa para os comerciantes 
e prestadores de serviços 
continua sendo o sistema de-
livery. Os shoppings Polo e 
Jaraguá, entre outros lojistas 
de todos os setores, seguem 
com as vendas no canal 
para garantir o faturamento 
do Natal. 
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A Educação da Rede 
Municipal de Indaia-
tuba foi destaque en-

tre as cidades com mais de 200 
mil habitantes. O munícipio 
conquistou o primeiro lugar 
no Estado de São Paulo e 
o segundo do Brasil com o 
melhor IDEB (Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Básica) 2019. Com o índice de 
7,4, a rede municipal superou 
a meta estabelecida para 2021, 
que é de 7,1.

A Emeb “Osório Germa-
no e Silva Filho” é a primeira 
melhor escola do estado com 
8,8 no IDEB. Em 12º lugar 
está a “Emeb Aurea Moreira 
Costa” com 8,2. A “Emeb 
Vicente Bernadinetti” tam-
bém teve uma boa colocação, 
conquistando a 14º colocação, 
com índice de 8,1.

A classificação das escolas 
do município se deve ao inves-
timento feito pela Prefeitura de 

IDEB: Educação de Indaiatuba é 
destaque no Estado de São Paulo
Município conquistou o primeiro no Estado de São Paulo e a segunda colocação no Brasil

DENISE KATAHIRA
r edacao@maisexpressao .com.br

Indaiatuba que gira em torno 
de 27% e 29% do Orçamento 
do município em Educação. 
O valor investido é acima 
do percentual exigido pela 
Constituição Federal, que é de 
25%. Todo o valor investido 
em infraestrutura, material di-
dático, merenda de qualidade 
e, principalmente, na capacita-
ção contínua do corpo docente 

resulta o sucesso da Educação 
Municipal.

“Não podemos parar de 
melhorar o ensino nunca. O 
estudo é a chave do suces-
so para garantir melhores 
oportunidades para nossas 
crianças. Investimento sério 
em educação é a solução para 
o desenvolvimento de um 
futuro promissor para nossa 

sociedade”, enfatiza o prefeito 
Nilson Gaspar.

Para a secretária muni-
cipal de Educação, Rita de 
Cássia Trasferetti, o resultado 
positivo mostra que o trabalho 
realizado pelo município está 
na direção certa. “Graças a 
essa visão do prefeito Gaspar 
seguimos investindo ano a 
ano em prol da melhoria 

da qualidade da Educação 
para nossos alunos desde a 
creche”.

Escolas
De acordo com a Secre-

taria Municipal de Educação, 
entre 2017 e 2020, foram 
criadas mais de 2 mil novas 
vagas entre creche, pré-escola 
e ensino fundamental. 

Em 2020, a cidade ga-
nhou duas novas escolas 
em período integral, a Emeb 
Padre Joaquim Aparecido 
Rocha, localizada no Jardim 
Tancredo Neves, e a Emeb 
Dom Ildefonso Stehle, loca-
lizada no Jardim Brasil. Além 
disso, o prefeito também inau-
gurou novas creches: “Profª 
Marina Maschietto Magnus-
son”, no Parque Residencial 
Sabiás; “Profª Lúcia Steffen”, 
na Vila Teller, e “Profª Vera 
Lúcia Tachinardi Mizurini”, 
no Bairro Mato Dentro, além 
da ampliação da creche do 
Campo Bonito.

No início de 2020 foi 

inaugurada a Emeb “Prof. 
João Marinho Filho”, no bair-
ro Cidade Nova, e concluídas 
as reformas e ampliações das 
Emebs do Parque das Nações 
e “Profa. Maria Cecília Ifan-
ger”, na Vila Avaí.

Entre 2017 e 2020 a 
Prefeitura ampliou a Emeb 
do Parque Campo Bonito e 
a Emeb/Creche “Professo-
ra Janete Vieira Vaqueiro”, 
e reformou o prédio da 
Emeb “Professora Elvira 
Maria Maffei” para abrigar 
o Espaço Avançar.

O munícipio ainda 
conta com a Emeb Profa. 
Elvira Maria Maffei, que 
está integrada no Espa-
ço Avançar, e oferece o 
atendimento educacional 
na modalidade Educação 
Especial Exclusiva para 21 
alunos autistas, menores de 
18 anos. O Espaço Avan-
çar assegura atendimento 
integrado e multidiscipli-
nar para 250 autistas de 
Indaiatuba.

O investimento é de 27% e 29% do Orçamento do município em Educação

AGÊNCIA BRASIL



A15



C16 | cidade

Aulas online
Devido a pandemia 

do novo coronavírus, 
desde o mês de março 
os estudantes da rede 
municipal estão tendo 
aulas online através 
do programa “Minha 
Lição” que auxilia o 
aluno a manter o há-
bito de estudo neste 
período de quarentena. 
O programa foi desen-
volvido pela equipe de 
orientadores e outros 
profissionais da pasta, 
e as crianças contam 
com tarefas direcio-
nadas para cada etapa 
da vida escolar, sepa-
radas por disciplina, e 
todas as semanas elas 
r ecebem a t iv idades 
para não perderem este 
vínculo com o ambien-
te escolar. Além disso, 
as atividades são con-
tadas como hora-aula, 
com exigência de 800 
horas.

Em Indaiatuba,  a 
Prefeitura decidiu pelo 
não retorno as aulas 
presenciais em 2020 
após, o resultado de 
uma pesquisa realiza-
da pela Secretaria de 
Educação com os pais 
e responsáveis dos alu-
nos apontarem que 70% 

não querem o retorno 
das aulas presenciais. 
A pesquisa ainda mos-
trou que 20% pensam 
na possibilidade do fi-
lho retornar as aulas 
presenciais e 10% não 
responderam.

O não retorno das 
aulas presenciais em 
2020 foi um consen-
so entre a Prefeitura 
Municipal de Indaiatu-
ba, Sindicato dos Fun-
cionários Públicos de 
Indaiatuba, Apeoesp 
(Sindicato dos Profes-
sores do Ensino Ofi-
cial do Estado de São 
Paulo), Secretaria de 
Educação de Indaiatu-
ba, Secretaria de Saúde 
Municipal, pais e pro-
tocolo do Estado. “A 
decisão foi conjunta e 
visa preservar a saúde 
e a vida dos alunos e 
seus familiares, além 
dos colaboradores, dos 
professores e também 
de todos os profissio-
nais que trabalham nas 
escolas”, disse Gaspar. 
“Tomamos uma deci-
são importante e enten-
do que, nesse momento, 
enquanto não houver 
vacina para a proteção 
das pessoas nós não 
vamos retornas as au-

las presenciais tanto 
nas escolas municipais 
quanto nas estaduais”.

Retorno em 2021
Com a decisão do 

não retorno as aulas 
presenciais, a secretária 
de Educação garantiu 
que nenhum aluno será 
prejudicado ou repro-
vado. “A criança não 
é responsável por tudo 
que está acontecendo e 
a gente não tem o por-
quê reprovar os alunos. 
Por isso é importan-
te que os pais sejam 
parceiros da escola e 
sempre tirem suas dú-
vidas com o professor 
ou com a coordenação 
pedagógica”, salienta.

Com relação ao re-
torno das aulas presen-
ciais em 2021, a prefei-
tura ainda analisa como 
será fei to.  “Garanto 
que nenhum aluno será 
prejudicado por conta 
da suspensão das aulas 
presenciais e que os es-
tudantes terão as vagas 
mantidas na rede públi-
ca de ensino”, finaliza 
Gaspar.

O  p re fe i to  a inda 
af i rmou que não há 
previsão do retorno das 
aulas presenciais.
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Saiba quais foram as iniciativas na 
área de Cultura no município em 2020
A Orquestra Sinfônica da cidade passou a fazer concertos em ambiente virtual
BÁRBARA GARCIA
r m c @ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r

Que 2020 foi um 
ano no mínimo 
atípico, todos 

nós já sabemos. Isso tudo 
por conta da chegada da 
Pandemia no novo Cora-
vírus, decretada no fim 
de fevereiro, logo após o 
Carnaval. Mas nessa Edi-
ção Especial Comemo-
rativa do Aniversário de 
Indaiatuba, nós do Jornal 
Mais Expressão entramos 
em contato com a Se-
cretaria de Cultura para 
saber um pouco mais 
sobre as atividades que 
foram realizadas durante 
o ano, já que tivemos 
tantos desafios a serem 
enfrentados. 

Foi no começo de 
março que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
declarou o estado de pan-
demia no Brasil e com 
isso, governadores e pre-

feitos elaboravam medidas 
de isolamento social para 
a contenção do avanço no 
número de infecções. 

Foi diante disso que 

a Escola de Música da 
Sinfônica se movimen-
tou para não deixar de 
atender seus mais de 200 
alunos: elaborou aulas 

de música online. Para 
que essa realização fosse 
possível, a Orquestra Sin-
fônica da cidade contou 
com o apoio da Secretaria 

Municipal de Cultura, 
que lançou seu plano de 
trabalho para Ensino a 
Distância e atendeu mais 
de 3.000 alunos, de diver-

sas faixas etárias, em 13 
modalidades de cursos. 

Com o objetivo de 
expor o trabalho de ar-
tistas visuais da cidade, a 
Secretaria da Cultura lan-
çou a Vitrine de Artesãos, 
que pode ser conferida 
no site da prefeitura. A 
iniciativa funciona assim: 
os artistas têm a oportu-
nidade de inscrever seus 
trabalhos na plataforma 
digital, inserir fotos ex-
plicando conceitos das 
obras e dos produtos, 
e quem tiver interesse, 
pode adquirir essas obras 
artísticas através do site, 
mesmo. Esta vitrine re-
úne diversos tipos de 
artesanato e opções para 
presentes com valores 
acessíveis, abrangendo 
técnicas como tricô, cro-
chê, biscuit, marchetaria, 
pintura em tecido e tela, 
entre outras formas de 
arte. 

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba foi a vencedora do “Prêmio pelo Histórico de Realização em Música”
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Para a secretária da 
pasta Tânia Castanho, 
“era necessário que nos-
sos artistas pudessem 
continuar expondo suas 
obras e ganhando seu 
sustento mesmo em meio 
à Pandemia. Agora, com 
a Vitrine de Artesãos, 
toda a população tem 
uma ferramenta em mãos 
online para entrar em 
contato com esses artis-
tas e adquirir a obra que 
quiserem”, defende ela. 

Eventos online
Já no 28º Maio Mu-

sical, 31 atrações, dos 
mais diversos estilos 
de música integraram a 
programação do Festival, 
que foi disponibilizado 
completamente online 
através do site a Secre-
taria de Cultura. Todas 
as apresentações foram 
gravadas em estúdio pre-
viamente, respeitando 
todos os protocolos de 
segurança recomendados 
pela Organização Mun-
dial da Saúde. 

Em junho, o Depar-
tamento de Turismo 
lançou o Passeio Virtu-
al, uma série de vídeos 
sobre os pontos turísti-
cos da cidade, revelando 
tudo o que a cidade tem 

de melhor para oferecer, 
também disponível no 
site através do link Cul-
tura Online. 

A Orquestra Sinfô-
nica da cidade passou a 
fazer concertos também 
em ambiente virtual, 

nos dias 20, 27 e 28 de 
junho. Também ganha-
ram o prêmio oferecido 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo chamado 
“Prêmio pelo Histórico 
de Realização em Músi-
ca”. A Sinfônica obteve 
a maior nota no concurso 

entre todas as cidades 
concorrentes e recebeu 
um valor em dinheiro de 
100 mil reais, que serão 
investidos nos projetos 
para o ano de 2021. 

A quinta edição da 
Mostra de Artes Cênicas 
também foi adaptada 

para ser apresentada on-
line, pelo mesmo portal 
já citado. 13 grupos tea-
trais da cidade e região 
ofereceram 21 espetácu-
los teatrais, entre os dias 
10 e 12 de agosto.

A segunda edição 
do Festival de Inverno 

também foi apresenta-
da online, reunindo a 
Orquestra Sinfônica, o 
quarteto Guarany, que 
faz parte da Camerata 
Filarmônica de Indaia-
tuba e a Corporação 
Musical Villa-Lobos. 
Os eventos ocorreram 
entre os dias 18 de ju-
lho a 1º de agosto.

A Secretaria de Cul-
tura também lançou em 
julho um cadastramen-
to de artistas para a Lei 
Aldir Blanc, como vem 
sendo chamada a Lei de 
Emergência Cultural 
14.017/2020, sancio-
nada pelo presidente, 
que dispõe de recursos 
emergenciais, destina-
dos a artistas durante o 
estado de calamidade 
pública causado pela 
Pandemia do Corona-
vírus. 

O cadastro mapeou 
os artistas e produtores 
culturais que estives-
sem passando necessi-
dade e que atuam pro-
fissionalmente em In-
daiatuba, para que fosse 
montado um plano de 
ação destinado à classe 
artística local, com pra-
zo estabelecido, porém 
ainda não divulgado 
pela Secretaria. 

O 28º Maio Musical contou com 31 atrações dos mais diversos estilos de música
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Apesar da situação 
adversa criada 
pela crise sani-

tária, especialmente nos 
esportes, por conta de ati-
vidades que envolvem 
aglomerações, atletas de 
algumas modalidades con-
seguiram superar as difi-
culdades. Um dos exem-
plos foi o dos maratonistas, 
que em meio à quarentena 
e restrições de treinos, pu-
deram dar o melhor de si 
e conquistar os primeiros 
lugares.

Mesmo durante o perí-
odo da pandemia, no final 
de novembro Indaiatuba 
sediou a primeira Ultra-
maratona, no Parque do 
Mirim. A prova pedestre 
de longa duração marcou 
a retomada do esporte, e 
reuniu 200 atletas de todo o 
Brasil, passando a constar 
no calendário municipal. 

Ultramaratona de Indaiatuba marcou 
a retomada do esporte no município
Atletas venceram as dificuldades vividas durante a pandemia e se superaram nas provas
ADRIANA B. LOURENCINI
r edacao@maisexpressao .com.br

A primeira ultramaratona reuniu 200 atletas de todo o país, e já integra o calendário do município
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Além de maratonistas 
amadores, a competição 
recebeu grandes ultra-
maratonistas nacionais, 
incluindo atletas do Corpo 
de Fuzileiros Navais, os 
quais, de acordo com Isa 
Costa, atleta e organizado-
ra do evento, se destacam 
em provas longas.

Para Isa, a primeira Ul-
tramaratona de Indaiatuba 
foi um sucesso. “Rece-
bemos mais de 230 ins-
crições e tudo saiu como 
o esperado”, revelou a 
atleta, que contou com o 
apoio da Federação Pau-
lista de Atletismo para a 
realização do evento.

Os competidores dis-
putaram as modalidades 
12 horas e 6 horas, e a 
prova de 100 quilôme-
tros (km), sendo que esta 
última foi seletiva para o 
campeonato continental 
IAU, que será em setem-
bro de 2021, no Brasil.

A campeã do 100km 
foi a atleta Luciana Be-
atriz, que completou a 
prova com 9h28m42s, 
e conquistou o ingresso 
na Seleção Brasileira de 
Ultramaratona. Junto com 
Luciana, o atleta Marcelo 
H. Rocha também foi qua-
lificado, com 7h19m47s.

Vencendo barreiras
Ainda no início de 

novembro, Isa parti-
cipou da corr ida de 

100km, no município 
de Morungaba, no qual 
conquistou o terceiro lu-
gar. Inicialmente a pro-

va teria 120 quilômetros 
(km), mas, por conta da 
pandemia, foram feitas 
adaptações e terminou 

sendo realizada com 
100 km.

A atleta enfrentou 
um grande desafio, já 
que estava há 11 meses 
sem competir, e tinha 
uma lesão no calcanhar 
esquerdo. “Mesmo sen-
do uma atleta amadora, 
o isolamento não foi 
diferente do que ocorreu 
com os outros atletas”, 
lembrou.

“Inclusive, atletas de 
alta performance tam-
bém tiveram dificulda-
des em ficar tanto tem-
po parados. Confesso 
que, no início, cheguei 
a ficar sem sair de casa, 
nem treinar. Após dois 
meses, percebi que não 
ia resolver ficar parada 
e decidi iniciar alguns 
treinos em locais isola-
dos (região rural), além 
do que, este é meu estilo 
de prova”, acrescentou.

“Além do pouco tem-
po de treino, eu e muitos 
atletas acabamos tendo 
aumento de peso, o que 
impactou muito na pro-
va. Sofri bastante, ainda 
mais com a chuva que 
caiu em mais da metade 
da corrida”, lembra a 
atleta. “Em seguida, o 
tempo abriu e enfrenta-

mos muito sol, e à noite, 
bastante frio”, emenda.

Apesar de tudo, Isa 
conseguiu terminar a 
prova cerca de duas 
horas antes do previsto, 
pois, esperava concluir 
entre meia noite e uma 
da manhã. “Estou muito 
feliz com o resultado; 
parece estranho ficar 
feliz com a terceira co-
locação, mas tinha me-
ninas bem mais novas e 
extremamente boas na 
corrida. É uma terceira 
colocação com sabor 
de vitória”, concluiu a 
ultramaratonista.

Sobre o ano difícil 
para o esporte em ge-
ral, Isa Costa garantiu 
que nunca pensou em 
desistir. “Cada prova é 
um desafio novo e uma 
experiência incrível, um 
grande aprendizado e 
crescimento pessoal. O 
mais importante, tanto 
na corrida como na vida, 
é não desistir, nunca 
abandonar o barco. Por 
mais difíceis que sejam, 
os dias ruins passam, 
assim como os bons; en-
tão, vamos focar apenas 
no que é bom, para ter-
mos forças e seguirmos 
em frente”, declarou.

Para Isa Costa, o terceiro lugar na prova dos 100km significou vencer desafios
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