ESCANEIE PARA
MAIS CONTEÚDO

Aulas municipais retornam na
próxima segunda de forma gradual
REPRODUÇÃO/EPTV

As aulas presenciais
da rede municipal de Indaiatuba serão retomadas
na próxima segunda-feira (08), após 10 meses,
quando as escolas fecharam as suas portas devido
a pandemia da Covid-19.
A data vale para o Ensino Fundamental, EJA
(Educação de Jovens e
Adultos), Pré-escola e
Creches, somente Maternal II.
O retorno às aulas
acontece com a presença de 20% dos alunos
nas salas de aula, e a
secretária de educação
municipal, Rita de Cássia Transferetti, afirma
que todos os protocolos
de segurança serão aplicados para garantir um
retorno seguro.
P. A5
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COVID-19

ECONOMIA

Serviços não
essenciais podem
reabrir aos finais
de semana

Saúde inicia
vacinação em
idosos acima
de 90 anos

Estado
anuncia pacote
emergencial para
empreendedores

O Governador João
Doria revogou nesta quarta-feira (03) o decreto que
colocava todo o estado de
São Paulo na fase vermelha,
a mais restritiva, do plano de
flexibilização econômica aos
finais de semana.
P. A3

Os idosos acima de 90
anos que se cadastraram no
Minha Vacina começaram a
receber a primeira dose da
vacina Coronavac. A aplicação da dose teve início
nesta quinta-feira (04), em
sistema drive-thru. P. A4

Com o objetivo de auxiliar os empreendedores
paulistas mais impactados
pela pandemia da Covid-19, o Governo Estadual
anunciou um pacote emergencial com a liberação de
R$ 125 milhões.
P. A6

ESPORTES

Primavera inicia reforma no
gramado do Gigante da Vila
SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA

O Troféu Frutos de Indaiá
visa não somente reconhecer as empresas e empresários que se destacaram em
seu ramo de atividade,
mas também gerar um
retorno financeiro e
dar visibilidade aos
premiados através da
campanha publicitária
realizada pelo Grupo
Mais Expressão. Os eleitos pela pesquisa tem sua
marca veiculada em todas as mídias do grupo
como jornal impresso,
revista, redes sociais e
programas da WebTv.
P. A10

Visando a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista, o Esporte Clube Primavera deu início, na
semana passada, a reforma no gramado do Estádio Ítalo Mário Limongi. A melhoria custará ao clube
R$ 15 mil e a previsão é que no dia 25 de fevereiro já esteja pronto para treinos.

P. A8
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Imagem da Semana

Editorial
Volta às aulas
A educação foi inclusa pelo Governo do Estado de
São Paulo como setor essencial, portanto o retorno
às aulas presenciais é uma realidade. Porém muitas
discussões e opiniões controvérsias têm gerado em
torno do assunto. Alguns pais defendem que os filhos devem voltar às salas de aulas, pois dessa forma
além de ter a responsabilidade de frequentar a escola,
também irá gerar um ciclo social que foi tirado das
crianças desde o início da pandemia, em março do
ano passado.
Outros pais argumentam que devido a alta nos
números de casos positivos, internações e mortes devido a Covid-19, e inclusive a regressão das regiões
no Plano SP, as escolas não deveriam reabrir para os
estudantes e se negam a permitir que seus filhos voltem a frequentar o ambiente escolar.
E após o secretário estadual, Rossieli Soares, dizer
que o retorno seria obrigatório, independente da fase
que a cidade estivesse, ele voltou atrás e disse que,
nesse momento, os pais podem optar se querem ou
não que seus filhos voltem às aulas presenciais. E
acredito que é o correto! No meio de uma pandemia
onde o vírus se mostrou altamente mortal, acredito
que nesse caso, os pais tem o direito de escolher o
que é melhor para o filho e sua família, afinal quantas
crianças não ficam aos cuidados dos avós para que os
pais possam trabalhar?
Rossieli afirmou que a escola não é um vetor de
transmissão e que todos os protocolos de segurança
serão seguidos à risca, mas não é o que temos vistos
em outros países, e até mesmo na nossa cidade vizinha, Campinas.

BORA TOMAR UMA?

É tão bonito ver nossos políticos “trabalhando” para
termos um país melhor.
Bonito também é ver os analistas políticos das redes
sociais tão focados na melhoria do país.
Mas ainda não entendo como tem tanta gente que “entende” de política e acabam votando em certos tipos de políticos.
Como dizem os mais velhos... “é o rabo balançando o
cachorro”.
Pensam tanto em nossa saúde que até medicamento nos
receitam.
E olha que nem médicos são. Isso que é amor ao próximo.
Particularmente não tenho opinião sobre isso. Medicina
é estudo, não é questão de opinião.
Eu se pudesse indicar uma receita, indicaria a receita de
bolinho de chuva de minha vó. Indicaria tomar uma vacininha
também, quando tiver disponível.
Curioso que a vida toda sempre tomamos vacina sem
perguntar sobre efeitos, que nacionalidade era, se ia virar isso
ou aquilo. Íamos lá, tomávamos e pronto. Estávamos salvos
de várias doenças.
Bem, enquanto esperamos a
milagrosa vacina, vou tomar é uma
Fanta laranja, ops... Uva.
Com bolinhos de chuva da vovó.
Hilton Rufino é radialista formado em
Comunicação Social, palhaço, animador de
palco e mágico, interprete do Koringa - bobo
da corte - que atua desde 1989, se apresentando nos mais diversos tipos de festas e
eventos; seja particulares, públicos e
corporativos. Foi apresentador na TV Sol
Indaiatuba, Clip FM e Rede Família de
Televisão. Apresentou-se em rede nacional em alguns programas de televisão.
Entre eles: Rede Record, Programa do
Ratinho, Programa Silvio Santos, Pânico na Band, entre outros. Atualmente
apresenta o Programa do Koringa na rádio
Jornal FM e co-apresentador do Programa Expressão no Ar

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Chegou na noite desta quarta-feira (03) ao aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), o avião vindo da China com 5,4 mil litros de Insumo
Farmacêutico Ativo (IFA) para a fabricação de 8,6 milhões de doses da vacina Coronavac contra a convid-19. Este é o primeiro lote de insumos
que o Instituto Butantan recebe neste ano. Segundo o Butantan, as vacinas produzidas com o lote de matéria-prima desembarcado nesta
quarta-feira começarão a ser entregues ao Ministério da Saúde no dia 25.

Artigo
A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DOS APARELHOS AUDITIVOS
Os Aparelhos Auditivos pequenos e modernos como vemos hoje, são muito diferentes dos que existiam antigamente, a história deles é bem longa. Existiam modelos tão grandes que era necessário carregá-los com as duas mãos,
totalmente diferentes das tecnologias que vemos nos dias de hoje.
O primeiro registro de amplificadores surgiu em meados de 1.800, era utilizada uma espécie de concha, com duas
extremidades, uma maior para captação sonora e outra menor, que era posicionada no ouvido quando a pessoa precisava ouvir melhor, recebia o nome de Trombeta de Ouvidos.
Este método foi utilizado até a criação do tubo de conversão em 1.920, pelo qual uma pessoa falava em uma ponta de
funil preso em uma das extremidades, enquanto outra pessoa ouvia pela outra ponta. Na mesma década foram criadas
as Aurículas, semelhantes a uma tiara que possuía em suas extremidades uma espécie de concha, que faz o mesmo papel de amplificação de quando colocamos as mãos atrás das orelhas para ouvir melhor, mas nesse caso, apenas pacientes
com perdas leves se beneficiavam do uso.
A partir de 1.970 surgiram os aparelhos retroauriculares (posicionados atrás da orelha), dominaram o mercado
até os anos 80, quando foram criados os aparelhos customizados, feitos sob medida e posicionados apenas dentro do
conduto auditivo. Já nesta década, os aparelhos passaram a se adaptar melhor em diferentes fontes sonoras, ainda com
limitações na qualidade sonora, mas facilitavam e muito a compreensão dos sons.
Desde então, a busca por melhorar a qualidade dos aparelhos auditivos nunca mais parou, cada vez mais estão
menores, com design mais discreto, com o melhor da tecnologia acústica, maior potência, maior economia de suas
baterias, e os mais atuais são aparelhos auditivos recarregáveis, os de adaptação instantânea (não necessitam de customização), aparelhos com wireless, que se conectam diretamente aos celulares por meio de aplicativos, fazendo com
que o usuário tenha suas necessidades auditivas atendidas com muita discrição e tecnologia trabalhando em conjunto.
A AUDIOCAMP trabalha com a inovadora tecnologia alemã da empresa AudioService que, neste ano de 2021,
apresenta ao mundo sua Tecnologia G6, que consegue avaliar mais de 120 situações auditivas diferentes, fazendo com
que seus usuários recebam o melhor da tecnologia HD em definição, conecte seus Aparelhos Auditivos a seus dispositivos eletrônicos como TV, celulares, tablets, e uma infinidade de possibilidades, para devolver ao usuário sua qualidade
de vida em todos os ambientes, sejam eles silenciosos ou ruidosos.
Ficou curioso? Venha para a Rede de Clínicas AUDIOCAMP e tenha uma experiência com o melhor da tecnologia auditiva disponível.
Agende seu horário, pela nossa Central de Atendimento: 0800 591 2124 ou pelo WhatsApp: (19)99436-3945. E
visite nosso site: www.audiocamp.com.br
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Comércios, bares e restaurantes
podem reabrir aos finais de semana
Plano SP reclassificou a região de Campinas nesta quarta-feira (03); Consumo local em bares está totalmente proibido
DENISE KATAHIRA

O

redacao@maisexpressao.com.br

Governador
João Doria revogou nesta
quarta-feira (03) o decreto que colocava todo
o estado de São Paulo
na fase vermelha, a mais
restritiva, do plano de
flexibilização econômica
aos finais de semana.
Com isso, a partir deste
sábado (06) o comércio,
bares e restaurantes podem reabrir aos finais de
semana e feriados, com
atendimento presencial
limitado a 40% da capacidade, das 6h às 20h. O
consumo local em bares
está totalmente proibido.
Academias, salões
de beleza, restaurantes,
cinemas, teatros, shoppings, concessionárias,
escritórios também podem funcionar por até
oito horas diárias, com
atendimento presencial

limitado a 40% da capacidade, com início às 6h
e encerramento às 20h.
Os parques também estão liberados nesta fase.
Segundo Doria, a
suspensão ocorreu, pois
houve uma queda no
número de internações
tanto em leitos primários como os de UTI
(Unidade de Terapia
Intensiva). “A redução
de hospitalizações por
COVID-19 foi de 11%.
Isto, porém, não deve
compreender falta de
cuidado e de atenção
para que as pessoas estejam protegidas”, reforçou Doria.
Uma nova reclassificação será anunciada
ainda hoje (05).
Plano SP
Atualmente, o estado
de São Paulo tem seis
regiões na Fase 1-Vermelha: Barretos, Franca,

AGÊNCIA BRASIL

Comércios, bares e restaurantes devem ter atendimento presencial limitado a 40% da capacidade

Ribeirão Preto, Marília,
Bauru e Taubaté. Nesta
fase, essas regiões só
podem abrir os serviços
considerados essenciais
de logística, saúde, segurança e abastecimento.

O Plano São Paulo
é dividido em cinco
fases que vão do nível máximo de restrição de atividades não
essenciais (vermelho)
a etapas identificadas

como controle (laranja),
flexibilização (amarelo),
abertura parcial (verde)
e normal controlado
(azul).
O plano divide o
estado em 17 regiões e

cada uma delas é classificada em uma fase
do plano, dependendo
de fatores com capacidade do sistema de
saúde e a evolução da
epidemia.
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Saúde inicia vacinação contra a
Covid-19 em idosos acima de 90 anos
Aplicação da primeira dose ocorre hoje (05) e amanhã (06), em sistema drive-thru
BOANERGES GONÇALVES

DENISE KATAHIRA
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O

s idosos acima
de 90 anos que
residem em Indaiatuba e que se cadastraram no Minha Vacina
começaram a receber a
primeira dose da vacina
Coronavac. A aplicação
da dose teve início nesta
quinta-feira (04), segue
hoje (05) e amanhã (06),
em sistema drive-thru.
Nesta sexta-feira (05)
a imunização ocorre no
estacionamento do Parque da Criança, localizado no Parque Ecológico,
das 17h às 20h. Já no
sábado (06) esse público
poderá se imunizar no
Derefim (Av. Eng. Fábio
Roberto Barnabé, 6271) e
Espaço Bem Viver (Av.
Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, nº 3969, Vila
todos os Santos) das 8h

Idosos do Terça da Serra, Residencial Sênior foram imunizados nesta semana

às 12h. De acordo com
a Secretaria Municipal
de Saúde 564 idosos se
enquadram neste grupo.

A pasta ressalta a necessidade de apresentar
documento com foto e
comprovante de endereço

no ato da vacinação.
Outros grupos
Com a chegada de

mais 2.730 doses da
vacina Coronavac nesta
quarta-feira (03), os 170
acamados cadastrados

no Minha Vacina já foram vacinados na própria residência.
Além deles, profissionais da saúde também receberam a primeira dose: Educador
Físico; Fisioterapeuta;
Fonoaudiólogo; Veterinário; Nutricionista; Psicólogo; Serviço
Social e Técnicos de
radiologia. Neste bloco foram convocadas
1.767 pessoas.
Casa de repouso
O Terça da Serra,
Residencial Sênior, criada pelo Dr. Avner Lyra
recebeu nesta segunda-feira (1º) a equipe de
vacinação da prefeitura de Indaiatuba, que
aplicou a primeira dose
da vacina contra a Covid-19, nos internados
na casa e também nos
profissionais.
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Aulas na rede municipal retornam na
próxima segunda de forma gradual
Retomada das aulas presenciais seguirá os protocolos de segurança com 20% dos alunos nas salas de aula
DIVULGAÇÃO

DENISE KATAHIRA
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A

s aulas presenciais da rede
municipal de
Indaiatuba serão retomadas na próxima
segunda-feira
(08),
após 10 meses, quando as escolas fecharam
as suas portas devido
a pandemia da Covid-19. A data vale
para o Ensino Fundamental, EJA (Educação
de Jovens e Adultos),
Pré-escola e Creches,
somente Maternal II.
A retomada acontece com a presença
de 20% dos alunos nas
salas de aula, e a secretária de educação municipal, Rita de Cássia
Transferetti,
afirma
que todos os protocolos de segurança
serão aplicados para
garantir um retorno
seguro tanto para os
alunos quanto para os
profissionais da educação. “As escolas foram adaptadas para o
retorno e os docentes
e não docentes estão
preparados e treinados
para a volta às aulas”,
disse. “É importante
dizer que estamos seguindo todas as orientações do Comitê de
Enfrentamento e Prevenção ao Covid-19”,
salienta.
De acordo com a
Secretaria Estadual de
Educação, enquanto a
cidade estiver na fase
vermelha ou laranja do
Plano SP, o retorno às
aulas presenciais fica a

O retorno às aulas presenciais foi anunciado em live realizada nesta quarta-feira (08) pela Prefeitura de Indaiatuba

critério dos pais. Portanto, os pais não são
obrigados a mandar
os filhos para a escola,
por enquanto, porém é
necessário que os mesmos procurem a escola
para combinar como
as atividades serão entregues ao aluno.
A pasta enfatiza
que alunos que integram o grupo de risco
não devem retornar a
sala de aula e que os
pais devem apresentar
o atestado médico. Já
se alguma criança ou
familiar testar positivo para a Covid-19,
deverá comunicar a
unidade escolar e ficar
em isolamento por 14
dias seguindo trata-

mento orientado pelo
médico. Os contactantes devem observar
sintomas e se aparecer
algum deve procurar
atendimento médico.
E para a retomada,
as escolas estarão em
período de integração
entre os dias 8 e 26
de fevereiro. “O retorno será acompanhado pela Secretaria de
Educação e Saúde e as
escolas estarão abertas
para receber os pais
que quiserem tirar
suas dúvidas ou que
quiserem conhecer todos os cuidados que a
escola está tomando
para garantir um retorno seguro”, enfatiza
a secretária.

Retomada
presencial
As crianças que voltarem a frequentar a
escola receberão um
kit contendo máscaras,
uma garrafinha para
água e o material escolar individualizado.
“O uso da máscara será
obrigatório
durante
todo o período que o
aluno estiver na escola”,
afirma a secretária de
saúde, Graziela Garcia.
O retorno contará
com seis alunos por
sala de aula e cada
aluno irá frequentar a
escola apenas uma vez
por semana. “Os dias
em que os alunos ficarem em casa serão disponibilizados ativida-

des e isso deve ser um
combinado entre pais
e professor”, disse Rita.
Quanto a merenda,
a secretária informa
que, neste momento,
será ofertado a criança um lanche individualizado, e que o Kit
Alimentação está suspenso. “Caso alguma
família esteja passando por necessidade e
precise do Kit alimentação, deve entrar em
contato com a Assistência Social para que
seja disponibilizado”,
orienta.
Horários
De acordo com a
Secretaria Municipal
de Educação as creches

irão receber somente
alunos do Maternal II.
As crianças poderão
frequentar a escola todos os dias, das 8h às
12h. O uso de máscara
será obrigatório.
Já os estudantes da
pré-escola (etapas I e
II) que estudam no período da manhã, terão
aulas das 8h às 12h, e os
alunos do período da
tarde estarão em sala de
aula, das 13h às 17h.
Os alunos do fundamental, que compreende do 1º ao 5º
ano, e que estudam
no período matutino
terão aulas, das 7h às
11h, e os alunos do período vespertino, das
13h às 17h.
Nas escolas de período integral os alunos
terão aulas no ensino
regular e também nas
oficinas, também em
sistema de rodízio.
O EJA funcionará
das 19h às 22h.
Todas as informações sobre o dia que
o aluno frequentará a
escola serão passada
aos pais através da escola. “Caso algum pai
ainda não tenha sido
contatado pela escola,
peço para que ligue ou
vá até a unidade escolar para saber informações”, orienta Rita.
Importante ressaltar que tanto o número de alunos por sala
de aula, assim como a
frequência e os horários das aulas são válidos somente para o
mês de fevereiro.
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Governo estadual anuncia pacote
emergencial para empreendedores
Medida anunciada visa auxiliar os empreendedores mais impactados pela pandemia
DA REDAÇÃO
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C

om o objetivo de
auxiliar os empreendedores paulistas mais impactados pela
pandemia da Covid-19, o
Governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira (03) um pacote emergencial com a liberação de
R$ 125 milhões pelo Banco
do Povo e pelo DesenvolveSP, além da suspensão
de protesto de débitos da
dívida. Dentre os setores
mais impactados estão bares e restaurantes, hotéis e
comércio.
A primeira linha é para
os empreendedores informais e produtores rurais
sem CNPJ, com opções de
crédito de até R$ 15 mil e
taxa de juros de 1% ao mês.
O prazo para pagamento é
de até 12 meses e carência
de até 60 dias para capital
de giro. Já para o investi-

mento fixo e misto, o prazo
para pagamento é de até 24
meses com até 90 dias de
carência. O empreendedor
deverá realizar um curso
de qualificação empreendedora (disponível tanto
online quanto presencial
por meio do Sebrae-SP),
apresentar avalista e não
ter restrições creditícias.
Já a segunda linha é voltada para empreendedores
com CNPJ. Com taxa de
juros de 0,35% ao mês, o
limite de crédito é de até
R$ 21 mil e o prazo para
pagamento de até 24 meses
com carência de até 60 dias
para capital de giro. Já para
o investimento fixo e misto, o prazo para pagamento
é de até 36 meses com até
90 dias de carência. Para
solicitar os financiamentos, o empresário também
deverá realizar um curso
de qualificação empreendedora (disponível tanto
online quanto presencial

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governo Estadual liberou pacote emergencial com a liberação de R$ 125 milhões pelo Banco do Povo

por meio do Sebrae-SP) e
não ter restrições creditícias. Não é necessário apresentar avalista.
Os
empreendedores podem solicitar as linhas de crédito de forma
totalmente online pelo
site www.bancodopovo.sp.
gov.br ou presencialmente
na agência do seu município. A relação completa
também está disponível no
portal.

Micro e pequenas
empresas
O Desenvolve SP, banco
do Governo do Estado, vai
disponibilizar mais R$ 100
milhões em crédito para
capital de giro, apoiando
micro e pequenas empresas de São Paulo. O lançamento integra a série de
medidas praticadas pela
instituição financeira para
mitigar os impactos econômicos causados pela

pandemia.
Micro e pequenas empresas (faturamento anual
até R$ 4,8 milhões) poderão solicitar crédito para
capital de giro com taxas
a partir de 0,8% ao mês
acrescido da SELIC, prazo
de até 60 meses para pagar
e carência de até 12 meses.
A medida vai beneficiar os
que mais enfrentam dificuldades para acessar crédito por falta de garantias.

vestimentos – FGI e o Fundo de Aval – FDA, criado
pelo Governo do Estado
de São Paulo, com recursos
próprios, no início da pan-

demia.
Com o intuito de oferecer mais vantagens aos
negócios que paralisaram
ou reduziram suas ativida-

des em 2020 e enfrentaram
queda nos lucros, o banco
vai permitir que o empreendedor apresente tanto o
faturamento de 2019 quanto o de 2020 na negociação
do empréstimo, podendo
escolher o que lhe for mais
benéfico. As solicitações de
crédito são realizadas de
forma 100% online pelo
site www.desenvolvesp.
com.br.
Suspensão de
protesto de débitos
A Procuradoria Geral
do Estado suspenderá por
90 dias o protesto de débitos inscritos na dívida ativa
em todo o estado de São
Paulo. A iniciativa dará fôlego às empresas de todos
os segmentos para que
possam sanar suas necessidades mais urgentes de
capital de giro, facilitando
o acesso ao financiamento.
A medida passou a vigorar
nesta quinta-feira (4).
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Dr. Eduardo Santos entrevista educador
físico sobre perigos do sedentarismo
O sedentarismo não significa necessariamente não praticar nenhuma atividade física
BÁRBARA GARCIA
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N

a quarta feira da
semana passada
(27), o médico
intensivista e nutrólogo
Dr. Eduardo Santos entrevistou no Programa Mais
Saúde o professor, Mestre
e Doutor em Educação
Física, do grupo UniEduk,
Taiguara Bertelli Costa,
que trouxe informações
sobre o sedentarismo.
Ao contrário do que
muitos estão acostumamos a pensar, o sedentarismo não significa necessariamente não praticar
nenhuma atividade física.
Na visão do professor, o
sedentarismo “diz respeito ao tempo que passamos
sentados ou em repouso,
mesmo que a pessoa pra-

Dr. Eduardo Santos e Professor de educação fisica do grupo UniEduk, Taiguara Bertelli Costa

tique alguma atividade
física”. Nesse sentido,
podemos incluir neste
“tempo inativo” as horas
vividas durante o expediente de trabalho, já que
muitas profissões exigem

xx

que a pessoa fique com o
corpo parado.
Como tal sedentarismo muitas vezes é fruto
de necessidades de trabalho, uma boa dica dada
pelo professor é se movi-

mentar a cada duas horas,
seja para beber uma água
ou caminhadas leves. “Só
o ato de levantar e dar
alguns passos já ativa diversos grupos musculares
e funções fisiológicas do

organismo”, explica.
A respeito da valorização do professor de
Educação Física como
profissional, Taiguara
afirma que, por mais incrível que possa parecer,
o Brasil é referência no
reconhecimento e profissionalização da categoria.
“Nos Estados Unidos,
por exemplo, não existe
nenhuma regulamentação
para a profissão de treinador físico, enquanto aqui
no Brasil só podem exercer a profissão aqueles
que forem graduados em
universidades reconhecidas pelo MEC”, afirma
ele. “Ao mesmo tempo
em que os EUA são referência nas diversas modalidades de esportes, sendo
campeões de medalhas

em várias Olimpíadas,
também são campeões
em obesidade e comportamento sedentário”,
pondera o professor.
Quando perguntado
se queria deixar uma
mensagem aos espectadores, o educador físico
não hesitou: “Sabemos
que a falta de atividade física pode levar a quadros
graves de obesidade, doenças cardíacas e outras
complicações. O sedentarismo é uma das principais causas de morte no
mundo. Então eu convido
vocês a olharem para a
atividade física como
uma parceira de vida,
que pode trazer inúmeros
benefícios tanto do corpo
como da mente”, defende
Taiguara Bertelli.
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Esporte Clube Primavera inicia reforma
no gramado do Gigante da Vila
Melhoria ocorre todo ano e custará aos cofres do clube R$ 15 mil
SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA

JEAN MARTINS

digital@maisexpressao.com.br

V

isando a disputa da
Série A3 do Campeonato Paulista,
o Esporte Clube Primavera
deu início, na semana passada, a reforma no gramado do
Estádio Ítalo Mário Limongi. A melhoria custará ao
clube R$ 15 mil e a previsão
é que no dia 25 de fevereiro
já esteja pronto para treinos
e, consequentemente, para a
estreia em casa na competição no dia 7 de março.
O presidente do Tricolor,
Eliseu Marques lembra que
anualmente a reforma é
realizada e visa garantir melhor qualidade do gramado
durante os jogos.
“Esse trabalho é necessário devido ao desgaste do
gramado, que durante todo
o ano é utilizado para jogos
e treinos, tanto pelo time
profissional quanto pelas
categorias de base”, salienta.
A reforma no Gigante
da Vila consiste no corte
vertical do gramado, descompactação do solo, adu-

responsável pela preparação
física e nutricional dos atletas, além do departamento
médico.
“É muito gratificante
estar de volta e tudo isso
são ‘frutos’ de trabalhos
anteriores, bem comprometidos e realizados com
muita dedicação e amor.
É um novo desafio e irei

me doar ao máximo”, diz
Boto, que já iniciou os
trabalhos junto ao elenco
profissional. “A preparação está sendo muito bem
executada e desenvolvida
com toda a comissão técnica. Com certeza iremos
iniciar a competição com
bom nível de desempenho”, garante.

Torcedor deve
criar terceiro
uniforme do clube
Primavera trabalha firme para estrear com vitória na Série A3 do Campeonato Paulista
bação, cobertura e controle
de pragas.
Sem poder utilizar o estádio, o elenco profissional
faz sua preparação, para
estreia na Séria A3, em
campos públicos e particulares de Indaiatuba, como
no Cruzeiro, Vale Verde,
Ferroviário Sociapan.
Paulista
A preparação para a es-

treia do Fantasma na Série
A3 segue a todo vapor. O
primeiro desafio do time
será em casa, no dia 7 de
março, contra o Comercial
de Ribeirão Preto.
Três dias depois, o Fantasma volta a campo, no
seu primeiro desafio fora de
casa. O adversário será o Batatais. Os horários dos jogos
ainda não foram divulgados
pela Federação Paulista de

Futebol (FPF).
Enquanto analisa possíveis reforços, o Primavera
anunciou o retorno de um
velho conhecido do torcedor. Trata-se do preparador
físico Maurino Boto, que
tem uma história de 11 anos
pelo clube, de 2003 a 2019,
conquistando três acessos
nessa longa trajetória.
Boto atuará como coordenador científico e ficará

Em uma de suas ações em
comemoração aos 94 anos de
existência, cujo aniversário
foi celebrado no dia 27 de
janeiro, o Esporte Clube Primavera decidiu contar com
torcedor para desenhar o seu
terceiro uniforme.
Para participar do concurso que escolherá o novo
uniforme do Tricolor, basta
mandar o desenho para o
e-mail ecprimavera_fantasma@outlook.com. O prazo
para envio é até 10 de fevereiro (quarta-feira).

Uma análise será feita por
uma comissão do clube e os
três melhores projetos serão
encaminhados para votação
nas redes sociais do Primavera. O próprio torcedor do
Fantasma é quem escolherá o
desenho que se transformará
no terceiro uniforme.
O ganhador do prêmio,
com o melhor desenho, ganhará uma camiseta do Primavera e outros prêmios que
posteriormente serão divulgados pelo Departamento de
Marketing do Clube.
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Indaiatuba registra o menor índice
de roubos nos últimos 10 anos
Segundo dados da SSP, o número de roubos foi reduzido em 30% em comparação com os índices de 2019
BÁRBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo divulgou
o balanço das atividades
policiais registradas em
2020. Nele constam as
ocorrências atendidas por
todas as polícias, incluindo
Guarda Civil e Polícias
Civil e Militar. Segundo
a nota da SSP, em 2020,
Indaiatuba registrou 312

roubos, número 30% menor do que o registrado no
ano anterior, 2019. Esta
é a menor quantidade de
roubos registrada em comparação com os últimos 10
anos.
A Secretaria de Comunicação da Prefeitura
de Indaiatuba atribui esta
melhora às ações planejadas e realizadas de forma
integrada com todas as forças policiais do município.

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Indaiatuba registrou 312 roubos em 2020, segundo dados da SSP-SP

PRISÃO

Guarda Civil consegue evitar roubo e dois homens foram presos
Na madrugada desta
segunda feira (01), dois
homens tentaram roubar um rapaz, próximo
ao Conjunto Habitacional João Pioli. A vítima
relatou que foi abordada
pelos dois criminosos,
que o ameaçaram com
um facão, enquanto diziam palavras violentas.
Antes de assaltarem o

rapaz, exigindo que ele
entregasse o celular, os
dois homens estavam
pedindo dinheiro em
um posto de combustível, no bairro Jardim
Colonial. Logo após,
entraram em um veículo
modelo Corsa e se deslocaram em sentido ao
Conjunto Habitacional,
onde tentaram realizar

FURTO

Homem é preso por furto
em estádio de futebol
EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Rapaz foi pego pela Guarda Civil portando
dois microtubos de cocaína

Durante a manhã do
último sábado (30), a
Guarda Civil foi acionada através do número
de telefone 153, por pessoas que estavam dentro
do vestiário de um campo de futebol, no Bairro
Vila Vitória. Elas presenciaram um homem
furtando uma mochila.
A viatura número 126
chegou rapidamente ao
local, que fica na Rua

José Escodro, realizando
a detenção do homem.
Após ser revistado, o
rapaz também foi pego
portando dois microtubos de cocaína. Diante
do ocorrido, os agentes
da Guarda Civil levaram
o rapaz até a Delegacia
de Polícia de Indaiatuba,
onde foi preso em flagrante. A mochila furtada por ele foi devolvida
ao respectivo dono.

o assalto, mas não conseguiram.
A equipe da Guarda
Civil estava fazendo o
patrulhamento de rotina naquele momento,
e rapidamente foram
atrás dos assaltantes.
Ao perceberem a presença da viatura, os
dois homens tentaram
fugir, mas foram deti-

dos. No carro Corsa que
os criminosos usavam
foram encontrados um
facão e um canivete.
Os agentes da guarda
os conduziram à Delegacia de Polícia, onde
foi decretada a prisão
em flagrante. O celular
roubado foi recuperado
e posteriormente devolvido à vítima.

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

No carro que os criminosos usavam foram
encontrados um facão e um canivete
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Reconhecimento do público
diferencia Troféu Frutos de Indaiá
Campanha publicitária oferece visibilidade às empresas premiadas
FOTOS: JME

Erika carneiro e Fernando Cesar Carneiro das Lojas Carneiro

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

O

Troféu Frutos
de Indaiá visa
não somente reconhecer as empresas e
empresários que se destacaram em seu ramo de
atividade, mas também
gerar um retorno financeiro e dar visibilidade
aos premiados através
da campanha publicitária realizada pelo Grupo
Mais Expressão.

Aos eleitos pela pesquisa, foi oferecida a
cota publicitária que
desde março de 2020 as
empresas e empresários,
que receberão o Troféu
Frutos de Indaiá, e que
foram escolhidos através
de voto popular, tem
sua marca veiculada em
todas as mídias do grupo
como jornal impresso,
revista, redes sociais e
programas da WebTv.
As cotas para a participação na entrega do

15º Troféu Frutos de
Indaiá já se encerraram.
“Já entramos em contato
com todos os eleitos pela
população. A campanha
publicitária inclui além
da veiculação do nome
da empresa nas mídias
do grupo, uma noite de
premiação com direito
a jantar a francesa e um
show especial”, informa.
Festa de premiação
A qualidade dos serviços oferecidos no úl-

Advogado Jonas Moreira do escritório de advocacia Alves & Magno

timo Troféu Frutos de
Indaiá, que contou com
show da dupla Fernando
& Sorocaba, foi tão elogiada que ainda rende
elogios dos que prestigiaram a grande noite.
Quem sobe ao palco
do 15º Troféu Frutos
de Indaiá são as irmãos
Maiara & Maraisa.
Donas de belas vozes, as irmãs são uma
das principais duplas do
cenário da música sertaneja da atualidade. Na

internet não poderia ser
diferente. Elas já alcançaram marcas expressivas como superar três
bilhões de visualizações
e mais de seis milhões
de inscritos em seu canal
oficial do YouTube.
E a escolha de uma
dupla feminina não foi à
toa. O Troféu Frutos de
Indaiá, que comemorou
15 anos em 2020, irá homenagear as mulheres.
Cada vez mais presente
no mundo empresarial,

às mulheres tem se destacado nas pequenas, médias e grandes empresas.
Hoje, o Brasil é o
sétimo país com o maior
número de mulheres empreendedoras. O dado é
de um levantamento da
Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
realizado com 49 nações.
Ao todo, são mais de 24
milhões de brasileiras tocando negócios próprios,
gerando empregos e movimentando a economia.
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Nipomed oferece Planos de Saúde anuais
a preços populares e sem carências
A rede tem filiais em quase todas as capitais do país e também no interior de São Paulo
BÁRBARA GARCIA

A

rmc@maisexpressao.com.br

Nipomed é um
sistema de saúde moderno e
de autogestão. Falando de outro modo, é
um plano sem carência,
sem limite de idade,
sem mensalidades e sem
limites de utilização.
Entre os serviços oferecidos, estão todas as comodidades inclusas em
um plano convencional,
como consultas, exames e cirurgias na área
médica, além de incluir
serviços odontológicos,
bem como procedimentos estéticos e cirurgias
plásticas.
Tudo é oferecido
através de uma taxa anual fixa, que não muda
em razão de idade ou

doenças pré-existentes,
como ocorre nos planos
convencionais, e o associado poderá ser atendido em todo o território
nacional.
Assim que o cliente
se associa, mesmo antes
de chegar sua carteirinha, ele já pode começar
a fazer uso dos serviços
de saúde na localidade
de sua preferência.
A rede tem filiais em
quase todas as capitais
do país, além de unidades em cidades próximas às capitais, como
no caso de Indaiatuba.
A diretora da franquia,
Adriana Matizuki, conta
que trabalha também
com vendas em outros
planos, mas que a Nipomed é seu carro chefe, principalmente por

ARQUIVO PESSOAL

conta da qualidade do
serviço, aliado a preços
populares. Para fazermos uma comparação,
“o acesso ao Pronto
Socorro do Hospital
Vera Cruz/ São Camilo
em Indaiatuba, costuma
custar 350 reais, se contratado de forma particular. Dentro do plano
da Nipomed, o preço cai
para 90 reais”, compara
a diretora.
Adriana tem algumas
histórias de sucesso para
contar, com pacientes
que costumavam usar
os planos comuns, mas
que desde que escolheram a Nipomed relatam
terem sido ainda melhor
atendidos, e com um
custo-benefício bastante vantajoso. Uma
dessas experiências é

A diretora da filial de Indaiatuba Adriana Matizuki é administradora de empresas e tem
25 anos de experiência em vendas de Planos de Saúde

a do senhor Sebastião
de Souza, que ainda
tem o plano tradicional
da Unimed São Paulo,
porém por dificuldade
para deslocar-se à capital, optou por filiar-se
à Nipomed e fazer seus
atendimentos aqui na
cidade. Principalmente
porque ele tem idade
avançada, já teve câncer de pele e periodicamente precisar passar
em consulta com dermatologistas, além de
realizar, com certa frequência, vários exames.
Outra história interessante foi da cliente
Solange Matesco. Ela
necessitava da assistência de um bom atendimento, mas considerava
que os planos convencionais eram caros para
uma mulher de 45 anos.
No caso dela, o preço
mais em conta fez toda
a diferença, além de
receber um serviço de
saúde de qualidade, com
médicos experientes e
possibilidade de realizar

os mais diversos tipos
de exames e/ou procedimentos necessários.
Unidade em
Indaiatuba
Adriana Matizuki é
formada em Administração de Empresas,
começou a trabalhar
com seguros de Saúde
há 25 anos, quando passou a comandar a filial
da Nipomed em Santo
André, no ABC Paulista. Por ter familiares
em Indaiatuba, passou
a conhecer aos poucos
a cidade, e assim receber pedidos de clientes
daqui da região.
Quando conheceu o
presidente da empresa, o senhor Tsutomu
Matsumora, famoso
por justamente trazer
para o Brasil um novo
modelo de planos de
saúde, que foi pioneiro,
inicialmente iniciado
no Japão.
O presidente deu a
Adriana uma desafiadora missão: recuperar

80% da chamada “massa falida” de toda a companhia. Em pouco tempo, Adriana conseguiu
recuperar um volume
bastante considerável
de clientes e, em contrapartida, foi presenteada
pelo senhor Matsumora
com uma franquia da
Nipomed em Santo André, no ABC Paulista,
onde morava na época.
Para quem tiver interesse em conhecer
os Planos de Saúde da
Nipomed, é só procurar a diretora Adriana
Matizuki. A Nipomed
tem convênio com os
principais hospitais e
laboratórios de exames
de todo o país, estando
preparados para atender pessoas de todos
os perfis. A Nipomed
ainda não tem endereço
físico em Indaiatuba,
mas, atende pelo telefone (Whatsapp) para
vendas (19) 998397077, ou pelo email:
assistencianipomed@
gmail.com.

A Nova Loja
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Bicos & Focinhos

Para quem vai casar a melhor opção é a A Nova Loja.
Maravilhosa coleção de vestidos de noiva Tutti Sposa com
tecidos nobres, com muita transparência, renda, cetim
e pedraria. A loja também oferece vestidos longos para
festas e madrinhas, tudo na opção venda ou aluguel. 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

Casamente de Camila Bernardo. É a A Nova Loja
homenageando sua cliente.

Mr. Roof

Duas Rodas

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, Casa Mantova
Indaiatuba. A Mr. Roof estruturas para telhados em aço
galvanizado, trabalham com orientação na execução da
montagem ou entregam seu telhado pronto. Telhados
embutido para uso de telhas galvanizadas, fibrocimento e
também telhados com telhas cerâmicas. Mr Roof inovação
em telhados. Faça orçamento sem compromisso por
e-mail ou WhatsApp: comercial@mrroof.com.br Fone (19)
98355- 8383.

Dra. Andrea com os pacientes Lolobel e Blue 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.

Adelaide Decorações

Reposição de capacetes na Bicicletaria Duas Rodas. Diversas
cores e modelos, em destaque as opções da marca Absolute.
Consultar cores disponíveis. Isso e muito mais você encontra
na Duas Rodas - Avenida Presidente Kennedy, 624, Cidade
Nova, Indaiatuba - SP. Fone: (19)99731-0269

Pensionato Fênix

Precisando de cortinas, persianas, papel de parede, colchas
sob medida, almofadas, tapetes e carpetes, lembre-se
sempre da Adelaide Decorações. Ligue já e agende seu
horário (19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. Você vai adorar!

Clínica Bicho Amigo

O Pensionato Fênix possui três unidades: Indaiatuba,
Jundiaí e Campinas. Na foto unidade de Indaiatuba, uma
bela chácara, super tranquila, muito verde e muito amor e
carinho para com os idosos. Lá seu parente vai se sentir
como se estivesse em seu lar. Fora tempos de pandemia,
os idosos passeiam, vão ao cinema, parques, zoológicos,
missa e etc. O mais importante é que se sentem felizes e
recebem as visitas de familiares, quando eles quiserem. Se
A linda Mel da proprietária Neide, em consulta com a Dra
informe já! Fone: (19) 3894-5037 / fenixindaiatuba.com.br

Os funcionários Daniela e Darik com a linda Milu da
proprietária Carolina após banho na Clínica Bicho Amigo.
Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715

Tatiane e Thomaz da Hidracom recebendo o delicioso Bolo
da Madre, carinho do Jornal Mais Expressão
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Chegando mais um parceiro, a família  M&S Brasil Ar Condicionado, sejam muito bem
vindos! Na Foto Henrique com sua esposa Valéria e sua filha Natália!!

Mais um parceiro e amigo chegando a loja Shop Piscinas Indaiatuba, seja muito bem
vindo!! Na foto Gaião e seu amigo Agostinho em Sorocaba no evento da Lucky Friends
Rodeo Motorcycle!!

Reconhecimento é tudo, temos muitos parceiros que mesmo durante a pandemia
continuaram firme com a gente, a OURO E PRATA é um deles e nós queremos agradecer
por essa parceria e confiança em nosso trabalho!! Na foto Amanda, Luis, Flavio e Liz!!
Cliente feliz com o tratamento da Angélica Mariano, Terapeuta Capilar que têm vários
tratamentos para todas as patologias de couro cabeludo e fios. Na foto Angélica Mariano
com Fernanda e sua filha Maria Clara!!

Nessa semana temos renovação também, a Academia 40+. Obrigada pela confiança em
nosso trabalho!! A Academia tem novo conceito, com hora marcada, sem aglomerações e
sistema rígido protocolo COVID, com serviço de personal trainer com custo mais acessível.
Na foto a Aluna Silvia Villa Real e o professor William!!

Agradecemos à Taiana e Thiago da loja Container Baby
& Kids Indaiatuba, pela parceria, uma loja completa de
roupas infantis do RN AO 16, vale muito a pena conhecer,
marcas de qualidade e ótimos preços. Na foto a Taiana e
o Thiago com a Talita!!

Nessa semana quem apagou as velinhas foi o Kiko da Água Ibira Indaiatuba, e o Mais
Expressão não poderia deixar passar em branco, mandamos um delicioso Bolo da Madre
para desejar Feliz Aniversário!!
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Cineasta de Jaguariúna
analisa o atual momento
do cinema brasileiro

Para Jefferson Carsodo está havendo um retrocesso na área da Cultura
ARQUIVO PESSOAL

Jefferson Cardoso de Melo é formado em Audiovisual pela faculdade Unimetrocamp, em Campinas

BARBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

J

efferson Cardoso
de Melo tem 23
anos, é formado em
Audiovisual pela faculdade Unimetrocamp,
em Campinas. Diz que
desde criança foi apaixonado pelo Cinema e
as artes em geral, mas
de 10 anos para cá, é que
esse amor foi aumentando ainda mais.
Segundo ele, os
maiores investimentos
na Agência Nacional
do Cinema, a Ancine,
se deram entre os anos
2002 e 2011, período

em que vários cineastas
brasileiros conseguiram produzir mais, e
colocar em discussão as
desigualdades sociais, o
machismo, o racismo, o
preconceito com pessoas
LGBT+ e o dia a dia de
quem vive nas periferias.
Ainda que ele reconheça que a representatividade dessas pessoas
melhorou dos últimos
anos para cá, ainda
acredita que esses filmes com vieses críticos
ainda são produzidos
por cineastas da classe
média alta ou elite. “A
história da periferia,
por exemplo, só terá

realmente valor artístico se ela for contada
por quem vem de lá.
Não podemos mais nos
contentar com olhares
vindos somente de cineastas privilegiados”,
defende ele.
Outra mudança interessante, é que nos
últimos anos ampliou-se
o acesso da população
em geral aos meios tecnológicos, de forma que
democratizou, em certa
medida, a utilização dos
equipamentos de edição
e gravação de vídeo, de
acordo com ele. “Os artistas sonhadores estão aí
lutando para produzir a

sua arte, mesmo que seja
com poucos recursos, e
longe das grandes produtoras. Nesse sentido
a arte é poderosa, nunca
será silenciada”, aponta
o jovem cineasta.
O cineasta disse que
nenhum retrocesso na
área da Cultura foi pior
do que o que vivemos
atualmente. Para ele,
todo artista deve lutar
para narrar a história da
diversidade brasileira.
Para acompanhar
mais de perto os trabalhos do artista audiovisual e cineasta Jefferson
Melo, Instagram: @jeffersoncardosodemelo.

CINEMA

DENTE POR DENTE
2ª semana - Suspense Classificação 16 anos 85 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 19h40
[TC]
........................................
PINÓQUIO
3ª semana - Fantasia /
Aventura - Classificação 10 anos - 120 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 16h20
[TC] / 19h15 [TC]
Polo Shopping
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 15h20 /
18h40
........................................
ESTRANHO PASSAGEIRO: SPUTNIK
3ª semana - Ficção /
Suspense - Classificação 16 anos - 114 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 19h00
........................................
O
MENSAGEIRO
DO ÚLTIMO DIA
4ª semana - Suspense
/ Terror - Classificação
16 anos - 138 minutos
DUBLADO

Shopping Jaraguá
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 19h25
........................................
LEGADO EXPLOSIVO
5ª semana - Ação Classificação 14 anos
- 100 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 19h40
........................................
MULHER-MARAVILHA 1984
8ª semana - Aventura /
Ação - Classificação 12
anos - 151 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 18h50
Polo Shopping
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 16h05 /
19h25
........................................
TROLLS 2
10ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 16h00
Polo Shopping
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 15h40

www.topaziocinemas.com.br
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Nº 933

negócios & classificados

AP04981 - LANÇAMENTO AUTHORIA - Apartamento Duplex - AU.72m². 02 dormitórios (sendo uma suíte)sala 02 ambientes, estar e jantar, integrada com a cozinha e área gourmet, banheiro social,02 vagas de garagem, com guarita, entrada
de prestador de serviço, entrada social, concierge, praça de boas vindas, piscina
adulto com prainha, piscina infantil, praça com espelho d`água, salão de festas e
espaço gourmet, louge festa, espaço kids, playground, churrasqueira e forno de pizza, chute a gol, pet place. Viver em um lugar que nos possibilita passar mais tempo
com a família ,e estar próximo à tudo que nos importa, e tirar proveito de todas as
facilidades que a tecnologia pode nos proporcionar. Assim e o Authoria, um projeto
com desing atual e marcante, e elementos transcendem o tempo e desenham o
futuro. Um empreendimento que traduz o desejo pelo novo, o desejo de viver uma
nova experiência em um lugar único. CONSULTE NOSSOS CORRETORES!!!

CA09202 - AT.175 m² AC.172 m² - Excelente Casa Térrea em condomínio fechado - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, wc social, sala de estar e jantar integradas com pé direito duplo,
cozinha estilo americana, lavanderia, área de lazer com churrasqueira, quintal para pets
e garagem para 2 carros. Ar condicionado na sala, suíte e mais um quarto. Casa rica em
armários planejados em todas as dependências. R$ 530.000,00 - Aceita financiamento.

CA09201 - Jardim Regina - Excelente casa térrea - 03 dormitórios(sendo 01 Suíte
master com armários planejados e banheira. Sala de estar/ jantar e cozinha integrada, com mesa em pedra, despensa, lavanderia coberta, Jardim de inverno, banheiro
social, amplo corredor externo, área de festas com churrasqueira, banheiro escritório
modulado, perfeito para home office, amplo quintal, 04 vagas de garagem sendo 02
cobertas e 02 descobertas, portão eletrônico, com travas. climatizada! Aquecimento
solar. Preparação para sistema de monitoramento, próximo ao Colégio Meta, padaria
e farmácia. R$ 550.000,00

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO CENTRO DA CIDADE DE INDIATUBA-SP-AU.85 m².
03 dormitórios (sendo 01 suíte) todos com armários planejados e painel de TV,
luminárias, criado mudo, papel de parede, roupeiro no corredor, e uma cristaleira, sala de TV com Painel, papel de parede na sala de jantar, armário de apoio
na varanda com base em granito preta, cozinha planejada com cooktop, coifa e
forno elétrico, lavanderia com armários, com 02 vagas de garagem, com área de
lazer completa, piscina adulto e infantil, quadra de poliesportiva, sala de cinema,
salão gourmet, salão de festas, salão de jogos, academia, Spa , sala de massagem,
churrasqueira, apartamento excelente e ótima localização, próximo a mercado,
farmácia, shopping Parque Mall. R$ 2.400,00 + COND.+ IPTU.

CA09199- JARDIM MORADA DO SOL - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO – AT.125 m²- AC. 233
m²- 03 Dormitórios (sendo 01 Suíte), Sala de estar, Sala de jantar, cozinha ampla com
armários planejados, lavanderia com armários modulados, WC social, Área gourmet,
Garagem para 02 autos e portão eletrônico. R$ 2.500,00 + IPTU.

AP04976 - APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO TODO MOBILHADO - 03 dormitórios
(sendo 02 suítes), sala para 2 ambientes, WC social, cozinha planejada, lavanderia
planejada, varanda gourmet, e garagem para 2 autos. Imóvel com eletrodomésticos, móveis e com aquecimento de água. R$ 2.950,00 + COND + IPTU

lhos de ar condicionado, sala de jantar, sala de estar com sacada, banheiro social, ampla cozinha
com armários planejados, lavanderia, 01 vaga de
garagem. R$ 320.000,00

suíte com hidro, 3 banheiros. sala de estar, jantar e TV, mezanino com escritório/biblioteca, ,
cozinha planejada, área de serviço planejada,
edícula com área gourmet, garagem para 4
carros e uma moto, jardins (interno e frontal)
e pomar. Condomínio com 02 quiosques, salão
de festas, academia ao ar livre, campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de areia,
quadra de tênis iluminada, pomar e circuito de
caminhada. R$ 4.000,00 + COND + IPTU.

VENDA
TE06214 - JARDIM PORTAL DO SOL - AT 187m²
- pronto pra construir. R$ 178.000,00
TE06083 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA - SALTO - AT 1.096 M2 - Terreno plano pronto para construir. R$ 252.124,00
TE06209 - MOACYR ARRUDA - AT. 250 m² Terreno misto em excelente localização!!! Não
desmembra, ideal para sua casa ampla e em
um bairro com parques, próximo à padaria e
mini mercado. R$ 195.000,00 estuda proposta!!!
AP04967- AU 87,58 m² - APARTAMENTO TOTALMENTE MOBILIADO - SPAZIO LIVENZAApartamento com vista ao Parque Ecológico,
3 dormitórios sendo 1 suíte, sala estar, varanda com churrasqueira, sala de jantar, cozinha,
área de serviço, banheiro, totalmente mobiliado tudo incluso sofá, camas, TV, mesa de jantar, fogão, geladeira etc, garagem coberta para
02 carros. ÁREAS COMUNS DO CODOMÍNIO:
Sala de Ginástica; Piscina, Salão de festas, salão
de Jogos, Playground. Localização Privilegiada
próximo ao Parque Ecológico. R$ 510.000,00.
AP04948 - CIDADE NOVA II - EDIFÍCIO MARINO - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - AU. 83 m², com
02 dormitórios (sendo 01 suíte com banheira
e sacada) com armários planejados, 02 apare-

CA09203 – RESIDENCIAL JARDIM VENEZA –
AT.108 m² AC 76 m² 03 dormitórios sendo 01 suíte com área de luz privativa, sal de estar com pé
direito alto, cozinha, lavanderia, churrasqueira,
R$ 360.000,00.
CA09194 – JARDIM BELO HORIZONTE - AT 150
m² AC 100,91 m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, garagem para 02 autos, próximo a rodovia e
rodoviária. R$ 387.000,00
LOCAÇÃO
SL01035 - Salão comercial - Jardim Califórnia - AT
160 m²- salão com 03 banheiros, copa, lavanderia, vagas compartilhadas e rua livre de fácil estacionamento. R$ 3.500,00 isento de IPTU.
SL010308 - 92m² - Sala comercial - Jardim Nely
com ótima localização - 01 banheiro sala reformada. R$ 1.350,00 + IPTU
SL01047 - SALA COMERCIAL EDIFICIO AMBASSADOR- AU 40,00 m² - Sala Comercial com WC
e Elevador, Ótima localização (Centro) LOCAÇÃO
R$ 600,00 + COND + IPTU.
CA09198 -SALTO - AT.350 m² AC. 270 m² - Casa
em condomínio Salto/SP. 4 dormitórios sendo 1

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
conjugadas sem mobílias, cozinha planejada
com fogão, 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 apartamentos por andar, 2
elevadores. Sala de Ginástica e quadra poliesportiva, Portaria Eletrônica 24hrs- LOCALIZADA EM ÁREA NOBRE - MUITO PRÓXIMO AO
PARQUE ECOLÓGICO! R$ 3.000,00+ condomínio + IPTU.

B2

Imóveis

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$360 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira e
portão eletrônico.
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, cozinha, 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, churrasqueira 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 banheiro, 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 suíte, 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.
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 2
carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e jantar,
cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro,
lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou
apartamento.
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 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 eletrônico 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 construída 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 carros sendo 2 cobertas.
Possui área gourmet com churrasqueira e pia. Preparado para aquecedor solar e ar condicionado.
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.
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.
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dormitórios com varanda, 1 suíte com closed, banheiro,
sala, lavabo, cozinha com varanda gourmet e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado e aquecedor solar.
APARTAMENTOS
AP533 - JD. MORUMBI - R$135 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e
garagem para 1 carro.
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 185 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, lavanderia, 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$220 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 churrasqueira 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.
AP536 – JD. SEVILHA - R$280 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem.
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar
planejada, sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda com
churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado.
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar,
lavabo, cozinha americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cervejaria, adega de
vinho, eletros de cozinha e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes.
Área de lazer completa e 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
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta com carro até R$100 Mil.
TE51 – COND. MANTOVA – Lotes de 206 m² á 379 m². Valores a partir de R$218 MIL
TE50 – COND. BRÉSCIA - Lotes de 240 m² por R$255 MIL e Lotes de esquina a partir de 296 m² por
R$265 MIL.

área gourmet com churrasqueira.
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, lavanderia, 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 cômodos, galpão de
150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos vendendo
outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$700 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, campo de futebol pequeno, sala de musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado 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. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha
banheiro e lavanderia.
CECAP III – R$ 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.
JD. MORADA DO SOL – R$1.350,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia fechada e garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$1.400,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, banheiro, lavanderia e
garagem para 2 carros.
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem.
APARTAMENTOS
JD. TROPICAL – R$1.000,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, 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
MONTE VERDE – R$1.200,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 2 vagas de garagem sendo 1
coberta.
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 condicionado,
porta eletrônica e 1 vaga de garagem.
JD. PARAISO – R$2.500,00 – Área 240 m², sobre loja com escritório, 2 banheiros e pia de cozinha.
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

CHÁCARAS E SÍTIOS
CH723 – VALE DO SOL – R$465 MIL – 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha, e garagem a vontade. Possui

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

									

VENDAS
CASAS
CA00378-CENTRO- 2 dorms+dep+2 vags comercial............................................ R$ 477.000,00
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
CA00402-CIDADE NOVA-2 dorms +dep+2vagas(comercial).............................. R$1.250.000,00
CA00309-JARDIM RENATA-02 dorms +dep+ 2vagas........................................... R$ 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
CA00420-VILA SORIANO-2 dorms+dep+2vagas.................................................. R$ 380.000,00
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
CA00388-ESPLANADA 1- 3 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas................................ R$ 730.000,00
CA00397-VILA AREAL- 3 dorms c/ 1 suíte+dep+2vagas...................................... R$ 450.000,00
CA00398-JD. ELDORADO-2 dorms+dep+piscina+1vaga...................................... R$ 380.000,00
CA00399-JD FLORIDA-2 dorms+dep+5vagas....................................................... R$ 460.000,00
CA00396-JD EUROPA-2 dorms c/ suíte+dep+2vagas.......................................... R$ 730.000,00
CA00403-CIDADE NOVA-Casa comercial terreno c/ 500m................................. R$ 742.000,00
CA00404-JD. DOS COLIBRIS-2 dorms +dep+1 vaga ............................................ R$ 265.000,00
CA00041-NOVA VENEZA- 2 dorms c/ suíte+dep+2vagas.................................... R$ 270.000,00
CA00408-PARQUE DAS NAÇÕES-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas......................... R$ 630.000,00
CA00413-JD. REGENTE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas....................................... R$ 480.000,00
CA00415-JD VENEZA-2 dorms c/suíte+dep+2vagas............................................ R$ 290.000,00
CA00418-JARDIM DOS SABIÁS-(2 casa)02 dorm+dep+2vagas........................... R$ 380.000,00
CA00421-PAU PRETO-3 dorms c/ suíte +dep+2 vagas......................................... R$667.800,00
CASA EM CONDOMÍNIO
CA00424-CASA BELA-3 dormitórios c/ suíte+dep+1 vaga................................... R$ 655.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas................................ R$ 1.100.000,00
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vagas............................................. R$ 1.060.000,00
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
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$ 740.000,00
CA00046-VISTA VERDE- 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas..................................... R$ 784.000,00
CA00419-SÃO LUIZ -SALTO-4 suítes +dep+3vagas(alto padrão........................ R$ 2.300.000,00
CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 4 suítes+dep+3 vagas......................................... R$ 1.300.000,00
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
AP00179-VILA FELICITÁ 3 dormsc/ suíte+dep+2 vagas....................................... R$ 450.000,00
AP00175-SOHO- 3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas................................................. R$ 440.000,00
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
AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga.......................................................... R$ 230.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga.......................................................... R$ 125.000,00
AP00135-JARDIM MORUMBI- 2 dorms+dep+2vagas......................................... R$ 235.000,00
AAP00170-EDIFÍCIO WINDS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas............................... R$ 610.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dormsc/ suíte+dep+3vagas....................................... R$ 950.000,00
AP00174-CENTRAL PARK-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas.................................... R$ 750.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas........................................... R$ 325.000,00
AP00157-EDIFÍCIO CLASS- 2 dorms+dep+2vagas................................................ R$ 450.000,00
AP00180-LÊ JARDIN- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas........................................... R$ 530.000,00
AP00173-EDIFÍCIO CLASS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas................................... R$ 430.000,00
AP00167-PREMIUN RESIDENCE-3 dorms c/ 2 suíte+dep+2vagas....................... R$ 450.000,00
AP00178-EDIFÍCIO IMAGINE-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas............................... R$ 550.000,00

AP00164-MAGESTIC- 3suítes+dep+3vagas(aceita permuta)........................... R$ 1.100.000,00
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 vagas e piscina.......... .R$ 1.350.000,00
CH00051-COLINAS DE INDAITUBA-2 doms +dep +2 vagas................................. R$ 750.000,00
CH00060-RECREIO DA COLINA- 4 dorms+dep+4vagas+piscina....................... R$ 1.400.000,00
CH00062-NIRVANA- ITU- 4 dorms c/ suíte +dep+2vagas+piscina (aceita permuta) . ........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$ 340.000,00
TE00223-NOVA VENEZA- 150M.......................................................................... R$ 150.000,00
TE00222-VENEZA-150M...................................................................................... R$ 160.000,00
TE00226-VILLAGIO DO CONDE -SALTO -205,70 M.............................................. 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)
TE0095-DUAS MARIA-360M.............................................................................. R$ 530.000,00
TE00279-JD DOS LAGOS- 565M.......................................................................... R$ 390.000,00
TE00283-CENTRO-337M..................................................................................... R$ 371.000,00
TE00286-ESPLANADA1 -706M comercial.......................................................... R$1.000.000,00
TE00291-GREEN PARK-300M.............................................................................. R$ 265.000,00
TE00290-CENTRO-200M..............................................................................R$ 387.000,00
TE00294-CENTRO-2281M...............................................................................................R$ 550.000,00
TE00297-VILA HOMERO-300M (aceita troca .................................................................R$ 320.000,00
TE00298-VILA BURGESE-460M.......................................................................................R$ 450.000,00

ALUGA-SE

CONDOMÍNIO AMSTALDEN
3 SUÍTES, SALA AMPLA,COZINHA,LAVANDERIA, 4 VAGAS.

R$ 4.000,00+ COND+IPTU.
SÍTIOS
ST00008-ELIAS FAUSTO-7.000 ALQUERES . ....................................................................R$ 350,00 mts
ST00012-VALE DO SOL-55.000 MTS............................................................................ R$ 5.100.000,00
ST00015-MONTE MOR- 40.000 MTS.......................................................................... R$ 2.500.000,00
ST00017-VIDEIRA-20.000 MTS . ................................................................................. R$ 1.700.000,00
ÁREAS
AR00008-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-25.000 M....................................................... R$ 10.000.000,00
SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL
SL00038-JD. DOS COLIBRIS- 250M..................................................................................R$ 900.000,00

LOCAÇÕES
CASA
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$ 3.450,00=iptu
CA00400-CIDADE NOVA-06 Salas+ dep. (comercial)........................................ R$ 6.000,00+iptu
CA00422-MORADA DO SOL-1 dorm +dep+1vaga............................................ R$ 1.100,00+iptu
CASAS EM CONDOMÍNIO
CA00118-DUAS MARIA- 04 suítes + dep +4 vagas............................. R$ 10.500,00+cond e iptu
CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 04 suítes+dep+4vagas............................ R$ 7.500,00+cond+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
AP00106-VILLAGIO DI AMORE- 2 dorms + dep+ 1 vaga........................ R$ 1.900,00+cond+iptu
AP00116-SPAZIO ILUMINARI-2 dorms+dep+1vaga............................... R$ 1.300,00+cond+iptu
AP00156-MARGARIDA ROCCA- 2 dorms+dep+2 vagas......................... R$ 1.350,00+cond+iptu
AP00160-PÁTIO ANDALUZ- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas.................... R$ 3.300,00+cond+iptu
AP00161-PÁTIO ANDALUZ- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas.................... R$ 2.300,00+cond+iptu
AP00163-PREMIUM RESIDENCE-3 dorms c/ 2 suíte+dep+2vagas......... R$ 2.950,00+cond+iptu
AP00168-CENTRO-2 dorms+dep+1vaga.............................................. R$ 1.1450,00+cond+iptu
AP00171-DUETO DI MARIAH- 2 dorms c/ suíte+dep+2vags.................. R$ 1.900,00+cond+iptu
AP00103-DUETO DI MARIAH-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas................. R$ 1.800,00+cond+iptu
AP00018- BELO HORIZONTE-2 dorms c/suíte+dep+1 vaga.................... R$ 1.200,00+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
TE00140-JARDIM REGINA 600M...................................................................... R$ 2.000,00+iptu
TE00299-CIDADE NOVA 400M......................................................................... R$ 1.000,00+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$25.000,00 +iptu
PT00009-ITAICI- 2pavimento, cozinha, 4 wcs .................................................. R$ 6.000,00+iptu
SALÃO E SALAS
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS..................................................................... R$ 1.400,00+iptu
SL00028-CENTRO- 450MTS............................................................................ R$ 11.000,00+iptu
SL00018-JARDIM MORADA DO SOL-250MTS.................................................. R$ 5.000,00+iptu
SL00040-JD. DOS MARITACAS 126MTS............................................................ R$ 2.000,00+iptu
SL00042-JD AMÉRICA-346 MTS....................................................................... R$ 4.000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS.................................................................................. R$ 900,00+ iptu
SA00020-EQUERE OFFICE- 56MTS............................................................ R$ 800,00+iptu+cond
SA0004-AV CONCEIÇÃO-35MTS...................................................................... R$ 1200,00+iptu
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS................................................................. R$ 1.200,00+iptu
SA00021-CANDELARIA OFFICE-49MTS................................................................ R$900,00+iptu
GALPÕES
GL00028-VITÓRIA MARTINI - A/T 1000m-A/C 795m.................................... R$ 10.000,00+iptu.
GL00035-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-A/T 1000m-A/C840m........................... R$ 6.000,00+iptu
GL00039-EUROPARK- A/T 1000m A/C 980m................................................. R$ 15.000,00+iptu
GL00040-AMERICAN PARK-A/T1150m A/C1022m..........................................R$ 15.000,00+iptu
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REF 02- Casa em condomínio – Vila Res. Green Park- R$1.200.00,00,
sobrado AT- 300m², AC
264m², 3 vagas de garagem, 3 suítes, mezanino,
sala jantar e estar, cozinha,
5 banheiros, spa, área
gourmet, lavanderia, home
office, quadra poliesportiva, e play ground. Aceita
permuta com imóvel de
menor valor. Fone – (19)
9 7109-6186
REF-03 - Casa em condomínio – Villágio de Itaici –
R$630.000,00, AT- 150m²,
AC 110m², lindo sobrado,
de esquina, 3dorm, 1 suíte,
piscina. Aceita imóvel de
menor valor. Fone – (19)
9 7109-6186
REF 10 – PQ. Boa Esperança – R$600.000,00
- AT- 463 m² 02 CASAS,

uma com 121,24m² 03
dorm, sala, coz, 2 banheiros, 06 vagas de garagem
e outra 51,48m² independente com sala, quarto,
cozinha e banheiro. Fone
– (19) 9 7109-6186
REF 08 - PQ Boa Esperança – R$320.000,00
- AT- 135 m² 01 CASA ,
com 02 dorm, sala, coz
e banheiro, com edícula
inacabada no fundo . Fone
– (19) 9 7109-6186
REF 11 - JD Jequitibá
– R$551.000,00 - AT- 250
m² 01 AC-139,48m² CASA ,
com 03 dorm,01 suíte, sala,
sala jantar- coz e banheiro,
com edícula nos fundos,
área gourmet fechada envidraçada, garagem 2 vagas
cobertas, aceita imóvel de
menor valor . Fone – (19) 9
7109-6186
REF 04 - Bragança Paulista - R$1.000.000,00 AT- 548,70 m² AC- 275,25
– sobrado em condomínio
-Residencial Santa Helena
, com 03 dorm, 02 suítes,
2 banheiros, sala, coz ,

garagem 4 vagas, aceita
apartamento de menor valor em Bragança PaulistaFone – (19) 9 7109-6186
Vendo/Troco - Locado
R$3.800,00 - Prédio comercial residencial próximo
ao Haoc - Rua dos Indaiás, 256. Terreno 250m²,
contruído 230m². Ótimo
local. Valor R$ 915 mil.
Tratar (19) 98817-5312
WhatsApp
Vendo um sobrado no
bairro Jardim Regente interessado entrar em contato no celular 993567223
(Whatsapp)
Morada do sol - Rua:81
02 dormitórios (01 suíte)
sala/cozinha americana,
abrigo nos fundos e garagem p/ 02 autos. De
270.000,00 POR APENAS
R$220.000,00 Aceita Financiamento. Corra! F.:
99762-7997 / 3935-3294
Casa Sobrado Jardim
Europa - 3 dormitórios +
1 uma suíte 2 cobertas 2
descobertas F.: (19) 99384
-7400
Casa Vila Areal (Próxima
do carrefour) - 3 dormitórios c/ suíte 2 vagas cobertas R$ 455.000,00 (12)
99774-3282 WhatsApp
Casa Nova condomínio
Veiena - 3 dormitórios c/
suíte 2 vagas de garagem
R$ 740.000,00 12997743282 WhatsApp
Casa Nova condomínio
Bréscia - 3 dormitórios
c/ suíte 1 vaga cober ta R$ 689.000,00 (12)
997743282 WhatsApp
Sobrado á Venda Portal
das Acácias - 3 dorm.
sendo uma suíte, sala,
cozinha, área de serviço.
Solário e piscina no imó-

vel. Área comum quadra
de futebol e playgraound
R$ 620.000,00 F.: (19)
98346-2299
Casa ampla arejada com
270m² de área construída Jardim Umuarama
- Recém Reformada, bem
Localizada perto do Bosque
do Saber, Clube associação dos moradores Sol Sol,
creche , comercio. Ponto de
ônibus na porta, Varanda,
2 salas, banheiro social,
3 dorm. sendo uma suíte,
cozinha, lavanderia , quintal
na frente e nos fundos e
porão com 4 cômodos. Garagem para 4 carros. Valor
R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil) F.: (19)
98346-2299
Vende casa no Jardim
Paulista - com dois dormitórios, sala, cozinha, WC
social, lavanderia, quintal,
área de lazer com churrasqueira, garagem para
2 carros, terreno de 150
metros quadrados e valor
de 260 mil e aceita proposta. Contato (19)99762-7708
Vende casa no Nova Veneza - com dois dormitórios
sendo uma suíte, sala,
cozinha, WC social, área
de serviço, uma vaga de
garagem, churrasqueira,
armários nos lavatórios dos
banheiros e na cozinha e
está no valor de 275 mil.
Contato (19)99762-7708.

Apartamento Exelente
Patio Andaluz - 3 dormitórios c/ suíte 2 vagas R$
2.300,00 + cond. e iptu F.:
(19) 99384-7400

Apartamento 3 dorm no
Vertentes do Itaici - Chácara do Trevo. 2 vagas
cobertas, 85 m² de área
util. Móveis planejados
na cozinha e banheiros.
R$340.000 a vista ou aceita
permuta com terreno no
cond. Residencial Dona Lucilla, Duas Marias ou Maria
Dulce. Direto com o proprietário, 19-98339-7316
Vende-se apartamento
em Indaiatuba - próximo
a antiga rodoviária. Apartamento com 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem para
um carro coberta, ótima
localização e está no valor
de R$ 220 mil, documentação OK, aceita proposta
e aceita troca com casa
na Vila Furlan ou Cidade
Nova e volta troca. Contato
(19)99762-7708.
REF 07- Edif. Athenas –
Lindo apto R$1.200.000,00
- Área útil 184m², amplas
sala e cozinhas, 04 dormitórios, 02 suítes, 03 vagas
de garagem, salão de festas, piscina. Fone – (19 )9
7109-6186
Apartamento Jardim
América - para Venda e
Locação 2 dorm., Cozinha
área de serviço. Garagem
Venda R$ 200.000,00 Locação R$ 800,00 + Cond
+ Iptu. “Aceita permuta
por terreno” F.: (19) 983462299
Condomínio Nações Jd.
Alice - Ótimo apartamento
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
/ 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice
- 02 dormitórios e demais
dependencias todas com
móveis planejados, portaria 24 horas, área de
festas, vaga de garagem,
piscina, elevador. Apenas
R$220.000,00 Aceita fi-

nanciamento. ou terreno F.:
99762-7997 / 98271-6141
Corra!
Vitória Régia - Apartamento com 02 dormitórios
em ótimo acabamento e
vaga de garagem portaria 24 horas por apenas
R$140.000,00 F.: 997627997 / 98271-6141 Corra!

Sítio em Piedade-SP 26.000m², casa c/ 03 dormitórios, 02 wcs , toda avarandada, gramada, pomar,
área de cultura, bosque,
água de mina, 01 tanques
com peixes abastecido com
água por gravidade, diversas árvores frutíferas, play
groud, a 12 km do centro,
R$390.000,00 aceita imóvel em Indaiatuba de igual
ou menor valor. Estuda
entrada + parcelamento.
F.: (19) 99762-7997 / 39353294
Sítio em Piedade-SP 36.000m², 02 casas, barracão, lago com peixes, telefone fixo, torre de internet
a 500 metros da rodovia,
R$300.000,00 aceita imóvel em Indaiatuba de igual
ou menor valor. Estuda
entrada + parcelamento.
F.: (19) 99762-7997 / 39353294
Chácara Colinas - Com
2 dormitórios, banheiros
feminino e masculino R$
750.000,00 F.: (19) 997833154 CRECI 208250F
Sítio Monte Mor - 1,5KM
do centro de Monte Mor,
Via asfaltada, ótima casa
e mais duas edículas, Piscina, lago e área verde
preservada.F.: (19) 997833154 CRECI 208250F
Chácara Fogueteiro
- Rua: Guarita, nº578, 3
suítes, banheiro social, 2
salas, cozinha, salão de
churrasqueira com forno de
pizza, garagem 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 construída:
170m² c/ 2 quartos sendo
1 suíte. 01 escritório, área
gourmet, churrasqueira,
piscina c/ banheiro, campo
de fuebol. Toda avarandada. Garagem p/ 4 carros,
cozinha planejada. Aceita financiamento. Aceito
troca por casa no centro.
Valor R$550.000,00 Falar c/ Carlos ou Sandra
F.:(19) 97119-8369 / (19)
99487-5089
Venda de sítio - De quase
dois alqueires, plano, bastante água, cerca nova, três
casas, um grande galpão,
valor de 500 mil e aceita
proposta e parcelamento.
Contato (19)99762-7708.

REF 09 – Terreno em Condomínio – Jardim Quintas
da Terracota – Esquina
- 1663m² R$430.000,00.
Fone – (19) 9 7109-6186
Terreno Jardim Colonial 150 metros R$ 185.000,00
F.: (19) 99384-7400
Terreno Elias Fausto - 175
metros R$ 57.000,00 F.:
(19) 99384-7400
Vendo Terreno no Jd.
Carlos Aldrovandi - 270
metros, documentação:
OK, Valor R$ 150.000,00.
Aceito financiamento F.:
(19) 98730-9484

Vendo ponto comercial
Borracharia - pronta para
trabalhar, está em funcionamento. Avenida Ário
Barnabé, 511. Falar com
Sebastião F.: (19) 38945279

Vendo Teclado marca Casio. Novo na caixa com
99 ritmos, microfone sem
fio, último lançamento,
com mesa. Preço na loja
R$1.180,00. VENDO URGENTE R$580,00. Tratar
Tel: (19) 99113-0732 / (19)
992856482 Sr. Francisco
Vendo Sanona marca Michael 80 baixos semi nova
F.: (19) 98120-3357
Vendo Sanona marca Michael 48 baixos semi nova
F.: (19) 98120-3357
Vendo Máquina de cartucho R$300,00 F.: (19)
3935-1633
Vendo Porta de vidro de
correr 1,60 R$ 400,00 F.:
(19) 3935-1633
Vendo TV 14 polegadas
R$100,00 F.: (19) 39351633
Vendo Geladeira Brastemp
2 portas R$ 600,00 .: (19)
3935-1633
Vendo Fogão Cooktop
com pedra de marmore
R$300,00
Vendo 2 Cama elástica
R$150,00 cada F.: (19)
3935-1633
Vendo aparelho abdominal
F.: (19) 3935-1633

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 Manicure, pedicure, cabeleileira 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 trabalhar
como Pedreiro, Encanador
ou Jardineiro Fone: (19)
99776-6841 WhatsApp
Ofereço-me para conserto
de máquinas de costura
(Industrial e Domésticas)
F.: (19) 99212-1731

Alugo Carro 7 Lugares Ótimo estado, direto com
dono, viagem familiar São
Carlos/SP. 4 dias fim de
ano. Enteressados Whats
(19) 99928-6641
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Empregos
em empresas do ramo OPERADOR DE TORNO CNC– Experiência
químico.
FERRAMENTEIRO –
Experiência na função
de Ferramenteiro em
empresas de fundição
de alumínio. Experiência em Programar máquina CNC. Curso de
Leitura e interpretação
de desenho.
ASSISTENTE DE FATURAMENTO – Experiência em emissão
de Notas Fiscais e
cobrança. Desejável
superior completo ou
cursando.
AUXILIAR DE LIMPEZA – Experiência
na função. Residir em
Indaiatuba. Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino
médio completo. Informática básica. CNH B.
Irá dirigir os carros da
empresa. Experiência
em separação e expedição de materiais.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Residir em
Elias Fausto ou Cardeal. Para trabalhar

em serviços manuais,
movimentando mercadorias. Disponibilidade para trabalhar em
Turnos.
BABÁ – Experiência
anterior na função. Desejável carta de referência. Irá trabalhar em
residência próxima ao
colégio objetivo.
CALDEIREIRO – Experiência em área de
tubulação e instrumentação de vazão.
COMPRADOR (A) Para trabalhar em empresa em Monte Mor.
Ensino superior completo preferencialmente em Administração,
Ciências Contábeis ou
áreas correlatas. Experiência na função

OPERADOR DE MÁQUINA – Ensino médio
completo. Conhecimentos em Metrologia e
Leitura e Interpretação
de desenho mecânico.
Experiência em operar
máquinas convencionais.
OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO –
Experiência anterior na
função. Ensino médio
completo. Desejável
curso de Leitura e Interpretação de Desenho.

em operar Torno CNC
e Centro de usinagem
(Comandos Siemens
e Fanuc). Conhecimentos em Metrologia.
Ensino médio. Desejável possuir Curso de
Leitura e Interpretação
de Desenho.
PROGRAMADOR DE
TORNO CNC - Programar e definir as
melhores estratégias
para maquinas CNC
(Centro de usinagem
e torno CNC).
SOLDADOR MIG/ TIG
E ELETRODO – Experiência comprovada
em carteira. Desejável
curso de leitura e interpretação de desenho,
metrologia e solda.
TORNEIRO MECÂNICO – Experiência comprovada em carteira
na função de Torneiro
Mecânico.

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.FRANCISCA ALVES DE
OLIVEIRA com 89 anos, Viúvo
(a) de JOSE FRANCISCO DE
OLIVEIRA sendo filho (a) de
FRANCISCO ALVES PEREIRA
e MARIA DE ALMEIDA ALVES.
Deixa filho (s): ANTONIO MARCOS, PEDRO, JOÃO, MARIA
SOCORRO, TEREZA, MARIA
JURACI, MARIA ALVES, MANOEL, FRANCISCO DE ASSIS,
FRANCISCO ALVES (MAIORES) ANTONIO ALVES, MARIA
DE FATIMA, JOSÉ ALVES,
MARIA SALES (FALECIDOS).
Falecido (a) em: 25/01/2021, e
Sepultado (a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 26/01/2021.
2.MARIA DA CONCEIÇÃO
ARAUJO DA SILVA com 83
anos , Casado (a) com ANTONIO FERREIRA DA SILVA
IRMÃO sendo filho(a) de FRANCISCA BATISTA DE ARAUJO.
deixa filho(s): MARCIA, EDUARDO, MAURICIO, JACKSON
(MAIORES), Falecido em:
26/01/2021, e cremado(a) no
CREMATÓRIO PORTAL ITATIBA SP aos 27/01/2021.
3.FABIO FERNANDO OLLER
com 45 anos , União estável
Com BENEDITA ESTELIA
PEREIRA sendo filho(a) de
FRANCISCO OLLER e ERCINDA SEBASTIANA DA SILVA
OLLER. deixa filho(s): JULIANA
27, FRANCIANE 21, Falecido
em: 26/01/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
27/01/2021.
4.AIRTON TEIXEIRA RODRIGUES com 82 anos , Casado
(a) com MARIA DE LOURDES
RODRIGUES sendo filho(a)
de JOÃO LUIZ RODRIGUES
e NAIR TEIXEIRA BARROS.
deixa filho(s): WELLINGTON,
KENIA (MAIORES), Falecido
em: 26/01/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
27/01/2021.

5.ADYRCE RULLI FIRMINO
com 87 anos , Era Viúvo(a) de
OCTAVIO FIRMINO DOS SANTOS sendo filho(a) de HELIO
RULLI e ASSUMPTA TEDESCHI.
deixa filho(s): JOÃO, WILSON,
FRANCISCO, PAULO, MARILZE,
MARCIA, MARIA (TODOS MAIORES), Falecido em: 26/01/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 27/01/2021.
6.ANTONIO
CAMILO
DO
NASCIMENTO com 64 anos ,
Casado (a) com SEBASTIANA
CUSTODIO DO NASCIMENTO
sendo filho(a) de LUIZ CAMILO
DO NASCIMENTO e MARLENE
ASCENO DO NASCIMENTO.
deixa filho(s): ROSANGELA, ROGERIO ( MAIORES ), Falecido
em: 26/01/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
27/01/2021.
7.CLARICE MARIA DE SOUZA
CHIBA com 68 anos , Casado
(a) com KATSUMASA CHIBA
sendo filho(a) de JOSE BATISTA
DE SOUZA e CECILIA VALIM DE
SOUZA. deixa filho(s): ANA 45,
ROSMALI 43, MILENA 39, LETICIA 25, Falecido em: 27/01/2021,
e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 27/01/2021.
8.IRMA BUFALO com 64 anos ,
Era Separado(a) de LUIZ CANUTO ARAUJO FILHO sendo filho(a)
de JOÃO BUFALO e BENEDITA
VIEIRA BUFALO. deixa filho(s):
MOISES , MARCELO (MAIORES), Falecido em: 27/01/2021, ,
e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 27/01/2021.
9.VALENTIM SALVI com 92 anos
, União estável com TERESINHA
MARIA DOS SANTOS sendo
filho(a) de ANGELO SALVI e
ANGELA RIGNI. deixa filho(s):
MARINA , MARIA LUCIA , MARIA
LURDES, MARCIUS, DULCE,CECILIA, ALBA, SANDRA ( MAIORES), Falecido em: 27/01/2021,
e sepultado(a) no MUNICIPAL DE
ANDRADAS MG aos 28/01/2021.

10.BENEDITO ELIAS DA SILVA
com 57 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de JOSÉ PEDRO DA
SILVA e MARIA DE LOURDES
DA SILVA. deixa filho(s): MARIA
THALYNE 13, JOSÉ BRUNO
18, MARIA LARISSA 20, MARIA
TAIZE 23, JOSÉ RENATO 23,
MARIA LAIZE 27., Falecido em:
27/01/2021, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
28/01/2021.
11.AMADO RIBEIRO DE SOUZA com 89 anos , Casado (a)
com BELANIZIA OLIVEIRA DE
SOUSA sendo filho(a) de MANOEL DAMASIO DE SOUSA e
MARIA RIBEIRO DE SOUSA.
deixa filho(s): JANETE 57, JEFERSON 56, JANE 53, Falecido
em: 27/01/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
28/01/2021.
12.ILDETE PEREIRA DOS SANTOS com 75 anos , Era Viúvo(a)
de ADERALDO BATISTA DOS
SANTOS sendo filho(a) de MAURICIO JOSE PEREIRA e BELA
NISIA PEREIRA. deixa filho(s):
ADERSON,LEONICE,ALICE,ADEMIR,LENICE,
LAUDENISE
(TODOS MAIORES), Falecido
em: 27/01/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
28/01/2021.
13.MARIA HELENA PALAZZIN
com 78 anos , Casado (a) com
JONATAS DAVID PALAZZIN
sendo filho(a) de JOAO MARTINS SANTANA e RAIMUNDA
MARIA DA CONCEIÇAO. deixa filho(s): ALVARO,PATRICIA
(AMBOS MAIORES), Falecido
em: 27/01/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
28/01/2021.
14.EDISON APARECIDO DE
ARAUJO com 61 anos , Casado (a) com CLECIA MARIA
SANTINELI DE ARAUJO sendo
filho(a) de HERMES JOSE DE

ARAUJO e JOSEFA JACINTA
GOMES DE ARAUJO. deixa filho(s): FERNANDA 39, EDISON
37, GABRIELA 35., Falecido em:
28/01/2021, e cremado(a) no
CREMATORIO PORTAL DE ITATIBA SP aos 29/01/2021.
15.LAUDICEIA LOPES MENDES
com 69 anos , Casado (a) com
ABDIEL MENDES sendo filho(a)
de ANTONIO LOPES PEREIRA
e SILVERIA ELIZA MARCILIA
LOPES PEREIRA. deixa filho(s):
VICENTE, CASSIA (MAIORES),
Falecido em: 28/01/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL
aos 28/01/2021.
16.ANA GONÇALVES RODRIGUES com 86 anos , Era Viúvo(a)
de JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES sendo filho(a) de JOÃO
GONÇALVES DA SILVA e AUGUSTA PEREIRA GONÇALVES.
deixa filho(s): CLEUSA , CLEIDE
, CLEONI , ALMIR , ARINALDO
(TODOS MAIORES), AQUILEU (
F ), ADEVASSIR ( F )., Falecido
em: 28/01/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
28/01/2021.
17.MARIA APARECIDA RATTI
MEDAGLIA com 77 anos , Era
Viúvo(a) de OCTACILIO MEDAGLIA sendo filho(a) de ANGELO
RATTI e ARMINDA DE MORAES
RATTI. deixa filho(s): ANA MARIA
50, ELISANGELA 44., Falecido
em: 28/01/2021, e sepultado(a)
no CANDELARIA aos 28/01/2021.
18.LUZIA DE OLIVEIRA TRINDADE com 86 anos , Casado (a)
com JAIR CUSTODIO TRINDADE sendo filho(a) de JOVELINO
PAULO DE OLIVEIRA e MARIA
SILVA DE JESUS. deixa filho(s):
JAIR, LEONTINA, HELIO, HELENA,DALVO, CESAR. ( MAIORES), Falecido em: 28/01/2021, ,
e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 28/01/2021.

19.DECIO CALDEIRINI com 82
anos , Casado (a) com MARY DE
OLIVEIRA CALDEIRINI sendo
filho(a) de MIGUEL CALDEIRINI
e MARIA DE LOURDES CALDEIRINI. deixa filho(s): LUZIA,
ALESSANDRA, EMERSON, VANESSA, (MAIORES), Falecido
em: 28/01/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
28/01/2021.
20.JOÃO HELIO PEREIRA com
59 anos , Era Divorciado(a) de
MARAISA PAES MARTINS sendo filho(a) de JACINTO PEREIRA DOS SANTOS e JOVENITA
RIBEIRO DOS SANTOS. deixa
filho(s): JOÃO HELIO 32, THAIS
30, Falecido em: 28/01/2021, e
sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 29/01/2021.
21.FLAVIO BURKE com 69 anos
, Era Solteiro(a) sendo filho(a)
de ALBINO EDUARDO BURKE
e MARIA MILESI BURKE. NÃO
DEIXA FILHOS., Falecido em:
28/01/2021, e sepultado(a) no
CANDELARIA aos 29/01/2021.
22.ALECIA DE ANDRADE SOUZA com 75 anos , Casado (a)
com OSWALDO PAULA SOUZA
sendo filho(a) de FRANCISCO PIRES DE ANDRADE e ANTONIA
DO NASCIMENTO ANDRADE.
deixa filho(s): EDSON , ALESSANDRO, ALESSANDRA , BEATRIZ , ( MAIORES)., Falecido
em: 28/01/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
29/01/2021.
23.FLAVIO ZAMBON com 87
anos , Era Viúvo(a) de NEUSA
PERRI ZAMBON sendo filho(a)
de SYLVIO ZAMBON e MARIA
RANCOLETA ZAMBON. deixa
filho(s): CRISTIANE(59) , FLAVIO
(FAL )., Falecido em: 28/01/2021,
e sepultado(a) no PARQUE
DOS IPES JUNDIAÍ-SP aos
29/01/2021.

24.NILO LUSTOSA DOS SANTOS com 71 anos , Casado (a)
com MARIA DAS DORES DE JESUS SANTOS sendo filho(a) de
JOSE CORNELIO DOS SANTOS
e JARILA LUSTOSA DA CUNHA.
deixa filho(s): KARINA 39, ARIANA 36, Falecido em: 29/01/2021,
e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 30/01/2021.
25.JOÃO RAYMUNDO FALZETTA com 85 anos , Casado (a)
com DAISY HUNZIKER FALZETTA sendo filho(a) de AFFONSO
FALZETTA e JULIA ASTA. deixa
filho(s): ROBSON, ERIKA, JACQUELINE ( MAIORES ), Falecido
em: 29/01/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
30/01/2021.
26.ROSA DOS SANTOS TRAMARIM com 94 anos , Era Viúvo(a) de ANTONIO RODRIGUES
DA COSTA sendo filho(a) de
FRANCISCO DOS SANTOS e
FELISBINA DE ALMEIDA. deixa
filho(s): MARIA JOSE, ZULMIRA,
ANTONIO, JUDITE, MOISES,
SUELI ( MAIORES ), Falecido
em: 29/01/2021, e sepultado(a)
no CANDELARIA aos 30/01/2021.
27.MARCOS VIEIRA DA SILVA
com 61 anos , Casado (a) com
SUELI DE CAMARGO SILVA
sendo filho(a) de GRODOVALDO VIEIRA DA SILVA e ELZA
DE CARVALHO VIEIRA
DA
SILVA. deixa filho(s): FABIANA
31, ANDRESSA 30, ALESSANDRA 26, MARCOS 24., Falecido
em: 30/01/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
30/01/2021.
28.MARIA FILGUEIRA DOS
SANTOS FAVELA com 70 anos
, Casado (a) com SEBASTIÃO
ALVES FAVELA sendo filho(a)
de JOAQUIM FILGUEIRA DOS
SANTOS e FILOMENA FILGUEIRAS DOS SANTOS. deixa
filho(s): KAIO 33, Falecido em:
30/01/2021, e sepultado(a) no

PARQUE DOS INDAIAS aos
31/01/2021.
29.KATSUYA KUABARA com
86 anos , Era Viúvo(a) de YEMICO KUABARA sendo filho(a) de
SOICHI KUABARA e TAMAHO
KUABARA. deixa filho(s): APARECIDA, LUIZ (MAIORES), Falecido
em: 30/01/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
30/01/2021.
30.THEREZINHA
MARTINS
TUON com 90 anos , Era Viúvo(a)
de CARLOS TUON sendo filho(a)
de JOSÉ MARTINS e ALICE
PANZETTI. deixa filho(s): JOSE
,IDALICE (MAIORES), Falecido
em: 31/01/2021, e sepultado(a)
no CANDELARIA aos 31/01/2021.
31.JOSE LUIZ POLITI com 60
anos , Era Viúvo(a) de MARIA
DE LOURDES MENDES POLITI
sendo filho(a) de JOÃO POLITI
e REGINA ZACARINI POLITI.
deixa filho(s): JULIANA, JUSSARA ( MAIORES ), Falecido
em: 31/01/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
01/02/2021.
32.ALBERTO ANTONIO DA SILVA com 68 anos , sendo filho(a)
de LAURINDO ANTONIO DA
SILVA e BELMIRA DO ESPIRITO
SANTO. deixa filho(s): ANDRE,
LILIANE, (MAIORES), Falecido
em: 31/01/2021, e sepultado(a)
no CANDELARIA aos 01/02/2021.
33.APPARECIDA DE ROSIS
JIOVANETTI com 85 anos , Era
Viúvo(a) de sendo filho(a) de
ALFREDO DE ROSIS e MARIA
MENDES DE ROSIS. deixa filho(s): YEDA (53) , CLAUDIA(57).,
Falecido em: 31/01/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 01/02/2021.
34.SOLIMAR APARECIDA DE
OLIVEIRA com 41 anos , Casado
(a) com SIDNEI DIAS DA SILVA
sendo filho(a) de JOSE ROSA-

RIO DE OLIVEIRA e MARIA DE
LOURDES OLIVEIRA. deixa
filho(s): MARIA VITORIA 10,
MARIA CLARA 08, Falecido
em: 31/01/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
01/02/2021.
35.MARIA VIRGINIA GARANITO PRADO com 78 anos ,
Casado (a) sendo filho(a) de
AGOSTINHO GOMES GARANITO e ANA DA SILVA RELVA.
deixa filho(s): RINALDO, SERGIO, MARIA APARECIDA, Falecido em: 31/01/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL
aos 01/02/2021.
36.JOSE MIGUEL FILHO com
65 anos , Casado (a) com MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO
sendo filho(a) de JOSE MIGUEL DOS SANTOS e ANA
MARIA DOS SANTOS. deixa filho(s): MARIA JOSÉ, FERNANDA, CARLOS , PAULO (MAIORES), Falecido em: 31/01/2021,
e sepultado(a) no PARQUE
DOS INDAIAS aos 01/02/2021.
37.ALCEU MENEGASSI com
82 anos , Casado (a) com
IZAURA BULGARELLI MENEGASSI sendo filho(a) de OLIVIO MENEGASSI e MATHILDE MOLEMA. deixa filho(s):
CARLOS, SHIRLEI, LUZIMAR,
MARCIA (MAIORES), Falecido
em: 01/02/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
01/02/2021.
38.ANTONIO ALVES PRIMO
com 87 anos , Era Viúvo(a) de
GERTRUDES
APARECIDA
ALVES sendo filho(a) de GABRIEL ALVES PRIMO e MARIA
ANTUNES DA CONCEIÇÃO.
deixa filho(s): NELSON, APARECIDA, TEREZINHA, MARIA, NILSON, DERCIO, EDIO,
EDINA, GABRIEL ( MAIORES
), Falecido em: 02/02/2021, e
sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 02/02/2021.
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