ESCANEIE PARA
MAIS CONTEÚDO

Indaiatuba é contemplada com Alto Grau
de Satisfação em Administração Pública
ARQUIVO/PREFEITURA DE INDAIATUBA

Durante quatro anos,
Indaiatuba foi contemplada com Alto Grau de
Satisfação em Administração Pública, é o
que indica uma análise
feita pela Indsat. Ainda
segundo o relatório,
o município esteve na
liderança do ranking de
Administração Pública
em vários trimestres
consecutivos. A lista é
sempre composta pelas
15 maiores cidades da
Região Metropolitana
de Campinas (RMC).
Em Indaiatuba, 400
pessoas foram entrevistadas.
P. A3

VERBA

Fim das filas de castração em Indaiatuba Fábrica de Sonhos receberá o

O Deputado Estadual de São Paulo, delegado Bruno Lima, esteve no último
dia 8, em Indaiatuba, para firmar o envio da emenda de R$ 300 mil reais que
será destinado para a causa animal.
P. A4

Troféu Frutos de Indaiá

EMPREENDER

EDUCAÇÃO

SAÚDE

Sebrae Aqui
Indaiatuba
inicia atividades
em março

Unimax abre
turmas em
parceria com
o Haoc

Dependência
química e o
impacto na
saúde mental

Indaiatuba ganhará
em março uma unidade
fixa do Sebrae Aqui
que é um canal de atendimento presencial
criado a partir de parcerias entre o Sebrae-SP,
prefeituras municipais
e entidades sem fins
lucrativos.

A Unimax abre turmas para os estudantes
pós-graduados que tenham interesse em fazer os cursos de Gestão
Hospitalar e Sistemas e
Serviços de Saúde, em
parceria com o Haoc. As
aulas começam em 27 de
março.

O Programa Mais Saúde
apresentado pelo Dr. Eduardo Santos, recebeu o Gestor
pedagógico do curso de
enfermagem do grupo UniEduk e docente, Alexandro
Marcos Menegócio, que
explicou sobre a dependência química e o impacto na
saúde mental.

O Grupo Mais Expressão realiza o Troféu Frutos
de Indaiá há 15 anos, e ao
longo dos anos foi crescendo
e ganhando prestígio na cidade. Considerado o maior e
melhor evento de premiação
de Indaiatuba e região, o Frutos de Indaiá visa premiar as
empresas e empresários que
se destacaram na pesquisa
realizada com os moradores
do munícipio. A premiação
também tem como objetivo
gerar um retorno financeiro
e dar visibilidade aos premiados através da campanha
publicitária realizada pelo
Grupo Mais Expressão.

P. A4
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Alessandra Barbieri da Fábrica de Sonhos
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Imagem da Semana

Editorial
Tudo será diferente
Desde que iniciaram as medidas de combate ao
coronavírus, há os que dizem que as coisas vão voltar ao normal, igual era antes. Acredito que isso não
seja possível, por razões bastante óbvias.
Comecemos pela solidariedade. Basta observar,
há muitas pessoas solidárias, preocupadas com a
saúde, alimentação e bem estar do próximo. Até
mesmo entre familiares, a convivência “forçada”
acabou permitindo conhecer melhor o outro, abrindo, assim, maior possibilidade de entendimentos e
compreensão.
Apesar das perdas irreparáveis, o vírus trouxe
consigo algum bem. Trabalhadores antes “invisíveis”, como os garis, por exemplo, ganham o merecido valor (afinal, tente se imaginar uma semana
sem eles!).
Sem nos esquecermos daqueles que, diariamente,
se expõem a riscos para a manutenção dos serviços
essenciais, e para garantir o pão de cada dia (porque
não é só o vírus que mata).
Até mesmo “máscaras” o vírus vem derrubando
sem cerimônias! Vemos políticos batendo boca e
gerando polêmicas desnecessárias, desprezando as
reais necessidades da população.
Há muito o que aprendermos ainda. Porém, é importante preservar as conquistas trazidas pelo ônus
de tantas perdas. Não é voltarmos ao normal, mas,
retornarmos melhores, mais conscientes e participativos. Autores da própria história, e construtores
de um futuro melhor para todo mundo.

Respeitável público,

O BOBO

hoje falaremos, ou melhor, escreveremos sobre o bobo.
Tem o bobo da corte, que ao contrário do que muitos pensam, não
é um palhaço.
O bobo da corte na era medieval era encarregado de entreter
a nobreza, podendo falar verdades ao rei sem correr nenhum risco.
Verdades estas, que ninguém mais tinha coragem de falar.
A corte só ria do bobo, sem se ater para a seriedade das brincadeiras
e do que era dito. (talvez isso explique a pouca credibilidade que
humoristas e cômicos tem na política e na propaganda).
O Bobo é personagem recorrente nas peças de Shakespeare. Está
presente nos textos de “Otelo” e “Rei Lear”. É também o personagem
que dá nome à ópera ”Rigoletto” de Verdi.
Mas a melhor definição de bobo vem de uma grande escritora,
Clarice Lispector, que dispensa apresentação. Ela escreveu um brilhante
texto chamado “As vantagens de ser bobo”. Que lá pelas tantas, vai dizer:
O Bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não vêem.
Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se
descontraem diante dos bobos; e estes os vêem como simples pessoas
humanas.
O Bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. O Bobo nunca
parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo é um Dostoievski.
(...) É quase impossível evitar excesso
de amor que o bobo provoca.
É que só o bobo é capaz de excesso
de amor.
E só o amor faz o bobo.
Bobos do Brasil, uni-vos.
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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O Governador João Doria confirmou nesta quarta-feira (17) que o Instituto Butantan vai antecipar a entrega de mais 54 milhões de
doses da vacina contra o coronavírus ao Ministério da Saúde. A oferta da carga adicional de imunizantes será finalizada em agosto,
totalizando 100 milhões de vacinas produzidas em São Paulo para todo o Brasil

Artigo
A NOVA ERA DOS APARELHOS AUDITIVOS: Tecnologia Recarregável
O paciente que usa aparelhos auditivos está familiarizado
com as trocas de baterias, e o tempo de consumo das mesmas,
mas a mudança gerada após a criação dos aparelhos auditivos
recarregáveis e as inúmeras vantagens que esta tecnologia
proporciona no dia a dia e na economia gerada ao paciente é
inegável.
Os benefícios vão desde custo até a praticidade de não precisar andar com pilhas para onde for, foram criados para transformar a vida dos usuários. Uma das principais vantagens do
aparelho auditivo recarregável é o custo-benefício. As baterias
recarregáveis duram de duas a quatro vezes mais em comparação
com as pilhas comuns, ou seja, apesar do preço do aparelho
auditivo recarregável ser um pouco maior que o modelo com
bateria descartável, este investimento é mais vantajoso e gera
maior economia, pois o paciente não precisa comprar pilhas.
Em alguns modelos o carregador funciona como desumidificador elétrico, o próprio carregador retira toda umidade do aparelho auditivo, trazendo mais economia, o paciente não precisa
investir na compra de sílica ou de um desumidificador elétrico.
A AUDIOCAMP trabalha com a marca Alemã AudioService, pioneira no desenvolvimento dos aparelhos auditivos com
bateria recarregável de íons de lítio. Os aparelhos recarregáveis
têm sua carga completa em apenas quatro horas de carregamento, e oferecem de 18 a 24 horas de audição sem a necessidade de uma
nova carga. Com 30 minutos carregamento, a bateria funciona por até sete horas, dando praticidade e independência ao usuário.
Em 2020, houve o lançamento do Aparelho Auditivo Stiline, que, além de um design inovador e tecnologia recarregável,
traz a possibilidade de um carregador recarregável, que com uma 1 carga completa de 4 horas, possibilita 3 cargas completas
aos aparelhos auditivos.
A colocação dos aparelhos no suporte é sem esforço, encaixe intuitivo e de fácil manuseio, além disso, os aparelhos auditivos
ligam automaticamente quando são retirados do carregador e desligam de modo automático quando são colocados no carregador, facilitando o manuseio e transformando a recarga em uma atividade extremamente simples, ideal para pessoas com pouca
destreza manual, que possuem dificuldade em abrir e fechar as gavetas de pilha.
Ficou curioso? Agende seu horário: 0800 591 2124 ou pelo WhatsApp: (19)99436-3945. E visite nosso site:
www.audiocamp.com.br

ERRATA

- A redação do Jornal Mais Expressão esclarece que Elder Bertagini, que foi identificado na reportagem
como dono do Restaurante Estação Mosteiro, na verdade tem cargo de gestor comercial. O proprietário é Luiz Ângelo
Bordin. Em entrevista, o gestor Elder também fez questão de reiterar a importância da equipe de Marketing que auxilia
o restaurante, na tarefa de pedir para os seguidores e clientes mandarem denúncias ao Instagram, pedindo que a página falsa que promovia os golpes fosse cancelada. A empresa que cuida da Comunicação Institucional do Restaurante
é a King Publicidade, a qual não foi citada anteriormente na reportagem.
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Indaiatuba é contemplada com Alto Grau
de Satisfação em Administração Pública
Município atinge excelência em atendimento nos principais serviços públicos prestados, segundo Indsat
DA REDAÇÃO
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urante quatro
anos, Indaiatuba foi contemplada com Alto
Grau de Satisfação em
Administração Pública, é o que indica uma
análise feita pela Indsat. Ainda segundo o
relatório, o município
esteve na liderança
do ranking de Administração Pública em
vários trimestres consecutivos. A lista é
sempre composta pelas
15 maiores cidades da
Região Metropolitana
de Campinas (RMC).
Em Indaiatuba, 400
pessoas foram entrevistadas.
“É muito gratificante ver nossa população reconhecendo
os serviços públicos
prestados. O compro-

misso é sempre trabalhar pelo bem-estar de
nossos munícipes, melhorando os serviços
públicos e cuidando
das pessoas que escolheram viver aqui”,
disse o prefeito Nilson
Gaspar.
O índice de satisfação utilizado pela
INDSAT é calculado
a partir de uma metodologia exclusiva de
classificação baseada
nos critérios avaliativos “ótimo”, “bom”,
“regular”, “ruim” e
“péssimo”. Dessa forma, é possível estabelecer um histórico trimestral de satisfação
com a Administração
Pública e também com
outros serviços públicos prestados, como
Coleta de Lixo e Abastecimento de Água.
No final de 2017,
o governo de Nilson

ARQUIVO - PREFEITURA DE INDAIATUBA

No final do ano passado, o prefeito reeleito registrou 71% de aprovação

Gaspar (MDB) conseguiu 62% de aprovação. Já no ano seguinte, também no 4º
trimestre, a aprovação
foi de 66%. A gestão
de Gaspar fechou 2019
com 58% de ótimo e

bom.
No final do ano
passado, o prefeito
reeleito registrou 71%
de aprovação. A pesquisa, portanto, vai ao
encontro da percepção
dos eleitores indaiatu-

banos, que escolheram
Nilson Gaspar para
comandar a prefeitura
por mais quatro anos.
Análise realizada
pela INDSAT indicou
que todas as administrações municipais que

receberam Alto Grau
de Satisfação na pesquisa do 4º trimestre
de 2020 reelegeram
seus prefeitos ou elegeram os sucessores
das respectivas chapas.
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Sebrae Aqui Indaiatuba
inicia atividades em março
Município recebe unidade que visa fomentar o empreendedorismo local
DIVULGAÇÃO

Unidade Sebrae Aqui Indaiatuba inicia atividades dia 5 de março
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ndaiatuba ganhará
em março uma unidade fixa do Sebrae
Aqui que é um canal de
atendimento presencial
e de articulação criado a partir da celebração de parcerias entre o
Sebrae-SP, prefeituras
municipais e entidades
sem fins lucrativos. As
atividades terão início no
dia 5 de março, a partir
das 9h, e funcionará na

sede da Prefeitura de
Indaiatuba, localizada
na Avenida Engenheiro
Fábio Barnabé, 2.800.
Em razão da pandemia,
não haverá cerimônia
oficial de inauguração.
O Sebrae Aqui contará com dois agentes
de atendimento e também terá espaço para
atendimentos coletivos
presenciais e online,
como palestras, oficinas
e cursos para atender as
necessidades dos empreendedores e empresários
do município. O horário

de atendimento será de
segunda a sexta-feira,
das 08h às 17h. Os telefones de contato são
(19) 3834-9272 e (19)
3834-9205.
Para o gerente regional do Sebrae-SP, Nilcio
Freitas, a presença do
Sebrae Aqui na cidade
vai além dos resultados
para os clientes, colaborando para o desenvolvimento econômico de
Indaiatuba e região. “O
objetivo é promover a
competitividade, desenvolvimento e melhoria
do ambiente para os pequenos negócios, contribuindo para a economia
local e o fomento do
empreendedorismo, que
vai resultar na geração

VERBA

Fim das filas de
castração em
Indaiatuba

DIVULGAÇÃO

de emprego e aumento
da renda”, explica.
Sobre o
Sebrae Aqui
O Sebrae Aqui é um
canal de atendimento presencial e de articulação
criado a partir da celebração de parcerias entre
o Sebrae-SP, prefeituras
municipais e entidades
sem fins lucrativos interessadas na promoção
da competitividade, do
desenvolvimento sustentável, da melhoria
do ambiente legal e de
negócios das micro e
pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia e o
fomento do empreendedorismo local.

Abertura oficial do Sebrae Aqui
Indaiatuba – início das atividades
Data e horário: 05 de março, a partir das 9h
Endereço: Avenida Engenheiro Fábio Barnabé, 2.800 (na sede da Prefeitura Municipal de
Indaiatuba)
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h
Telefones: (19) 3834-9272 e (19) 3834-9205

Deputado Estadual Bruno Lima também luta pela causa animal

O Deputado Estadual
de São Paulo, delegado
Bruno Lima, esteve no
último dia 8, em Indaiatuba, em reunião com o
prefeito Nilson Gaspar,
para firmar o envio da
emenda de R$ 300 mil
reais que será destinado
para zerar as filas de
castração nas clínicas veterinárias do município.
Atuante também na
cidade de Indaiatuba,
o Deputado Estadual
é Delegado de Polícia
desde os seus 25 anos
e uma das suas pautas
em destaque é a causa

animal. Em seu mandato ele luta diariamente
contra os maus-tratos e
executa trabalhos contra
violência doméstica e de
todos aqueles que sofrem
algum tipo de desaprovação, perante a sociedade,
e ficam sem voz.
Lima também conta
com grandes projetos de repercussão na
mídia e com apoio de
artistas consagrados,
como é o caso do @
cadeiaparamaustratos,
que inspira e influencia
milhares de pessoas
por todo o país.

AÇÃO

AB Colinas realiza drive thru de segurança com caminhoneiros

A AB Colinas, concessionária do Programa
de Concessões Rodoviárias do Estado de São
Paulo, realiza a partir
de hoje (19) uma série
de três drives thru de
segurança com os caminhoneiros que trafegam
pelas rodovias do trecho
de concessão. Durante as ações, equipes da
concessionária vão realizar a distribuição de
material informativo aos
caminhoneiros, com gibi

e panfleto, um lixocar e
um kit lanche.
O primeiro drive thru
acontece entre 8h e 9h na
Balança do km 95+570
da SP-280, em Porto Feliz, pista sentido capital.
A segunda edição acontece no mesmo horário,
mas no dia 24 na Balança do km 86+550 da
SP-300, em Itu, na pista
sentido Tietê, e a terceira
e última ação acontece na
sexta-feira, dia 26, na Balança do Km 17+940 da

SP-075, em Itu, na pista
sentido Campinas.
Além dos kits, as
equipes também vão
orientar os caminhoneiros sobre a importância
sobre a continuidade das
ações de segurança contra a Covid-19, o uso de
máscaras, uso do álcool
em gel (que é disponibilizado em todas as
cabines de pedágio e bases operacionais da AB
Colinas), distanciamento
social, etc.

AB COLINAS

Além dos kits, os caminhoneiros recebem orientações das equipes da AB Colinas durante os drives thru de segurança
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Colégio Meta e o reencontro dos
alunos as aulas presenciais

Receitas do Lopes

Todo início de ano letivo é especial, mas certamente, esse foi o mais esperado
DIVULGAÇÃO/COLÉGIO META

Filé de frango à milanesa
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
Colégio Meta se preparou para o retorno às aulas com muita responsabilidade, transparência e seriedade

N

a última segunda-feira, dia 15 de
fevereiro de 2021,
iniciamos a reconstrução
de histórias e memórias,
convictos de que viveremos
muitas emoções. Os alunos
do Ensino Fundamental I,
Fundamental II e Médio retornaram, escondendo lindos sorrisos por baixo das
máscaras.
O ensino remoto nos
revelou que podemos estar
juntos, mesmo que a quilômetros de distância. Com o
isolamento social, aprendemos que para sentir o outro,
nem mesmo é preciso usar
as mãos e podemos abraçar
bem forte por meio de olhar.
A alegria de recebê-los foi
intensa.
O ambiente escolar possibilita às crianças diversas
experiências, e começam a
experimentar o mundo fora
do núcleo familiar, fazem
novos amigos, aprendem a
conviver com as diferenças
e fazem várias descobertas
em todas as áreas do conhecimento.
A rotina é muito importante para que elas construam habilidades e com-

petências essenciais ao seu
desenvolvimento. Por essa
razão, o espaço escolar é tão
importante e, nesse momento, temos a tarefa de reconstruir hábitos e rotinas. E o
mais incrível, juntos, escola
e família.
Nos preparamos bastante para desenvolver novas
estratégias de ensino, a partir de constantes reflexões
acerca de práxis pedagógica,
o que conduz ao constante
aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem, de acordo com as
demandas de cada segmento. É essa prática dialógica
que nos permite fazer mais
e melhor por nossos estudantes, oferecer ensino contextualizado, significativo,
qualitativo e atingir a meta
de formar cidadãos preparados para os mais diversos
desafios da vida, capazes de
delinear seus projetos de
vida, interferir na realidade e
transformá-la.
A tecnologia sempre foi
uma das grandes aliadas
dos professores e estudantes,
mas esse processo foi potencializado com a pandemia
da Covid -19 e o isolamento

social, em velocidade intensidade, jamais vistas anteriormente. Ao nos depararmos com tamanho desafio
encontramos força e vigor
na unidade de nossa equipe.
Iniciamos 2021 aprimorando o nosso trabalho
frente a novos desafios decorrentes da implantação do
modelo híbrido, que integra
o ensino on-line com ensino
presencial, ou seja, parte do
processo ocorre em sala de
aula, e outra parte, em casa,
integrando os estudantes
por meio de interações e
troca de experiências. As
duas formas de ensino se
completam e proporcionam
formas inéditas de ensino e
aprendizagem.
É importante destacar
que todos os modelos de
ensino híbrido têm por objetivo dar oportunidade de
aprendizado para todos os
alunos, conforme suas características e possiblidades,
fazendo com que ele tenha
mais autonomia e liberdade
na apreensão dos conteúdos.
Trabalhar com o ensino
híbrido significa construir
um novo percurso profissional, implica em mudança de

concepção do ato de ensinar, aprender e planejar.
Compreendemos o ensino híbrido como algo que
já se instalou na Educação,
não somente para dar conta de uma demanda gerada
pela pandemia, mas para
finalmente recriar a escola e
sintonizá-la com as demandas de nossas crianças e jovens da pós-modernidade.
A partir de agora, teremos
como aula invertida, estações de trabalho, estudo de
caso, storytelling, gamificações, estudo do meio, cultura maker, entre outros, que
integrarão o vocabulário do
universo escolar.
Potencializar o aprendizado não é uma tarefa fácil,
mas é um dos principais objetivos do ensino híbrido.
Estávamos sonhando
com esse dia com o brilho
que só as crianças e jovens
nos proporcionam. E aconteceu, eles iluminaram o
Colégio!
Afinal, embora tivéssemos conseguido levar o Colégio para a casa de cada um
de nossos alunos, por meio
do ensino remoto, nada
substitui a convivência e as

3 filé(s) de peito de frango
Sal a gosto Pimenta-do-reino a gosto
2 ovos batidos
300 grama(s) de farinha de trigo
300 grama(s) de farinha de rosca
Óleo para fritar na quantidade que
cubra totalmente os filés

Modo de preparo
Tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Bata os ovos e tempere com um pouco de
sal. Passe os filés na farinha de trigo, nos dois
lados. Em seguida, passe no ovo batido e, por
último, na farinha de rosca. Aqueça o óleo e
frite os filés por imersão. Coloque para escorrer em uma grade, para que fique com a casca
sequinha.

interações que ocorrem no
interior da escola.
Nos preparamos para
esse momento com muita
responsabilidade, transparência e seriedade. Investimos para garantir educação
de qualidade e segurança
para a nossa comunidade
escolar, porque é nosso dever.
Queremos agradecer
imensamente a confiança e
parceria de nossas famílias.
Nos unimos por indivíduos
únicos, aos quais amamos e

a quem queremos proporcionar o que há de melhor!
Junto nos transformamos
em apenas um ser, fortalecido e vibrante.
Para conhecer mais sobre o Colégio Meta, acesse www.colegiometa.com,
também no facebook em
facebook.com/ColegioMeta
ou faça uma visita. A Unidade I está situada na Rua Hermínio Steffen, nº 96, Jardim
Regina e a Unidade II, na
Av. Cel. Antônio Estanislau
do Amaral, nº 1541, Itaici.
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Unimax abre turmas em Gestão
Hospitalar em parceria com o Haoc
Curso visa à formação de especialistas com visão empresarial e empreendedora
DIVULGAÇÃO
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Unimax (Centro Universitário Max Planck) abre turmas para os
estudantes pós-graduados que tenham interesse em fazer os cursos
de Gestão Hospitalar
e Sistemas e Serviços
de Saúde, em parceria
com o Haoc (Hospital
Augusto de Oliveira
Camargo). As aulas começam em 27 de março.
Os cursos possuem
carga horária de 360 horas e possibilidade ser
feito total presencial ou
parcialmente, com aulas online ao vivo. Nas
aulas o pós-graduado
terá conhecimento para
melhorar a qualidade
da gestão e assistência hospitalar, além de
analisar e melhorar a
qualidade dos serviços
de saúde, maximizan-

Os cursos possuem carga horária de 360 horas e possibilidade ser feito total presencial ou parcialmente

do o valor ao paciente
e organização. Outra
ferramenta importante é
de planejar e gerenciar
processos de trabalhos
nas diferentes áreas de
uma instituição de saú-

de, como estratégias
para gestão do corpo
clínico.
O objetivo do curso é a formação de
especialistas com
visão empresarial e

empreendedora para
atuação nas diversas
instituições do sistema
de saúde brasileiro.
O profissional estará
apto a trabalhar em
hospitais (públicos ou

privados), clínicas médicas, clínicas de fisioterapia, laboratórios
de análises clínicas,
casas de repouso, spas,
maternidades, clínicas
de estética, prontos-

-socorros, entre outras
organizações públicas
e privadas da saúde.
Saiba mais em bit.
ly/gestaohospitalarmax
Docente
Formado em Medicina pela Universidade
Federal de Santa Maria, com especialidade
em Medicina Interna/
Clínica Médica pelo
Hospital Santa Isabel
(Blumenau/SC) e Médico Intensivista/Terapia Intensiva pela Universidade Estadual de
Campinas. Possui MBA
Executivo em Saúde
pela Fundação Getúlio
Vargas.
É médico intensivista do HAOC desde 2010
e Coordenador da comissão intra-hospitalar
para doação de órgãos
e tecidos, também do
HAOC. Também é coordenador de pós-graduação da Unimax.
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Dependência química e o impacto na saúde mental
Dr. Eduardo Santos conversou sobre o assunto com o especialista, Alexandro Marcos Menegócio
DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

O

Programa Mais
Saúde do Grupo
Mais Expressão
apresentado pelo médico
intensivista, Dr. Eduardo
Santos, recebeu o Gestor pedagógico do curso de enfermagem do grupo UniEduk e
docente, Alexandro Marcos
Menegócio, que explicou
sobre a dependência química
e o impacto na saúde mental.
O especialista começou
a entrevista enfatizando que
a dependência química é
uma doença e que deve ser
tratada, não somente por
profissionais, mas também
com a ajuda da família. “A
dependência química é um
processo longo e se dá por
ordem emocional e social,
por isso o tratamento deve
ser feito pelos profissionais
através de medicamentos e
ajuda psicológica, e a família
deve ter uma escuta harmoniosa e um olhar acolhedor”,
explica.
Segundo Menegócio,

ARQUIVO/UNIEDUK

a dependência química
acontece porque determinadas substâncias acionam
o sistema de recompensa
do cérebro que vai, com
o tempo, se interessando
somente pela sensação de
prazer provocada pela droga.
“A depressão e a ansiedade
conduzem as pessoas na busca de aliviar esse sofrimento,
porém quando se entra no
ciclo vicioso, o que antes
causava sensação de prazer,
agora leva a pessoa a sentir
uma depressão profunda”,
esclarece.
Fatores de risco
Determinadas características ou situações podem aumentar ou diminuir a probabilidade de surgimento e/ou
agravamento de problemas
com as drogas. No entanto,
os fatores de risco não são
necessariamente iguais a
todos os indivíduos e podem
variar. Entre eles: genética,
transtornos psiquiátricos, falta
de monitoramento dos pais,
ciclo de amizade, frustação na
vida profissional ou amorosa,

Gestor pedagógico do curso de enfermagem do grupo
UniEduk e docente, Alexandro Marcos Menegócio

entre outros. “É importante que família esteja atenta
aos sinais e que tenha uma
conversa aberta e tranquila,
sempre mostrando que está
oferecendo ajuda”, disse o
especialista. “Sempre ter uma
postura de acompanhamento
e de busca ao tratamento,
pois muitas famílias não
entendem que a dependência
química é uma doença e deve

ser tratada em um ambiente
hospitalar”, enfatiza.
Reconhecer a doença
Reconhecer o problema
é um grande passo dado.
Mas para isso, a pessoa
necessitará buscar pessoas próximas em que possa
construir relações de confiança. Assim, quanto mais
informações e conhecimento

sobre seu problema, maior
será a chance de tratamento.
“O tratamento é um processo
longo que pode incluir medicamentos e internação em
hospital psiquiátrico ou em
uma comunidade terapêutica”, explica Menegócio.
Segundo ele, a recaída ou
lapso podem ocorrer. “O paciente pode ter uma recaída,
após um ano de tratamento.
Mas, isso não quer dizer que
ele não esteja sendo tratado
da forma correta. O vício é
muito difícil de ser tratado,
por isso nem o paciente e
nem a família devem desanimar ou desistir”, disse.
Juventude
O gestor conta que estudos apontam que a juventude
atual tem maior probabilidade de se tornar um dependente químico, pois em alguns
casos os jovens são criados
pelos pais em uma espécie de
bolha, onde a palavra “não”,
não existe. “Essa pessoa não
está acostumada a escutar
um não e nem se frustrar,
pois os pais sempre estão

atentos para que o seu filho
não se decepcione, porém
isso faz com que esse jovem
não saiba lidar, mais tarde,
com os vários ‘não’ que a
vida vai lhe dar”, explica.
“E é exatamente nessa frustração que muitos jovens
podem recorrer às drogas
para aliviar o sentimento de
decepção”.
Menegócio enfatiza que
é importante os pais ficarem
alerta quanto aos possíveis
sinais como: irritabilidade,
agressividade, isolamento,
ciclo de amizade, depressão,
pois os sintomas podem
estar relacionados ao isso
de drogas. “A orientação é
que caso alguém da família
tenha desenvolvido algum
sintoma que uma conversa
franca seja aberta entre os familiares, porém que seja de
forma harmoniosa e com um
olhar acolhedor”, finaliza.
O Programa Mais Saúde
com Dr. Eduardo Santos é
veiculado todas às quartas-feiras, às 20h, ao vivo, através da página do Jornal Mais
Expressão, no facebook.
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Federação muda data de estreia do
Primavera na Série A3 do Paulistão

Elenco faz jogo-treino neste sábado (20), contra o Juventus em São Paulo
SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA

Confira os jogos do Primavera
no Paulista Série A3 2021
07/03 - 15h - Primavera x Comercial
10/03 - 15h - Batatais x Primavera
14/03 - 15h - Barretos x Primavera
20/03 - 15h - Primavera Linense
24/03 - 16h - Noroeste x Primavera
27/03 - 15h - Primavera x Olímpia
31/03 - 15h - Rio Preto x Primavera
03/04 - 15h - Primavera x São José
Em jogo treino contra o Rio Claro, Fantasma conquistou sua primeira vitória na pré-temporada

JEAN MARTINS

redacao@maisexpressao.com.br

A

Federação
Paulista
de
Futebol (FPF)
divulgou os horários
dos jogos da Série A3
do estadual e alterou a
data de estreia do EC
Primavera na competição, bem como de
seus jogos em casa.
Agora, o time dará o
pontapé inicial no dia
6 (sábado) e não 7 de
março, como havia
sido divulgado meses
atrás.
O confronto será
no Gigante da Vila,
às 15h, contra o Comercial de Ribeirão
Preto. Os duelos em
Indaiatuba ocorrerão
sempre aos sábados,
como já ocorria nos
anos anteriores. As
partidas da Série A3
serão
transmitidas
pela FPF TV, no You-

tube, e também pelos
aplicativos Paulistão
Play e Mycujoo.
Fora de casa, o Tricolor tem seu primeiro desafio no dia 10 de
março (quarta-feira),
também às 15h, contra
o Batatais. (Confira os
jogos do Fantasma na
Paulista no box)
O elenco comandado por Ademir Fesan
segue com preparação intensa e, neste
sábado (20), terá seu
terceiro desafio num
jogo-treino. Às 10h, a
equipe enfrenta o Juventus, na Rua Javari
em São Paulo.
O time vem de uma
vitória e uma derrota
em jogos-treinos. No
primeiro duelo, o Fantasma acabou sendo
goleado por 4 x 0 para
a Portuguesa, na partida disputada no último dia 6, no estádio
do Canindé em São

Paulo.
No sábado passado
(13), o Tricolor venceu o Rio Claro por 1
x 0, na casa do adversário, o primeiro resultado positivo nessa
pré-temporada.
“O que menos importa nesse momento
é o placar final, porque para nós é como

07/04 - 16h - Bandeirante x Primavera

se fosse um treino.
Estamos num período preparatório para
a competição (A3 do
Paulista) e é muito
importante a gente
ter essa consciência
de que temos muito
a evoluir ainda, em
todos os aspectos”, salienta o técnico Ademir Fesan.

10/04 - 15h - Primavera x Marília
14/04 - 15h - Capivariano x Primavera
17/04 - 16h - Penapolense x Primavera
21/04 - 15h - Primavera x Desportivo Brasil
24/04 - 15h - Primavera x Nacional
01/05 - 15h - Votuporanguense x Primavera

Fonte: Federação Paulista de Futebol

Tricolor recebe prêmio por gestão e
desempenho em 2020
O Esporte Clube
Primavera foi um dos
32 clubes premiados
pela Federação Paulista de Futebol (FPF),
na 5ª edição do “Programa de Excelência”. O Fantasma foi
destaque na categoria
prata, sendo um dos
melhores clubes do
Estado de São Paulo
na temporada 2020,

com base nas análises
de gestão e desempenho.
Além do reconhecimento ao desempenho na temporada
passada, o clube trouxe para Indaiatuba o
prêmio de R$ 40 mil.
Assim como o Fantasma, Botafogo de
Ribeirão Preto, Inter
de Limeira, Juventus,

Portuguesa e XV de
Piracicaba também se
destacaram na categoria prata. Na bronze,
foram premiados Desportivo Brasil, Ituano,
Guarani, Linense, Novorizontino e Paulista
de Jundiaí. Oito times
venceram na ouro:
Água Santa, Audax,
Corinthians, Ferroviária de Araraquara,

Palmeiras, Ponte Preta, Santos e São Paulo.
Outros 12 clubes
receberam o Certificado de Participação:
Atibaia, Capivariano,
Mirassol, Oeste, Red
Bull Bragantino, Rio
Branco de Americana,
Rio Claro, Rio Preto,
Santo André, São Bernardo, Sertãozinho e
Taubaté.

DESTAQUES DO MÊS DE JANEIRO

Evandro
Portaria diurna

Dirval
Porteiro noturno

Pedro João
Serviços gerais

Nilo
Ronda noturno
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Procurados da justiça são
capturados em Indaiatuba
Um deles tinha um mandado de prisão do Estado do Paraná

APREENSÃO

Guarda Civil apreende
169 porções de drogas
no final de semana
EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI
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A Guarda Civil de
Indaiatuba capturou no
último sábado (13) dois
homens que eram procurados da justiça. O
primeiro foi detido na
Rua Martinho Lutero,
no Jardim Morada do
Sol. Em um patrulhamento preventivo os
guardas desconfiaram
de uma caminhonete
parada na Rua Antônio
Balduino, em um local
conhecido como ponto
de tráfico. Ao aproximar-se do veículo, o
motorista saiu em alta
velocidade. Após perseguição, os guardas
constataram que um
dos ocupantes era procurado pela justiça.

Todas as ocorrências foram apresentadas na Delegacia de
Polícia, para a autoridade de plantão
Os dois indivíduos foram apresentados na Delegacia de Polícia, onde
permaneceram a disposição do poder judiciário

O segundo caso
aconteceu no Jardim
Morumbi. Um indivíduo foi detido durante
o patrulhamento preventivo, na rua Tieko

Ueda. Ao pesquisar
sua situação criminal,
os agentes contataram
existir um mandando
de prisão do Estado do
Paraná para o homem.

Os dois indivíduos foram apresentados na
Delegacia de Polícia,
onde permaneceram
a disposição do poder
judiciário.

FLAGRANTE

Três motoristas são autuados por embriaguez
Equipes da Guarda
Civil de Indaiatuba flagraram no último dia 12,
casos de embriaguez ao
volante. No total três homens foram conduzidos à
Delegacia de Polícia.
O primeiro caso foi registrado na madrugada de
sexta-feira (12), quando
um motorista, após se envolver em um acidente na
rodovia, entrou na cidade
e foi abordado com claros
sinais de embriaguez. O
motorista confessou ter
ingerido bebida alcoólica
e feito o uso de entorpe-

centes.
O segundo caso ocorreu na Avenida Francisco
de Paula Leite, no Jardim
Nova Indaiá. O motorista,
visivelmente embriagado, tinha dificuldade de
manter-se em pé, e confessou aos agentes o uso
de bebida alcoólica antes
de assumir a direção do
veículo.
Já o terceiro motorista
foi flagrado, pelos guardas, andando em zigue-zague pela Rua Professora Francisca Lucinda Bueno, no bairro Nova Indaiá.

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Um dos motoristas
embriagado andava
em zigue-zague pelas
ruas da cidade

Com a fala pastosa e andar
cambaleante, o motorista
informou aos guardas que
fez a ingestão de bebida
alcoólica. O carro, com a
documentação irregular
foi apreendido.
Todos os motoristas
foram conduzidos até

a Delegacia de Polícia,
onde a autoridade de
plantão determinou que
todos realizassem exames no IML em Campinas para dar inicio a
confecção do boletim de
ocorrência de embriaguez ao volante.

A Guarda Civil apreendeu no último final de
semana, 169 porções de
drogas. A quantidade é
resultado de quatro ocorrências registradas pela
Delegacia de Polícia.
A primeira ocorrência
foi na Rua Sílvio Talli,
no Bairro Santa Cruz,
quando a equipe da Romi
abordou um indivíduo, já
conhecido pelo envolvimento com drogas, com
oito pedras de crack. Com
auxílio do Cão Bolt os
agentes localizaram mais
nove pedras de crack e
sete porções de maconha,
em um terreno próximo
da abordagem.
O segundo caso foi resultado de uma denúncia
anônima de tráfico na Rua
Geraldo Batista de Moura, no Jardim Tancredo
Neves. No local foi localizado uma sacola com 24
microtubos com cocaína
e 28 pedras de crack em
uma lixeira.
Já a terceira ocorrência contou com o apoio

da equipe do Canil e foi
registrada no Núcleo
Residencial Professor
Carlos Aldrovandi, onde
um menor foi abordado e
flagrado realizando tráfigo de drogas. Com ele os
agentes encontraram oito
porções de maconha, 34
microtubos com cocaína,
e 39 pedras de crack.
O último caso foi registrado no Bairro Jardim
do Valle, durante um
patrulhamento, quando
os guardas realizaram
o acompanhamento de
um indivíduo que saiu
correndo ao ver a viatura. Durante sua fuga, o
homem dispensou sete
porções de maconha e
cinco pedras de crack. Ele
informou aos guardas que
as drogas eram para o seu
consumo.
Todas as ocorrências
foram apresentadas na
Delegacia de Polícia, para
a autoridade de plantão,
que tomou as medidas
cabíveis à Polícia Judiciária.
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FURTO

Indivíduo é detido após
furtar residência no
Jardim São Francisco
EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Homem é preso por tráfico
de drogas no Morada do Sol
Equipe do Canil abordou o indivíduo quando realizava a venda da droga
EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Com o vendedor havia R$ 160 e mais seis microtubos com cocaína

DA REDAÇÃO
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Produtos foram recuperados e devolvidos ao
proprietário

Um homem foi detido pela equipe do GAP
na noite do último dia
11, após uma ligação
pelo telefone 193 que
relatava ocorrência de
furto. A Guarda Civil
foi até o local e visualizou o indivíduo
pulando o muro com
uma sacola nas mãos.
Rapidamente as
viaturas iniciaram um
patrulhamento focado
no bairro e os agentes
lograram êxito na localização do suspeito, na
rua Kahlil Gibran, no

Jardim São Francisco.
Questionado, o homem confessou que
entrou na residência
para furtar os produtos, uma torneira e três
registros, e que pretendia vender ou trocar
os itens para realizar
o consumo de drogas.
Diante dos fatos,
ele foi conduzido até
a Delegacia de Polícia,
onde foi registrado um
boletim de ocorrência. Os itens furtados
foram devolvidos ao
proprietário.

DENÚNCIA

Guarda Civil frustra
tentativa de furto no
Parque Ecológico
Após uma denúncia
ao 153, os Guardas
Civis conseguiram
frustrar uma tentativa
de furto no Jardim São
Francisco.
O denunciante informou que os suspeitos arrancaram duas
câmeras de monitoramento do trailer e munidos de uma barra de
ferro, tentavam forçar

a porta do estabelecimento. Ao notarem os
agentes os homens saíram andando. Quando abordados confessaram a tentativa de
furto.
Os indivíduos foram conduzidos até a
delegacia de polícia,
onde o fato foi apresentado para a autoridade de plantão.

A

equipe do Canil
prendeu na noite do último dia
11 um homem que estava realizando tráfico de

drogas na Rua Deputada
Ivete Vargas, no Jardim
Morada do Sol.
Comprador e vendedor foram abordados
pelos guardas e com o
comprador foi localizado dois microtubos

de cocaína. Já com o
vendedor havia R$ 160
e mais seis microtubos
com cocaína, escondido
e que pretendia vender.
Diante dos fatos,
tudo foi apresentado
na Delegacia de Polícia,

onde a autoridade de
plantão ratificou a voz
de prisão em flagrante
do indivíduo, pelo crime de tráfico de drogas.
Ele permaneceu preso e a disposição do
poder judiciário.
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Cia do Salgado investe em entregas
em domicílio por conta da pandemia
Segundo a sócia Ellen Negrão, empresa teve que encontrar novas formas de atrair seu público
FOTOS: BLUE PHOTO

BÁRBARA GARCIA
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A

Cia do Salgado
é uma das maiores produtoras
de salgados fritos e assados de Indaiatuba e
região, com duas lojas
físicas na cidade e uma
em Piracicaba. Com um
cardápio bastante variado, abrangendo 70 sabores diferentes, a empresa
tinha forte presença nas
festas e buffets da região.
De acordo com a sócia
Ellen Negrão, cerca de
40% do faturamento da
empresa vinha de festas
grandes e convênio com
buffets, que pararam suas
atividades desde o início
da Pandemia.
Na visão dela, as empresas que trabalham
com eventos foram as
mais prejudicadas pela
paralisação das atividades. Foi por conta dessa
dificuldade que a empresa passou a investir
em kits menores, com
menos quantidades, para
que fossem consumidos
em casa.
Durante lives no Facebook e Instagram de
empresas parceiras, decidiram mostrar a variedade de produtos que
poderiam ser consumidos
em pequenas reuniões entre amigos, ou até mesmo
para acompanhar um dia
tranquilo vendo filmes.
“As pessoas costumavam
associar diretamente os
salgadinhos com as festas, e como na quarentena
não temos mais festas, o

Ellen Negrão e o Chef Fabiano Negrão são proprietários da Cia do Salgado que é uma das maiores produtoras de salgados fritos e assados de Indaiatuba e região

número de pedidos caiu
muito. Foi aí que começamos uma campanha
nas redes sociais estimulando a ideia de que
os salgadinhos são uma
ótima pedida para quem
está em casa também”,
explica Ellen.
Todas as receitas são
assinadas pelo chef formado em Gastronomia
Fabiano Negrão, o que
garante a exclusividade
e qualidade diferenciada

dos produtos. A empresa
está completando exatamente 10 anos esse ano,
e Ellen acredita que logo
que as festas voltarem a
ocorrer, a empresa crescerá ainda mais. “Esse
período de Pandemia foi
importante para que a
gente aprendesse a valorizar cada um dos clientes, por menor que fosse
o pedido, já que foram
essas pessoas que fizeram com que a empresa

continuasse funcionando
normalmente nesse período tão difícil”, aponta
ela, demonstrando que
a quarentena também
trouxe amadurecimentos
e aprendizados importantes.
A Cia do Salgado
preza pela qualidade dos
produtos, por isso, além
do carimbo de qualidade
do chef Fabiano Negrão,
também contam com a
ajuda de uma nutricio-

nista que avalia todas as
receitas, antes do salgado ir à venda. “Nós também temos uma linha de
assados finos que são
vendidos congelados
em bandejas, e esses
foram os maiores pedidos nesse período, pois
os clientes perceberam
que poderiam ter uma
comida gostosa em casa,
pronta para ser aquecida
no forno”, recomenda a
sócia.

Para quem estiver interessado nos produtos
da Cia do Salgado, a loja
1 fica na rua Primo José
Mattioni, no Jardim Eldorado, e a loja 2 na Avenida Conceição, nº 1718
no bairro Cidade Nova
2. Nas redes sociais, é
só procurar por Cia do
Salgado e no Instagram
como @ciadosalgadoindaiatuba. Venha se deliciar com essa infinidade
de sabores incríveis!

A Nova Loja
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Bicos & Focinhos

Casamente de Maiara que casou no Espaço Campestre
em Paulínia. É a A Nova Loja homenageando sua cliente.

Adelaide Decorações
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

Mr. Roof

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!

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

Clínica Bicho Amigo

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, em Alphaville
Campinas. 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.

Duas Rodas

O lindo Mike, com sua dona Priscila, em consulta na Clínica
Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro,
(19) 3875-2715

A Duas Rodas completou 35 anos de história no dia 13 de
Fevereiro de 2021 – “Clientes e amigos, agradecemos à
confiança depositada em nos ao longo destes anos! Quando
colhemos os frutos do nosso trabalho, fica perceptível que
cada esforço dado realmente valeu a pena! À vocês nosso
muito obrigado” - Avenida Presidente Kennedy, 624, Cidade
Nova, Indaiatuba - SP. Fone: (19)99731-0269

Quem comemorou mais um ano de vida, no último dia 16,
foi a Camila do Oucimar Areia & Caçambas. Parabéns,
felicidade sempre!

O Prefeito Gaspar recebendo o delegado e deputado Bruno
que trouxe uma verba de 300 mil para a nossa cidade.
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Ana Beatriz uma cliente muito especial , com Angélica
Mariano Terapeuta Capilar, a Ana sempre acompanha
sua mãe Ana Paula Carvalho em seu dia de tratamento!!

Hoje através da foto da Dra. Carla Regina Zanchettin da
UBS IV, faremos uma homenagem a todos os profissionais
da saúde que trabalham com essa alegria na tenda Covid.
Parabéns a todos, que Deus continue iluminando a todos
vocês, obrigada!!

Cleber Bandeira Advogado , almoçando as delícias do
Tuia Armazém Restaurante, que fica na Rodovia João
Ceccon, 238 Bela Vista (Estrada Cardeal/Elias Fausto).

Agradecemos ao Valmor da Candel Materiais Elétricos e
Iluminação por mais um ano de parceria. Na foto Rodolfo,
Alan, Valmor e Marco, equipe sempre muito atenciosa
com seus clientes!!

Arthur e Vinícius, alunos do 4º Ano da Unidade II do Colégio
Meta em Volta às aulas no Sistema Híbrido!!
Volta às aulas no Sistema Híbrido no Colégio Meta!!

Volta às aulas no Sistema Híbrido no Colégio Meta!!

Silbene Ribeiro da Horus Conservação Patrimonial,
conhecendo e saboreando as delícias da Boutique dos
Pães!!

Manuela, Nicoly e Gabriela, alunas do 9º Ano da Unidade
I do Colégio Meta em Volta às aulas no Sistema Híbrido!!

Laura, aluna da 1ª Etapa da Unidade I do Colégio Meta
em Volta às aulas no Sistema Híbrido!!
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CINEMA

Conheça a Escola de
Artes CAEL
A escola foi inaugurada em 2015 e atende todas as idades
CAEL

O ator e diretor Renato Bispo no papel de Arlequim, no espetáculo “Arlequim, servidor de dois amos”

BARBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

O

Centro de Artes,
Educação e Lazer é uma escola
com cursos livres e profissionalizantes nas áreas
de Teatro, Televisão,
Cinema, Dança e Circo.
Foi idealizada pelo ator
e diretor, já premiado
em vários festivais, Renato Bispo. A escola foi
inaugurada em 2015, em
Salto. Hoje conta com
oito turmas, de todas as
idades.
Renato defende a
ideia de que a Arte é
capaz de acolher todas
as pessoas, independente

de gênero, classe social,
raça ou deficiências. Já
deu aula inclusive para
pessoas do espectro autista e com deficiência
motora, adaptando sempre os espetáculos com
iniciativas de inclusão.
Para ele, que trabalha ao
lado da esposa Solange
e das filhas Gabrieli e
Lívia – as três também
atrizes – o mais gratificante é ver como a Arte
é capaz de transformar
a vida dos alunos para
melhor.
A filosofia inspirada
de povos africanos, chamada Ubuntu, que pode
ser traduzida como “Sou
quem sou porque somos

todos nós”, é o slogan
da escola. Na visão dele,
cada ser humano é único
e deve ser respeitado,
mas todos podem se unir
por um coletivo, um bem
maior, sendo a Arte é
uma grande aliada nesse
processo.
Além dos cursos profissionalizantes reconhecidos pelo MEC que
garantem o registro DRT
para atores, bailarinos,
artistas de circo e figurinistas, a escola também tem parceria com
a emissora SBT. Renato
Bispo foi o idealizador e
responsável pela novela
infantil “As aventuras de
Poliana”, em que suas

filhas e alguns alunos
atuaram. Para 2021, já
estão preparando outros projetos em parceria
com a rede de televisão,
mas prefere esperar o
momento oportuno para
divulgação.
A respeito da Pandemia, o festival de Teatro
promovido tradicionalmente pela escola teve
que ser transferido para
este ano, e promete ser o
maior até hoje, o “CAEL
em Cena 2021”. Se você
ficou interessado em conhecer os projetos da Escola, é só procurá-los no
Facebook como CAEL
e no Instagram como @
caelsalto.

MONSTER
HUNTER
Lançamento - Ação /
Aventura / Fantasia Classificação 14 anos
- 103 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (18) a Quarta
(24): 19h50
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (18) a Quarta
(24): 15h50 / 20h40
[TC]
Polo Shopping
Quinta (18) a Quarta
(24): 16h25 / 18h50 /
21h20
......................................
TOM & JERRY: O
FILME
2ª semana - Aventura
/ Comédia - Classificação livre - 102 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (18): 16h35 /
19h00
Sexta (19) a Quarta
(24): 14h50 [TC] /
16h35 / 19h00
Polo Shopping
Quinta (18), Sexta
(19), Segunda (22),
Terça (23) e Quarta
(24): 15h45 / 17h20 /
19h45
Sábado (20) e Domingo (21): 14h30 /
15h45 / 17h20 / 19h45
......................................
#SEMSAÍDA
2ª semana - Suspen-

se - Classificação 16
anos - 91 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (18) a Quarta
(24): 19h15 / 21h40
......................................
PINÓQUIO
5ª semana - Fantasia
/ Aventura - Classificação 10 anos - 120
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (18) a Quarta
(24): 19h30 [TC]
Polo Shopping
Quinta (18) a Quarta
(24): 16h50
......................................
MULHER-MARAVILHA 1984*
10ª semana - Aventura / Ação - Classificação 12 anos - 151
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente
Sábado
(20) e Domingo (21):
17h20 [TC]
*Para este filme somente no Jaraguá PROMOÇÃO 2 X 1:
NA COMPRA DE
UM INGRESSO, O
SEGUNDO É GRÁTIS
*Válido apenas para
compras nas bilheterias do cinema
Polo Shopping
Quinta (18) a Quarta
(24): 20h15

www.topaziocinemas.com.br
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negócios & classificados

CA09253 - RESIDENCIAL MAISON BLANCHE - AT 189,48m² AC 181m² Pavimento
Térreo - Sala de Estar/Jantar, Despensa, Cozinha, Lavabo, Sala Multiuso, Área de
Serviço, WC social e Sacada. Pavimento Superior - 03 suítes sendo 01 Suíte com
Closet, , 01 Suíte 01 com varanda. R$ 850.000,00

CA08151 - JARDIM DOS AROMAS - AT 150 m² AC. 105 m² - 3 dormitórios (1 suíte com
armário), sala para 2 ambientes, cozinha com armários planejados, wc social, quintal com
churrasqueira e garagem para 2 autos. Condomínio com área de lazer completa e portaria 24 horas. R$ 590.000,00.

CA09269 - AT 311 m² - AC 210 m² - RESIDÊNCIA SOBRADO EM CONDOMÍNIO FECHADO - JD PORTAL DE ITAICI - 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 salas integradas estar e
jantar, 3 banheiros, cozinha, lavanderia e despensa, área com churrasqueira, 4 vagas de
autos sendo 2 vagas coberta, piscina. Móveis planejados na suíte, cozinha e banheiros
e ar condicionado nos dormitórios, condomínio com infraestrutura de área de lazer,
quadras, campo de futebol, portaria 24 horas. R$ 750.000,00.

AP05007 - JATOBÁ -EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - CENTRO - AU. 120 m² - Apartamento semi mobiliado com geladeira, microondas, fogão, sofá, mesa de jantar,
camas tipo box com 3 dormitórios sendo 1 suíte (sendo 1 dormitório com armário
planejado), lavabo, sala para dois ambientes com parede em concreto, lavanderia,
wc de serviço, wc social e garagem para 2 autos coberta. Condomínio com área de
lazer completa e Portaria 24 horas!!!R$ 3.200,00 + COND + IPTU.

CA09262 - JARDIM PAU PRETO AT260m² - AC 226m² - CASA COMERCIAL PARA
SER REFORMADA - 02 dorms com armários embutidos, sendo 01 suíte. 01 WC social. Ampla sala de estar com 27m². Sala de jantar. Cozinha planejada e lavanderia
fechada. Jardim de Inverno no centro do imóvel e Quintal. FUNDOS: 01 Dorm, 01
WC, Despensa e Varanda coberta. 02 vagas cobertas. Vagas para clientes na frente
do imóvel OBS.: Cômodos Amplos. Aberto negociação para reforma. LOCAÇÃO R$
3.250,00 + IPTU

CA09261 - VILA ALMEIDA - AT.300m² AT.60m² - 02 dormitórios, sala, cozinha, wc
social e lavanderia, sem vaga de garagem casa de fundos com ótima localização à
100 metros do shopping Jaraguá. Locação R$1.400,00 + IPTU.

VENDAS:
SL01053 - OFFICE SQUARE - AU. 31m² - Sala
com ótima localização, em prédio comercial
entregue sem acabamento, podendo ser feito de acordo com o gosto e a necessidade do
usuário, com wc privativo. R$ 200.000,00.
TE06228 - LOTEAMENTO BORTOLETTO ITAICI - AT 748m² TERRENO DE ESQUINA - Fácil
acesso ao Centro da Cidade, Rodovias e Aeroporto de Viracopos - VENDA R$ 450.000,00.
CA09259 - JARDIM FLÓRIDA - AC 171,00m²
AT 163,00 m² - CASA TÉRREA - 03 Dormitórios, sendo 01 suíte. Sala. WC Social. Cozinha
planejada, Forno elétrico e Cook top. Garagem para 02 carros cobertos. FUNDOS, PARTE
SUPERIOR: Área Gourmet e WC social. VENDA R$ 425.000,00.

CA08178 - RESIDENCIAL PANORAMA - SOBRADO - AT.309m² - AC.272m² - 04 Suítes todas com
varanda, sendo 01 máster com closet, sala 03
ambientes, lavabo, cozinha, despensa, lavanderia, varanda gourmet, piscina, garagem pra 04
autos sendo 02 cobertas. Condomínio fechado
(próximo ao Colégio Objetivo).Trilha para caminhada e local de descanso ao redor de um lago,
Salão de festas, Portaria 24hs. R$ 1.100.000,00.
LOCAÇÃO
SL01047 - SALA COMERCIAL EDIFICIO AMBASSADOR- AU 40,00 m² - Sala Comercial com WC
e Elevador, Ótima localização (Centro) LOCAÇÃO R$ 600,00 + COND + IPTU.

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.

AP05007 - JATOBÁ -EXCELENTE LOCALIZAÇÃO CENTRO - AU. 120 m² - Apartamento semi mobiliado com geladeira, microondas, fogão, sofá,
mesa de jantar, camas tipo box com 3 dormitórios sendo 1 suíte (sendo 1 dorm com armários
planejados), lavabo, sala para dois ambientes
com parede em concreto, lavanderia, wc de serviço, wc social e garagem para 2 autos coberta.
Condomínio com área de lazer completa e Portaria 24 horas!!!R$ 3.200,00 + COND + IPTU

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

CA09198 -SALTO - AT.350 m² AC. 270 m² - Casa
em condomínio Salto/SP. 4 dormitórios sendo
1 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.
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.
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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.
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
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.
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
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.
CHÁCARAS E SÍTIOS

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$600 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado
com alambrado, garagem coberta para 2 carros.
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes,
cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet,
piscina e quintal com cocheira.
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.
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$1000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 – Kitnet
SALÃO
CENTRO - R$6.000,00 - 300 m², pé direito 4 metros, 2 banheiros, escritório, 3 vagas para carro,
torre na frente com 15 metros e preparado para ar condicionado.
VILA FURLAN - R$1.600,00 - Área 60 m², 2 banheiros.
CENTRO – R$2.000,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar 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

CH723 – VALE DO SOL – R$465 MIL – 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha, e garagem a vontade.
Possui área gourmet com churrasqueira.

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
CA00425-ITAQUERA-SP- 2 dorms +dep+2vagas(aceita permuta)....................... R$ 290.000,00
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
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
CA00429-MANTOVA- 03 dormis c/ suíte+dep+2 vagas...................................... R$ 649.000,00
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
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
AP00166 PREMIUM RESIDÊNCIA - 02 dorms c/ suíte +dep+2 vagas................ 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

AP00181-WINDS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas( aceita permuta).................... R$ 800.000,00
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 MAISON DU PARC
CASA MARAVILHOSA COM 3 SUÍTES
C/ PLANEJADOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
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
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
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 - AT250 m² 01 AC-139,48m²
casa, com 03 dorm,01
suíte, sala, sala jantarcoz 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 Pau-

lista - R$1.000.000,00
- AT- 548,70 m² AC275,25 – Sobrado em
condomínio -Residencial Santa Helena, com
03 dorm, 02 suítes, 2
banheiros, sala, cozinha, garagem 4 vagas,
aceita apartamento de
menor valor em Bragança Paulista- Fone – (19)
9 7109-6186
REF 12 – Cond. Terra
Magna - R$1.400.000,00
Sobrado – AT- 360m²
ac – 250m², com 4 dormitórios, 1 suíte, salas
de jantar, estar e tv, bar/
adega, cozinha, armários
embutidos, 4 banheiros,
espaço gourmet com
churrasqueira, piscina
com hidro, 4 vagas de
garagem, ar condicionado, aquecimento solar
e câmeras segurança.
Aceita permuta. Fone –
(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$220.000,00
Aceita Financiamento.
Corra! F.: 99762-7997 /
3935-3294
Casa Sobrado Jardim
Europa - 3 dormitórios +
1 uma suíte 2 cobertas 2
descobertas (19) 99384
-7400
Casa Vila Areal ( Proxima do Carrefour) 3 dormitórios c/ suíte
2 vagas cobertas R$
455.000,00 (12) 997743282 WhatsApp
Casa nova condominio
Veiena - 3 dormitórios c/
suíte 2 vagas de garagem R$ 740.000,00 (12)
99774-3282 WhatsApp
Casa nova condominio
Bréscia - 3 dormitórios
c/ suíte 1 vaga coberta 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 imóvel. 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

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
REF 07- Edif. Athenas – Lindo apto
R$1200.000,00 - Área
útil 184m², amplas sala e
cozinhas, 04 dormitórios,
02 suítes, 03 vagas de
garagem, salão de festas, piscina. Fone – (19
)9 7109-6186
Apartamento Plaza
Bela Vista - 2 dormitórios c/ suíte 2 vagas de
garagem F.: (19) 993847400
Apartamento Jardim
América - para Venda
e Locação 2 dorm., Cozinha área de serviço.
Garagem Venda R$
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
financiamento. 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.: 99762-7997 / 982716141 Corra!

Apartamento Dueto Di
Mariah - 3 dormitórios
c/ varanda gourmet 2
vagas R$ 1800,00+cond+iptu F.: (19) 993847400

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, di-

versas 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 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP 36.000m², 02 casas, barracão, lago com peixes,
telefone fixo, torre de
internet a 500 metros da
rodovia, R$300.000,00
aceita imóvel em Indaiatuba de igual ou menor
valor. Estuda entrada +
parcelamento. F.: (19)
99762-7997 / 3935-3294
Chácara Colinas - Com
2 dormitórios, banheiros
feminino e masculino
R$ 750.000,00 F.: (19)
4105-7479
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)
4105-7479
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 - A.T.:
1.000 m², A.C.: 170m² .
Valor R$550.000,00 Falar c/ Carlos ou Sandra
F.:(19) 97119-8369 / (19)
99487-5089

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 (19) 993847400
Terreno Elias Fausto 175 metros R$ 57.000,00
F.: (19) 99384-7400

Vendo Terreno em condomínio de alto padrão
Maison Du Parc - 495m²
Fone: (19) 99115-8368
Vendo Terreno em
Condomínio fechado
Horizontown - 450m² F.:
(13) 99712-3768

Vendo ponto comercial
Borracharia - pronta
para trabalhar, está em
funcionamento. Avenida
Ário Barnabé, 511. Falar
com Sebastião F.: (19)
3894-5279

Viajo para o Paraguai
encomendas pelo Fone:
(19) 98201-7566 Ricardo
e Samantha ou deixar o
contato.
Vendo Bancada c/ 2
cadeiras 2 espelhos c/
molduras. R$1.000,00 R:
Chile, 244 - JD. América
F.: (19) 3312-0908
Vendo Jogo de Quarto completo (guarda
roupa com 10 portas,
criado mudo e cama)
madeira maciça. Produto
de Showroom Festival
de Gramado/RS. F.:
(19) 99855-2170 / (19)
99384-7418
Vendo Sanona marca
Michael 80 baixos 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, cor:
branca R$ 600,00 .: (19)
3935-1633
Vendo Fogão Cooktop
com pedra de marmore
R$300,00
Vendo 2 Cama elástica mini jump R$150,00
cada F.: (19) 3935-1633
Vendo Jogo de sofa semi
novo F.: (19) 98120-3357

Aulas de Portugues e
redação com o Jornalista
Ricardo F.: (19) 982017566 / 98315-9064
Ofereço-me para fazer
declarações de imposto
de renda. Valor R$ 70,00
F.: (19) 99124-2964
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) 993695615 / (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) 992121731

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.ELVIRA FLORA DA
SILVA com 93 anos,
Viúvo (a) sendo filho
(a) de ANNA FLORA
DE JESUS e OCTACILIO BARBOSA DOS
SANTOS. Deixa filho
(s): MARIA SANTOS,
ANA, MARIA NEUZA,
DIVANI, IONICE, EDELSON, JOAQUIM, OTACILIO. Falecido (a) em:
03/01/2021, e Sepultado
(a) em Curralinho, Zona
Rural de Rio do Pires-BA
aos 04/01/2021.
2.JOÃO
FERREIRA
DAMASCENO com 82
anos, Solteiro sendo filho (a) de RAIMUNDO
FERREIRA DAMASCENO e AMELIA FERREIRA DAMASCENO. Deixa filhos. Falecido (a)
em: 13/01/2021, e Sepultado (a) no Cem. Recanto da Paz- Porto Velho-RO aos 14/01/2021.
3.FLORENCIO SEVERO DA SILVA com 90
anos, Viúvo (a) de EVA
SOLIDADE DA MOTA
SILVA sendo filho (a)
de MANOEL SEVERO
GUIMARÃES e DELFINA LUIZA DA SILVA.
Deixa os filhos: MARIA
GELSIA, MARIA ILÇA,
MARIA ZILVA, MARIA
INEY, MARIA ISIS,
GILSON,
SIRLENE,
FÁBIO, FÁBIA, FER-

NANDO, EDMAR (Todos
Maiores). Falecido (a)
em: 22/01/2021, e Sepultado (a) no PQ. Santa
Lucia- Bocaiúva-MG aos
23/01/2021.
4.JOSE CARLOS DALAN com 74 anos, Casado (a) com MARIA
MADALENA JAVAROTTI
DALAN sendo filho (a) de
ALBINO DALAN e MARIA
DE LOURDES DALAN.
Deixa filho(s): ALESSANDRA, ANDRÉ, ADRIANA,
ANA CARLA (TODOS
MAIORES), Falecido em:
10/02/2021, e sepultado
(a) no JARDIM MEMORIAL aos 11/02/2021.
5.NATIMORTO
GREGORY LEON MOREIRA
SOARES, Falecido em:
11/02/2021, e sepultado
(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 12/02/2021.
6.ADEMIAS ALEXANDRE GOMES com 73
anos, Casado (a) com
MARIA NEUZA PAVAN
GOMES sendo filho (a)
de JAZON FERREIRA
GOMES e FRANCISCA
ALEXANDRE GOMES.
Deixa filho(s): LEONARDO, CORINA, ANA PAULA (MAIORES), Falecido
em: 11/02/2021, e cremado(a) no CREMATÓRIO
PORTAL DE ITATIBA aos
12/02/2021.

7.ELZA
BARBOSA
DIAS RODRIGUES com
85 anos, Era Viúvo (a)
de LAZARO RODRIGUES sendo filho (a) de
JOÃO BARBOSA DIAS
FILHO e SANTINA DE
OLIVEIRA DIAS. Deixa
filho(s): JOÃO, MARIA
APARECIDA, APARECIDO, LEONEL, LEONCIO
(MAIORES ), Falecido
em: 11/02/2021, e sepultado(a) no PARQUE
DOS
INDAIAS
aos
12/02/2021.

10.MAURO DONIZETE
NUNES DE CARVALHO
GUARNIERI com 53
anos , Casado (a) com
ALEXANDRA FORTUNA
GUANIERI sendo filho(a)
de MAURO GUARNIERI e OLGA NUNES DE
CARVALHO GUARNIERI. Deixa filho(s): MAURO (30), LUCAS(26) ,
JULIA (21)., Falecido em:
12/02/2021, e cremado(a) no CREMATÓRIO
O PORTAL ITATIBA SP
aos 13/02/2021.

8.REGIANE DA SILVA BELLOTTI com 52
anos, Era Divorciado (a)
de EDSON JACOMO
BELLOTTI sendo filho
(a) de JOSE DA SILVA
e MARIA DE LOURDES
CORREA DA SILVA. Deixa filho(s): GABRIELLE
33, BRUNO 31, Falecido
em: 11/02/2021, e sepultado (a) no JARDIM MEMORIAL aos 12/02/2021.

11.EVALDO FERREIRA
AZARA com 64 anos,
Era Solteiro (a) sendo filho(a) de HERMENEGILDO FERREIRA AZARA e
ANA ALVES FERREIRA.
NÃO DEIXA FILHOS,
Falecido em: 13/02/2021,
e sepultado (a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
14/02/2021.

9.JOSE CARLOS SAMPAIO com 59 anos,
Casado (a) com MARELENA PIRONHE SAMPAIO sendo filho (a) de
SEBASTIÃO SAMPAIO
e JOAQUINA LEOPOLDINA DOS SANTOS
SAMPAIO. Deixa filho(s):
GISELE 16, Falecido em:
12/02/2021, e sepultado
(a) no CANDELARIA aos
12/02/2021.

12.TERESINHA MARIA
ROCHA com 85 anos ,
Era Viúvo(a) de JOÃO
ROCHA
SOBRINHO
sendo filho(a) de VERTULINO ANTONIO DE OLIVEIRA e ANA MARIA DE
OLIVEIRA. Deixa filho(s):
EVA, JOÃO, SILVANA,
ANGELA
(MAIORES),
MARIA, JOSE, HOZANA
(FALECIDOS), Falecido
em: 13/02/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 14/02/2021.

13.JOÃO CARLOS RODRIGUES com 56 anos
, Era Separado(a) de
SILVANA MORAIS DE
ALMEIDA sendo filho(a)
de LINDEMBERG FURTADO RODRIGUES e
NEUSA MARIA FONTES
RODRIGUES.
Deixa
filho(s): JULIA 18, Falecido em: 13/02/2021, e
sepultado (a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
14/02/2021.
14.MARIO
PINHEIRO
PRADO com 91 anos ,
Casado (a) com APPARECIDA PAUSER PRADO sendo filho(a) de
FRANCISCO PINHEIRO
DO PRADO e THEREZA ALVES DA COSTA.
Deixa filho(s): SUELI,
ELIANA, SIDNEI (MAIORES) DULCINEIA (FAL),
Falecido em: 13/02/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
14/02/2021.
15.VILMO
TEIXEIRA
com 69 anos, Casado
(a) com MARIA HELENA
TEIXEIRA sendo filho (a)
de PEDRO TEIXEIRA e
ANA CARVALHO TEIXEIRA. Deixa filho(s):
CARLOS,
MARCOS
(MAIORES),
Falecido
em: 13/02/2021, e sepultado(a) no PARQUE
DOS
INDAIAS
aos
14/02/2021.

16.JOÃO CARLOS DA
COSTA com 59 anos,
Era Solteiro (a) sendo filho(a) de SAULO
DA COSTA e ANTONIA PAES LEME DA
COSTA. NÃO DEIXA
FILHOS, Falecido em:
13/02/2021, e sepultado
(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 15/02/2021.
17.TEREZINHA
RAIMUNDA GONÇALVES
com 70 anos, Casado (a) com GERALDO
CANDIDO GONÇALVES
FILHO sendo filho (a)
de ANTONIO CANDIDO
GONÇALVES e MARIA
JOSÉ. Deixa filho(s):
WANDERLEY,
EVANILDA, WANDERLEIA,
TELMA, GISELE (TODOS MAIORES), Falecido em: 14/02/2021, e
sepultado (a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
15/02/2021.
18.JOSÉ
FERNANDO
CARNEIRO com 62 anos,
Casado (a) com MARIA CECÍLIA DA SILVA
CARNEIRO sendo filho
(a) de LUIS CARNEIRO
e MARIANA AUGUSTA
DA SILVA CARNEIRO.
Deixa filho(s): EVANDRO
35, VAGNER 33, ANTONIO 30, Falecido em:
14/02/2021, e sepultado
(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 15/02/2021.

19.APARECIDA
SAVIAN ESCODRO com
88 anos, Era Viúvo (a)
de ANGELO ESCODRO
sendo filho (a) de PEDRO SAVIAN e JOANA
ZUIANI. Deixa filho(s):
ANGELO, NEUZA, SERGIO, MARCO (MAIORES),
Falecido
em:
15/02/2021, e sepultado
(a) no CANDELARIA aos
15/02/2021.
20.MERCEDES ROCA
CALZA com 85 anos ,
Era Viúvo(a) de LUIZ
CALZA sendo filho(a) de
MIGUEL ROCA e ENRIQUETA GIL MARTI DE
ROCA. Deixa filho(s):
ROSANA, MIGUEL, RAQUEL (MAIORES), Falecido em: 15/02/2021, e
cremado(a) no CREMATORIO O PORTAL ITATIBA-SP aos 16/02/2021.
21.JOSE
CLECIANO
TEIXEIRA com 88 anos
, Casado (a) com BENTA CÉLIA TEIXEIRA
DE CAMARGO sendo
filho(a) de JOSE THEOTONIO TEIXEIRA e JOVELINA MOREIRA DE
ALMEIDA. NÃO DEIXA
FILHOS., Falecido em:
15/02/2021, e sepultado(a) no HELVETIA aos
16/02/2021.
22.LAURA WOLF SIMONELLI com 91 anos , Era
Viúvo(a) de ANTONIO

SIMONELLI sendo filho(a) de FREDERICO
WOLF e MARIA RAZORI. Deixa filho(s):
WALDERES, VALDIR
(MAIORES), Falecido
em: 15/02/2021, e sepultado(a) no CANDELARIA aos 16/02/2021.
23.JOSE DE PAIVA
com 92 anos , Casado
(a) com APARECIDA
RICARDO DE PAIVA
sendo filho(a) de JOSE
BATISTA DE PAIVA e
MAXIMIRA MARIA DE
JESUS. Deixa filho(s):
CÉLIA,
AGENOR,
CELSO, JOSÉ, CELINA (MAIORES), Falecido em: 15/02/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS
aos 16/02/2021.
24.EUGENIO CASABONA RODRIGUES
CASTILHO com 71
anos , Casado (a) com
ROMILDA REIZINGER
CASTILHO sendo filho(a) de FREDERICO
RODRIGUES
CASTLHO e ZILDA CASABONA CASTLHO.
Deixa filho(s): LEONARDO , FERNANDO, JULIANA (TODOS
MAIORES), Falecido
em: 16/02/2021, e
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
16/02/2021.
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