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Pesquisa aponta que comércio 
está se adaptando à crise gerada 
pela pandemia em Indaiatuba

P. A3

A pesquisa IPC Maps 2021, realizada pelo IPC Marketing Editora, de São Paulo, divulgada no final 
de maio, revelou que os moradores e comerciantes de Indaiatuba estão se adaptando à crise gerada pela 
pandemia desde 2020. O responsável pelo levantamento, Marcos Pazzini, afirma que essa conclusão 
vem do aumento no número de novas empresas abertas na cidade e da projeção de aumento do consumo 
prevista para este ano.

Crianças serão vacinadas 
contra a gripe neste sábado

Programa Expressão No Ar 
reestreia, ao vivo,dia 6 de julho

Tarifa de pedágio na SP-75 
sobe para R$15,20 

Troféu Frutos de Indaiá 
premia as melhores 
empresas de
Indaiatuba

Impostos 
atrasados 
ganham mais 
prazo para 
regularizar

Alistamento 
Militar é 
prorrogado 
até 31 de 
agosto

E
S

C
A

N
E

IE
 P

A
R

A
 

M
A

IS
 C

O
N

T
E

Ú
D

O
O Troféu Frutos 
de Indaiá irá pre-
miar, as empre-
sas e empresá-
rios escolhidos 
por voto popu-
lar, em outu-
bro de 2021. 
A g u a r d e m 
novidades!
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SAÚDE

WEBTV

REAJUSTE

FRUTOS DE INDAIÁ

PRORROGADO CADASTRO

Revesto Pisos e Re-
vestimentos - Ma-
ristela Terezan e 
Aleandro Terezan

Quem está com os im-
postos municipais atrasa-
dos, referentes aos exercí-
cios de 2020 e anteriores, 
poderá pedir a renegocia-
ção com benefícios até 23 
de dezembro.

A Junta Militar de In-
daiatuba informa que o 
prazo para o Alistamento 
Militar de jovens do sexo 
masculino nascidos em 
2003 foi prorrogado até 
31 de agosto.

A Secretaria de Saúde de Indaiatuba realiza ama-
nhã (03) a campanha de vacinação contra a Influenza 
(gripe), em parceria com a Secretaria de Educação. A 
vacinação acontece das 8h às 13h.

O Expressão No Ar estará de volta a partir do dia 6 de julho. 
O programa será comandado por Fábio Alexandre e Koringa 
todas as terças-feiras, ao vivo, direto do Bar do Porto.



Artigo

Previsão do Tempo

Tenho constatado nas reuniões do Business 20, braço privado do G20, do qual sou integrante, que a disputa no contexto da economia global 
passa a se concentrar na indústria, inclusive no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias essenciais à recuperação no pós-pandemia. O 
setor, segundo representantes de várias nações, diplomatas e autoridades, torna-se estratégico para a retomada. Não é sem razão que o Senado dos 
Estados Unidos aprovou nova política de fomento da atividade, que já havia recebido aporte de US$ 3 bilhões do Governo Biden, e que na União 
Europeia esteja ocorrendo o diferimento e/ou postergação do recolhimento de impostos. Nosso país, contudo, está deslocado nesse contexto, pois 
a indústria nacional, setor mais afetado pelos gargalos do “Custo Brasil”, segue enfrentando perdas de produtividade, num círculo vicioso que 
se arrasta há pelo menos quatro décadas. Assim, é premente impulsionar a atividade, a começar pela reforma tributária, estabelecendo-se mais 
equilíbrio na arrecadação, pois o parque fabril paga um terço de todos os impostos nacionais, mas representa apenas 11% do PIB. O novo modelo 
também precisa incluir o ICMS, para que tenha fim a nociva guerra fiscal.

Precisamos de uma política industrial, com planejamento e previsibilidade, ancorada em P&D e que contemple linhas especiais de crédito, 
incentivos à produção conforme vocações regionais e mercadológicas e regime tributário incentivador aos investimentos voltados à inovação, 
incluindo os bens de capital. Compete ao governo, juntamente com o setor privado, estimular a pesquisa e ciência nas universidades e institutos 
públicos, remover obstáculos burocráticos e promover incentivos nas áreas nas quais haja vantagens competitivas ou interesse estratégico. É prio-
ritário reduzir o custo de produzir e operar no Brasil, que supera em R$ 1,5 trilhão por ano a média das nações da OCDE (Organização para a Co-
operação e Desenvolvimento Econômico), segundo estudo realizado pelo Boston Consulting Group, do qual participaram diversas entidades de 
classe. Nessa conta, os tributos são responsáveis por diferença de R$ 270 bilhões e os encargos com a folha de pagamentos, R$ 300 bilhões, dentre 
12 grupos de fatores, que são os seguintes: alta complexidade e onerosa carga tributária, cumulatividade de impostos, taxação dos investimentos 
e exportações, informalidade e sonegação; alto custo para abrir e longo prazo para formalizar um negócio; limitada oferta de capital e crédito caro 
para o tomador final; encargos elevados e excessiva judicialização/risco trabalhista; custos altos e baixa qualidade logística; energia elétrica e gás 
natural com preços acima do mercado mundial; instabilidade e pouca eficácia da regulação e baixa efetividade e agilidade do enforcement legal.

O fomento da indústria precisa acontecer já no contexto de transformações aceleradas pela pandemia da 
Covid-19, como o advento da Manufatura Avançada e a redução da dependência de insumos, bens de capital 
e produtos estrangeiros, principalmente da Ásia. Neste último aspecto, temos conversado com representantes 
de entidade de classe e governos latino-americanos, estudando a viabilidade de integração das cadeias regio-
nais de valores, num processo de complementaridade e maior autonomia continental. Outro desafio para o 
desenvolvimento industrial é capacitar os empreendedores, gestores e colaboradores das empresas. Todos 
nós estamos no mesmo barco e precisamos de educação continuada para poder encarar as transformações da 
produção, do mercado e da estrutura do trabalho. O fomento setorial também deve incorporar o conceito de 
ESG (Meio Ambiente, Social e Governança). A aderência a essas práticas de responsabilidade socioambiental 
e boa gestão é cada vez mais decisiva para as empresas atraírem investimentos, responderem aos anseios dos 
consumidores e garantirem a perenidade dos negócios. A inserção global precisa igualmente ser buscada, o 
que exige mais produtividade e competitividade. Trata-se de uma possibilidade que deve incluir as pequenas 
e médias fábricas, pois o comércio exterior é acessível a todas as empresas. 

Editorial
Kit Covid e “tratamento precoce”: o 

que diz a Ciência?
Com a Pandemia de Covid-19 se tornando cada vez mais conta-

giosa e letal, e o ritmo lento de vacinação no Brasil, é compreensível 
que as pessoas queiram encontrar remédios eficazes o mais rápido 
possível. Mas a defesa irresponsável feita pelo governo federal de me-
dicamentos sem eficácia comprovada, como a cloroquina, a hidroxi-
cloroquina e a ivermectina já tem causado intoxicações graves. 

A Ivermectina é um dos medicamentos que fazem parte do tal “kit 
Covid”, distribuído por algumas prefeituras e encorajado pelo governo 
federal. Ele é um vermífugo, tem ação antiparasitária contra lombriga 
e piolho, mas não tem eficácia contra a Covid, de acordo com estudos 
mais rigorosos de revistas científicas de alto impacto. Por isso, seu uso 
é desencorajado por autoridades como a ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) e pelo próprio fabricante do medicamento. 

 O professor titular da Faculdade de Farmácia da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) explica que essa ideia surgiu porque 
foram feitos estudos em laboratório que mostravam que a Ivermecti-
na inibia a replicação do vírus in vitro, quando aplicada uma dose 18 
vezes maior do que a terapêutica. Mas o professor esclarece que é im-
possível administrar essa quantidade em humanos. “A diferença entre 
remédio e veneno é a dose”, explica.

Algo semelhante ocorre com a cloroquina e hidroxicloroquina. 
São medicamentos indicados para malária, artrite reumática e lúpus, 
mas sem nenhuma eficácia científica contra o coronavírus.  Com cer-
teza causa danos, sim”, alerta o cientista. 

Já foram relatados casos de hepatite medicamentosa causados por 
abuso do uso dessas substâncias, levando até a necessidade de trans-
plantes. Por isso, esses medicamentos já foram alvo de críticas de or-
ganizações médicas, como a própria Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Portanto, não se iluda: tratamento precoce não existe! As úni-
cas medidas eficazes são o distanciamento físico, o uso de máscaras, 
álcool gel e as vacinas! Proteja-se da forma correta!

O novo foco das disputas econômicas internacionais
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Vacina BCG contra tuberculose 
completa 100 anos

Toque de Recolher volta a ser às 
21h em Campinas

A vacina BCG (sigla para "Bacilo de Calmette e Guérin") 
completa 100 anos e continua efetiva contra a tuberculose, que é 
doença contagiosa e que atinge principalmente os pulmões e que, 
se não tratada, pode provocar sérios problemas respiratórios 
e até a morte. Desde 1976, o Ministério da Saúde 
brasileiro tornou obrigatória a administração da 
BCG na infância em crianças de até quatro 
anos, de preferência no bebê recém-nas-
cido. En jovens e adultos deve ser 
aplicada por recomendação médica.

Desde quinta-feira, dia 1º de julho, o Toque de Recolher de 
pessoas e veículos em vias públicas de Campinas volta ao horário 
anterior, entre 21h01 às 4h59, durante a permanência do municí-

pio nas fases Emergencial, Vermelha e de Transição do Plano 
São Paulo. Os estabelecimentos considerados essenciais 

poderão funcionar até as 21h. Este horário vale 
até 15 de julho para comércio e serviços como 

shoppings, restaurantes, padarias, academias 
de esportes, salão de beleza, atividades 

religiosas e culturais, entre outras. 

SP registra 3,72 
milhões de casos 
por Covid-19

SP vacina 53% 
dos adultos contra 

COVID-19
O Estado de São Paulo registra 

nesta quarta-feira (30) 3.727.348 casos 
de COVID-19 durante toda a pandemia 
e 127.681 óbitos. Entre o total de casos, 
3.321.896 tiveram a doença e já estão recupera-
dos, sendo que 393.367 foram internados e receberam alta 
hospitalar. Hoje, há 20.197 pacientes internados em todo o 
território de SP, sendo 9.778 em unidades de Terapia Intensi-
va e 10.419 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de 
UTI no estado é de 74,8% . 

O Governador João Doria anunciou 
nesta quarta-feira (30) que o Estado de São 

Paulo já vacinou contra COVID-19 mais da 
metade de sua população com 18 anos ou mais 

com pelo menos uma dose e ultrapassou hoje a marca 
de 25 milhões de doses aplicadas em todo o território. Até hoje, 
18,7 milhões de pessoas com idade acima de 18 anos já iniciar-
am o esquema vacinal, o que corresponde a 53% deste público. 

Além disso, 18% da população já possui esquema vacinal 
completo, ou seja, já recebeu as duas doses dos imunizantes.
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Rafael Cervone é vice-presidente da Federação e Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP/CIESP) 

Continue a leitura 
acessando o blog no 

Portal Mais Expressão 
ou escaneando o QR 

Code ao lado

Receitas do  Lopes

Ingredientes 

1 e 1/3 xícara(s) de chá de 
queijo emmental (160 g) 

1 e 1/3 xícara(s) de chá de 
queijo gruyère (160 g) 

2/3 xícara(s) de chá de queijo 
maasdam (80 g) 

3/4 xícara(s) de chá de vinho 
branco meio seco frutado (160 
ml) 

2 colher(es) de chá de kirs-
chwasser - destilado de cerejas 
(10 ml) 

1 colher(es) de sopa cheia de 
amido de milho 

(12 g) 1 pitada(s) de sal

Modo de preparo 
Rale os queijos, grosseira-

mente. Reserve. 
Com todos os ingredientes 

em temperatura ambiente, colo-

que o vinho branco, o amido e 
os queijos ralados espalhados em 
uma panela de ferro esmaltado 
(a mais indicada) ou outra que 
não grude no fundo tão facil-
mente. 

Leve ao fogo brando e, com 
uma espátula ou um fouet, mexa 
até que os ingredientes comecem 
a se fundir com os queijos, der-
retendo e misturando ao vinho 
e amido. Não deixe de misturar 
nem por um momento. 

Acrescente uma pequena pi-
tada de sal para destacar os sabo-
res e, quando a fondue estiver no 
ponto, ou seja, bem homogênea e 
um pouco elástica, finalize com o 
kirschwasser. 

Misture e transfira para a 
sua panela de fondue. 

Sirva com pão italiano, pão de 
nozes, batata e legumes cozidos.

Fondue de queijo



Indicativos são o aumento no número de novas empresas e no consumo para este ano

Pesquisa mostra que comércio está
se adaptando à crise em Indaiatuba 

ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA-PMI

A pesquisa  IPC 
Maps 2021, rea-
lizada pelo IPC 

Marketing Editora, de São 
Paulo, divulgada no final 
de maio, revelou que os 
moradores e comercian-
tes de Indaiatuba estão se 
adaptando à crise gera-
da pela pandemia desde 
2020.

O responsável pelo 
levantamento, Marcos 
Pazzini, afirma que essa 
conclusão vem do aumen-
to no número de novas em-
presas abertas na cidade e 
da projeção de aumento 
do consumo prevista para 
este ano.

Em relação ao número 
de empresas, Indaiatuba 
pulou de 29.790 no ano 
passado para 32.544 neste 
ano. “A maioria dessas 
empresas é de serviços e 
entre essas a maioria é de 
MEI, pessoas que estão se 
reorganizando”, disse.

Já no que se refere à 
perspectiva de aumento 
de consumo, a pesquisa 
apurou que ela subiu de R$ 

7,2 bilhões no ano passado 
para R$ 8,9 bilhões neste 
ano, um patamar muito 
acima das vizinhas Itu e 
Salto, com R$ 5,8 e R$ 
3,8 bilhões.

Desempenho
Para Marcos Pazzini, 

o que Indaiatuba tem de 
melhor é uma resposta 
mais ágil das pessoas e do 
comércio. “A adaptação 
tem de existir para todos, 
mas quem absorve a ideia 

de mudar mais rapidamen-
te se dá melhor”, disse ele.

Prova disso é que In-
daiatuba é a 25ª melhor 
em potencial de consumo 
entre as 645 cidades do 
Estado (subiu duas posi-
ções em relação ao ano 
passado) e está em 82º 
lugar entre os 5.570 mu-
nicípios do país (subiu oito 
posições).

A pesquisa tem perio-
dicidade anual e avalia 22 
categorias de consumo, 

Em relação ao número de empresas, Indaiatuba pulou de 29.790 no ano passado para 32.544 neste ano, mesmo com a pandemia

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br

sendo feita a partir da 
divulgação da projeção 
do PIB (Produto Interno 
Bruto) para o consumo e 
dos índices de inflação do 
IBGE, que ocorrem em 
março.

Na Região Metropoli-
tana de Campinas (RMC), 
Indaiatuba só perde para a 
cidade-sede. Fica à frente 
de cidades grandes como 
Americana, por exemplo. 
O índice apurado na ci-
dade é de 0,17581 e o de 

Americana é 0,17255.
Pazzini diz que Indaia-

tuba tem bom desempenho 
na área de consumo por 
conta da predominância 
da classe B na cidade, 
com 47,2% do total, aliada 
à classe A, com 14,2%. 
A classe C responde por 
34,1% e as D e E por 4,4%.

Expectativas
Embora Matheus Ma-

son, presidente da Abrasel 
(Associação Brasileira 

de Bares e Restaurantes), 
regional Campinas, afirme 
que o setor perdeu 40% em 
2020, o estudo mostra que 
esse segmento vai crescer 
10,5% em 2021.

O crescimento ain-
da não é o ideal, mas 
representa um ganho 
considerável por dois 
fatores: esse é o setor 
mais prejudicado com 
os fechamentos da pan-
demia e por apresentar 
crescimento apesar dessa 
situação.

Donos de bares e res-
taurantes de Indaiatuba, 
ouvidos pelo Mais Ex-
pressão, não quiseram se 
manifestar a respeito por 
enquanto. Eles acham 
que é necessário obser-
var antes na prática o que 
a pesquisa prevê para 
depois avaliarem.

De acordo com a pes-
quisa IPC Maps 2021, 
a alimentação fora do 
lar deverá movimentar 
R$ 4 bilhões no Brasil 
todo este ano, número 
que em 2019, antes da 
pandemia e toda a crise 
gerada por ela, era de R$ 
5,9 bilhões.
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A Secretaria de Saúde 
de Indaiatuba realiza ama-
nhã (03) a campanha de va-
cinação contra a Influenza 
(gripe), em parceria com a 
Secretaria de Educação. A 
vacinação acontece das 8h 
às 13h, na Emeb do com-
plexo educacional Profº 
Nízio Vieira, unidade fun-
damental, localizada na Rua 
Jordalino Pietro Bom, 239 

PREVENÇÃO
Saúde realiza campanha de vacinação contra gripe para crianças neste sábado (3)

– Jardim Morada do Sol.
Podem se vacinar con-

tra a gripe crianças a partir 
de 6 meses a menores de 
6 anos.

A vacinação é impor-
tante para diminuir a inci-
dência de sintomas gripais 
no público infantil que, 
além de ser considerado 
mais vulnerável para ação 
do vírus Influenza, pode 

evoluir para casos graves e 
ser altamente transmissível. 
Com isso, a vacina protege 
a criança e contribui para 
reduzir os índices de con-
tágio das pessoas em seu 
ambiente de convívio.

É obrigatório realizar 
o cadastro da criança no 
Minha Vacina, levar do-
cumentação pessoal e tam-
bém o cartão de vacina.

DIVULGAÇÃO RIC-PMI

Emeb Profº Nízio Vieira no Jardim Morada do Sol será posto de vacinação neste sábado



REPRODUÇÃO-SESSÃO REMOTA 

Devedores de impostos atrasados 
ganham mais prazo para regularizar
Câmara aprovou projeto da Prefeitura que  adia até 23 de dezembro data para fazer renegociação

Quem está com os 
impostos muni-
cipais atrasados, 

referentes aos exercícios 
de 2020 e anteriores, po-
derá pedir a renegociação 
com benefícios até 23 de 
dezembro e não mais até 
31 de julho, como estava 
previsto na legislação.

A prorrogação da data, 
proposta pelo prefeito 
Nilson Gaspar (MDB), 
em razão do agravamento 
da pandemia na cidade, 
foi aprovada por unani-
midade e em regime de 
urgência pelos vereado-
res na sessão da segun-
da-feira (28).

A alteração já foi san-
cionada pelo prefeito e 
os interessados devem 
se cadastrar no site da 
Prefeitura no banner Re-
fis-2021, do lado esquer-
do e abaixo ou neste link: 
https://www.indaiatuba.

sp.gov.br/juridico/divi-
da-ativa/refis/.

Condições
Poderão ser incluídos 

no programa de refinan-
ciamento a totalidade 
dos créditos pendentes 
ou parte, conforme a dis-
ponibilidade do devedor, 

mas a inclusão total é 
mais vantajosa pelos be-
nefícios oferecidos.

O projeto prevê que 
os débitos fiscais refe-
rentes ao exercício de 
2020, quando não hou-
ver dívidas de exercícios 
anteriores em nome do 
interessado, em parcela 

única ou em até 12 par-
celas, terão isenção de 
multa e juros.

Para débitos referen-
tes a outros anos, a redu-
ção de multa será de 50% 
e de juros de 90%, mas só 
se forem pagos em parce-
la única, isto porque os 
valores são menores que 

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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Proposta pelo prefeito Nilson Gaspar (MDB), prorrogação foi aprovada por unanimidade e em regime de urgência 

os apurados referentes ao 
ano passado.

Caso os débitos se-
jam parcelados, inde-
pendentemente do ano, 
benefícios mudam: em 
12 vezes será isenção de 
50% da multa e 70% dos 
juros e, de 13 a 60 vezes, 
a isenção será de 50% 

tanto na multa quanto 
nos juros.

Madeira
Os vereadores aprova-

ram na sessão de segun-
da-feira (28) também, a 
última do semestre, já que 
entram em recesso em 
julho, projeto que torna 
obrigatório o uso de ma-
deira de origem legal nas 
construções da cidade.

O projeto partiu do 
líder do Governo na Câ-
mara, o vereador Arthur 
Spíndola (PP). Ele disse 
que a fiscalização será feita 
pela emissão do habite-se 
de novos imóveis e de re-
formas. A Prefeitura exigi-
rá notas fiscais da madeira. 

O vereador Sérgio José 
Teixeira (MDB), que foi 
acometido de Covid-19 no 
último dia 21, passa bem e 
já se recuperou quase que 
totalmente. Ele disse que 
poderia voltar às sessões 
na próxima semana se não 
houvesse o recesso.
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Reajuste foi baseado na correção da inflação pelo indicador econômico IPCA

A tarifa de pe-
dágio da pra-
ça da Rodovia 

Engenheiro Ermênio 
de Oliveira Penteado 
(SP-75), em Indaiatuba, 
sofreu reajuste de 8,05% 
nesta quinta-feira (1º). 
O aumento foi autori-
zado pela Agência Re-
guladora de Transporte 
(Artesp).

Portanto, a tarifa de 
pedágio subiu R$ 1,20 
passando de R$ 14,00 
para R$ 15,20. Segun-
do a Artesp, o reajuste 
foi baseado na corre-
ção da inflação pelo 
indicador econômico 
IPCA, entre junho/2020 
e maio/2021. 

Já a praça de pedágio 
Anchieta - Imigrantes, 
que liga São Paulo ao li-
toral, subiu de R$ 28,00 
para R$ 30,20.

O cálculo das tarifas 
de pedágio é feito utili-
zando-se o conceito de 
tarifa quilométrica, ou 
seja, corresponde a um 
valor fixo por quilôme-
tro multiplicado pelo 
trecho de cobertura da 
praça - e que varia em 
função da categoria das 
rodovias e dos tipos de 
veículos.  

Ainda de acordo com 
a Artesp, em 2020, por 
conta da pandemia de 
Covid-19, os reajustes 
tarifários foram adiados 
por cinco meses, tendo 
os valores sido alterados 
somente a partir de 01 
de dezembro de 2020. 

Pedágio na SP-75 sobe para 
R$15,20 após aumento de 8%

Por se tratar de servi-
ço essencial, nenhuma 
obra foi paralisada pelas 
concessionárias no perí-
odo de quarentena, bem 
como foram mantidas 
todas as atividades ope-
racionais, manutenção, 
atendimento ao usuário 
e prestação de socorro. 

Pagamento 
proporcional
O presidente Jair 

Bolsonaro sancionou 
no dia 2 de junho a Lei 
14.157 que abre cami-
nho para ampla altera-
ção do sistema de pe-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

dágios em rodovias do 
País, com cobrança de 
valores proporcionais 
à quilometragem per-
corrida por motoristas. 
A matéria foi aprovada 
pelo Senado em março e 
recebeu aval da Câmara 
dos Deputados no dia 6 
de maio.

A regulamentação 
estava prevista para até 
180 dias após a sanção 
presidencial, entretanto, 
o presidente alegou in-
dependência dos Pode-
res e vetou esse trecho.

O modelo proposto 
é conhecido como “fre-

CONVOCAÇÃO
Prazo para Alistamento 
Militar é prorrogado

ARQUIVO/AB COLINAS

e-flow” (fluxo livre, em 
inglês). A cobrança de 
pedágio proporcional ao 
trecho percorrido já é re-
alidade em países como 
Estados Unidos e parte 
da Europa. No Brasil, os 
usuários pagam tarifas 
fixas atualmente, de acor-
do com as categorias de 
veículos (carros, motos ou 
caminhões, por exemplo).

No modelo de fluxo 
livre, os valores seriam 
menores para quem per-
corre trechos curtos e 
maiores para aqueles 
que se deslocam por 
trajetos longos. 

Tarifa na Rodovia Eng. Ermênio de Oliveira Penteado (SP-75) é cobrada nos dois sentidos

A Junta Militar de 
Indaiatuba informa que 
o prazo para o Alista-
mento Militar de jovens 
do sexo masculino nas-
cidos em 2003 foi pror-
rogado até 31 de agosto, 
de acordo com Decreto 
Federal nº 10.731, de 28 
de junho de 2021.

O cadastro pode ser 
feito através do site 
www.alistamento.eb.
mil.br, ou de forma pre-
sencial na Junta Militar 
do município que fica 
localizado na rua Vinte e 
Quatro de Maio, 1.670.

O cadastro de forma 
presencial deve ser feito, 
preferencialmente, por 
jovens que são arrimo 
de família (ser casado ou 
ter filhos); que apresen-
tam certificado de dis-
pensa do Serviço Militar 
(Testemunha de Jeová); 
quem está fora do prazo 
(nascidos até 2002); e 
incapazes (problemas de 
saúde comprovado por 
laudo médico).

É importante que o 

candidato se aliste e 
fique atento ao perí-
odo de cadastro, pois 
caso o candidato perca 
o prazo ou não cumpra 
a Lei nº 4.375, de 1964, 
que coloca o serviço 
militar para jovens do 
sexo masculino como 
obrigatório, está sujeito 
a multa e fica em débito 
com o Serviço Militar. 
Isso gera impedimentos 
como não poder tirar 
a Carteira de Trabalho 
e Previdência Social 
(CTPS), obter ou reno-
var passaportes, matri-
cular-se em instituições 
de ensino ou editais 
para concurso público, 
assinar contratos com 
governos e empresas 
e ingressar no serviço 
público.

Para dúvidas ou mais 
informações, o horário 
de atendimento é das 
8h às 17h, de segunda a 
sexta-feira. O telefone é 
3816-9267 e o endereço 
eletrônico gabinete.jsm@
indaiatuba.sp.gov.br .

DIVULGAÇÃO-GOVERNO FEDERAL

Devem se apresentar para alistamento nascidos em 2003



Proposta visa levar diversão, música, informação e prêmios aos espectadores e a atração será transmitda ao vivo pela página do jornal no Facebook 

CÂMARA INDAIATUBA

Programa Expressão No Ar estará 
de volta a partir do dia 6 de julho
Atração vai ao ar às terças-feiras e será comandada por Fábio Alexandre e pelo Koringa 

O Expressão No 
Ar estará de 
volta a partir 

do dia 6 de julho. O 
programa será coman-
dado pelos apresenta-
dores Fábio Alexandre 
e Koringa todas as ter-
ças-feiras, ao vivo, às 
19h30, direto do Bar 
do Porto.

O programa será 
transmitido pelo Face-
book através da página 
do Jornal Mais Expres-
são (https://www.face-
book.com/jornalmai-
sexpressao).

Segundo os apre-
sentadores, o programa 
levará muita diversão, 
música, informação e 
muitos, mas muitos prê-
mios.

“Atendendo a mi-
lhares de dois pedidos, 
meu e do Fábio, nes-

sa volta o espectador 
pode esperar do progra-
ma bom humor, piada, 
brincadeira e diversão.  
Queremos oferecer um 
momento de descon-
tração em meio a tan-
ta notícia ruim”, disse 
Koringa.  “Aliás, essa 
é uma das funções do 

humor, da arte. Levar 
a gente para um mundo 
onde seja possível tra-
tar as coisas com mais 
leveza. E parafraseando 
o poeta Ferreira Gullar, 
a arte existe porque a 
vida não basta. Nada 
mais propício para o 
momento”, enfatiza.

E no programa de 
reestreia a música ficará 
por conta do cantor ser-
tanejo Renan Teixeira.

Programas
Em busca de levar 

informação de qualida-
de e se aproximar cada 
vez mais de todos os 

espectadores, o Grupo 
Mais Expressão tem 
investido na web TV 
com seus programas, 
ao vivo, permitindo 
assim uma interação 
entre os profissionais e 
o público de casa.

Para o diretor do 
grupo, Alan di Santi, 

os programas vieram 
pra ficar e as  novida-
des não param por aí. 
“Estamos trabalhando 
em outros programas, 
que ainda não podem 
ser revelados, mas que 
em breve estarão em 
nossa grade de progra-
mação”, disse.
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Pelo menos uma 
criança entre 
2 e 9 anos em 

cada cinco já apresen-
ta ou vai apresentar 
um episódio depressi-
vo, segundo profissio-
nais da área, ouvidos 
pelo jornal Mais Ex-
pressão.

O quadro se agra-
vou com a pandemia 
pelo isolamento social 
e aumento do convívio 
familiar, que, em mui-
tos casos, é hostil para 
o desenvolvimento 
psicológico da criança.

Históricos de alco-
olismo, problemas fi-
nanceiros e conjugais, 
mudança de casa e es-
cola e a cobrança exa-
gerada sobre a criança 
são os principais fato-
res desencadeantes.

Luto pega
A psicóloga kátia 

Guazzi, especializada 
em terapia compor-
tamental,  que atua 
há 26 anos, diz que 
fatores como luto por 
entes queridos, muito 
observado agora, tam-
bém influenciam.

“É difícil adminis-
trar perdas, sobretudo 
para crianças que ainda 
não desenvolveram as 
suas emoções, e pior: 
estar cercado por essas 
perdas, que incluem 
amigos, coleguinhas e 
conhecidos”.

A Prefeitura tam-
bém identificou au-
mento de atendimen-
tos de crianças e ado-
lescentes com quadros 
depressivos e ansio-
sos: de abril de 2020 a 
abril deste ano foram 
399 novos casos.

Há ainda o fato de 
que os casos que já es-
tavam em acompanha-
mento (718 depressi-
vos e 338 ansiosos) se 
agravaram e teve um 
aumento de tentativa 
de suicídio.

A Secretar ia  de 

Pandemia aumenta os casos de 
depressão infantil e obesidade
Instituições de Indaiatuba não têm números oficiais ainda, mas profissionais e clínicas observam crescimento e fazem alerta

REPRODUÇÃO

Saúde do município 
revela que os casos de 
tentativas de suicídios 
com adolescentes en-
volvem instrumentos 
cortantes, o que tam-
bém preocupa pela 
facilidade.

O governo munici-
pal mantém unidades 
de acolhimento diário 
e de atendimentos de 
pacientes em crise e 
acompanha a progres-
são do problema com 
mais atenção.

Os especial istas 
alertam que é preci-
so atenção redobrada 
dos pais, que devem 
observar o compor-
tamento da criança 
e procurar ajuda da 
psicoterapia infantil.

Segundo a Prefei-
tura, a rede munici-
pal atende os casos 
por meio das UBSs e 
dos CAPs infantis e 
há ainda atendimento 
disponível em clínicas 
particulares, com con-
vênio ou particular.

Obesidade
Os casos de obe-

sidade também cres-
ceram por conta da 
pandemia. Kátia Apa-
recida Precoma, psi-
cóloga com 15 anos 
de atuação, disse que a 
doença já tinha status 
de epidemia.

De acordo com ela, 
9,4% das meninas e 
12,4% dos meninos 
são considerados obe-
sos hoje, conforme os 

critérios adotados pela 
OMS (Organização 
Mundial da Saúde).

A Prefeitura e o 
governo do Estado 
não apresentaram nú-
meros oficiais, mas os 
profissionais dizem 
que Indaiatuba não 
tem comportamento 
diferente do resto do 
país.

A doença está as-
sociada ao sedentaris-
mo, agravado com a 
pandemia, e também 
a fatores genéticos 
e hormonais, além 
de alimentação des-
balanceada e baixa 
autoestima.

Gravidade
A obesidade é mais 

perigosa ainda que 
a depressão infantil, 
pois atinge desde be-
bês até crianças com 
12 anos e pode desen-
cadear outras várias 
doenças, até mesmo a 
depressão.

Kátia Precoma dis-
se que entre as prin-
cipais doenças de-
sencadeadas estão a 
diabetes, hipertensão, 
doenças cardíacas e 
até a má-formação do 
esqueleto da criança.

A sa ída  para  o 
problema, mesmo na 
pandemia, é a mu-
dança de hábitos, o 
que exige um esforço 
alongado dos pais ou 
cuidadores, sobretu-
do neste momento de 
pandemia.

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Todo cuidado é pouco, pois os mal-intencionados não têm limites

Vacina contra a Covid-19 gera 
golpe da pesquisa pós-aplicação

Que a malandra-
gem não tem 
limite não é no-

vidade, correto?
Que a pandemia, a 

Covid-19, o Coronaví-
rus e a própria vacina 
abririam espaço para os 
malandros atuarem tam-
bém não é novidade pra 
ninguém, não é mesmo! 
Pois bem! Fica aqui um 
alerta então.

Após tomar a vacina, 
muitas pessoas têm feito 
publicações nos stories, 
ou até mesmo na linha 
do tempo de suas contas 
no Instagram, Facebook 
e outras redes sociais, 
como eu também fiz 
quando tomei a primeira 
dose no dia 29 de junho 
de 2021.

Minutos depois da 
postagem, eis que sou 
abordado por uma pes-
soa do “Sistema Único 
de Saúde – SUS”, per-
guntando se eu teria no 
máximo um minuto para 
responder uma pesqui-
sa de quatro perguntas 
apenas.

Desconfiado, porém 
curioso, aceitei!

Observe que escrevi 
entre aspas a expressão 
“Sistema Único de Saú-
de – SUS”!

A Pesquisa
A pesquisa, em si, 

realmente foi bem rá-
pida. Quatro perguntas 
retóricas.

Primeira pergunta se 
desde o início da pande-
mia tive algum sintoma, 
destacando dores de ca-
beça, febre e dores no 
corpo. 

Segunda pergunta 

foi se tive contato com 
pessoas contaminadas 
pela Covid-19, desde 
o início da pandemia, 
acompanhada da tercei-
ra, quando perguntam 
se, na opinião do “entre-
vistado” as medidas de 
restrições devem perma-
necer ou se as atividades 
devem ser retomadas 
imediatamente.

A quarta pergunta 
é a “cereja do bolo”. É 
onde está o golpe! Pe-
dem o nome completo e 
o número do celular do 
entrevistado.

Parece uma pesquisa 
inofensiva, não é mes-
mo? Mas não é! É uma 
tentativa de golpe!

Onde está o golpe
No momento que o 

entrevistado informa o 
número do celular, quase 
que instantaneamen-
te, no mesmo direct do 

Instagram onde é feita a 
“pesquisa”, eis que uma 
“última” mensagem é 
enviada, com o seguinte 
conteúdo: “para tornar 
pública e registrar no 
nosso servidor a sua pes-
quisa, o(a) senhor(a) re-
ceberá agora uma men-
sagem de SMS com um 
código, que precisa nos 
fornecer”.

Para testar até a últi-
ma emoção, informei o 
meu próprio número de 
celular, porque o meu 
WhatsApp está protegi-
do com a verificação em 
duas etapas, pois logo 
imaginei que seria uma 
tentativa de clonagem ou 
sequestro de WhatsApp.

Bingo! Recebi a men-
sagem logo em seguida 
e, ao invés de informar 
o número, abri o SMS 
recebido para conferir. 
E lá estava a tentativa 
de golpe.

Todo cuidado 
é pouco
Muito cuidado com 

esse tipo de fraude, por-
que num momento tão 
fragilizado, onde pes-
soas de boa índole se 
dirigem à vacinação fe-
lizes e até emocionadas 
pela possibilidade de se 
imunizarem, o perigo de 
informar o código rece-
bido na mensagem de 
SMS sem sequer ler todo 
o conteúdo é enorme.

Não é novidade que 
esse tipo de golpe tem 
causado enormes trans-
tornos a quem dele se tor-
na vítima. Por isso, a dica 
é jamais fornecer códigos 
recebidos através de SMS 
ou qualquer outro meio, a 
quem quer que seja.

Só assim será pos-
sível manter o próprio 
WhatsApp em seu poder 
e não transferi-lo a pes-
soas má intencionadas.

Malandros se aproveitam de publicações nos stories para escolher as vítimas

REPRODUÇÃO-GOOGLE

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

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

INSTAGRAM: @simetriarestaurante
FACEBOOK: simetria restaurante

ANDRÉ CHACHÁ

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:

site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/

ESCANEIE O QR 
C O D E A O L A D O 
E ACESSE O SITE

Amigos, com a che-
gada de julho, as férias 
escolares se aproximam 
e para agradar os peque-
nos que vão estar dentro 
de casa nas próximas se-
manas, pensei em suge-
rir uma receita diferente!

O Bolo de Paçoca 
combina o melhor dos 
dois mundos e é super 
prático de ser preparado, 
confira:

Ingredientes
4 ovos
½ xícara de óleo de 

milho
1 e ½ xícara de açú-

car
2 xícaras de farinha 

de trigo
1 colher de sopa de 

fermento
1 xícara de leite
3 paçoquinhas de ro-

lha

Modo de preparo
Pré-aqueça o forno. 

Enquanto isso, bata os 
ovos com o açúcar até a 
mistura ficar esbranqui-
çada. Acrescente o leite, 
o óleo e, em uma vasilha, 

COLUNA DO CHEF 
SIMETRIA RESTAURANTE

misture os ingredientes 
secos;

Reúna as duas mistu-
ras, unte uma forma com 
manteiga e farinha, co-
loque a massa e leve ao 
forno, com fogo médico, 
por cerca de 40 minutos. 
Com um palito, confira 
para saber se a massa já 
assou.

Ingredientes para a 
calda

1 lata de leite conden-
sado

½ lata de creme de 
leite

50g de manteiga sem 
sal

4 paçocas

Modo de preparo
Coloque em uma pa-

nela o leite condensado, 
a paçoca, o creme de leite 
e leve ao fogo até ferver;

Acrescente a mantei-
ga e quando ela se dissol-
ver, jogue a calda sobre o 
bolo e decore-o com pa-
çocas ou pé de moleque 
triturado.

E está pronto!
Bon Appetit!

Bolo de Paçoca

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br



Tratamento é indicado para os pacientes que apresentam dificuldade respiratória

Pa s s a r  p e l a 
Covid-19 é 
um trauma. 
Se não é pelo 
efetivo risco 

de morte, é pelos trans-
tornos que a doença dei-
xa. Um dos principais 
é o enfraquecimento da 
musculatura respiratória, 
o que vem sendo tratado 
com fisioterapia.

O jornal Mais Ex-
pressão apurou junto a 
especialistas que tem au-
mentado a procura por 
esse serviço nas clínicas e 
com profissionais da área 
que trabalham de forma 
autônoma, principalmente 
pelos resultados rápidos.

Nem a Prefeitura nem 
o governo do Estado têm 
números que confirmem 
de forma oficial o au-
mento de procura, mas os 
profissionais dizem que 
a busca pelo tratamento 
cresceu neste ano com o 
agravamento da doença.

Outro fator que con-
tribuiu foi a falta de leitos 
para tratamento da Co-
vid-19. Dessa forma, os 

Aumenta procura por fisioterapia
pós-covid para combater sequelas 

pacientes não recebem o 
tratamento mais adequado 
em termos de espaço físi-
co. As sequelas passam a 
ser mais frequentes assim.

Sequelas
Os fisioterapeutas Re-

nan Ragiotto e Adriana 
Avelar, da Clínica de Fi-
sioterapia Adriana Ave-
lar, afirmam que o trata-

mento deve ser iniciado 
imediatamente após a 
eliminação da Covid-19 
para que os resultados 
apareçam de cara.

“O imediatismo é o 
melhor meio também para 
prevenir sequelas na mus-
culatura”, dizem eles.  Um 
dos problemas decorren-
tes do não tratamento é 
que a dificuldade respira-

REPRODUÇÃO

tória progrida em razão da 
musculatura mais fraca.

O desconforto da pro-
gressão das dificuldades 
não é o único problema. 
Com o tempo, o paciente 
pode apresentar lesões 
respiratórias decorrentes 
do mau funcionamento. 
O quadro se agrava ainda 
mais acima dos 50 anos.

A fadiga muscular 

do aparelho respiratório 
tem reflexos também na 
capacidade pulmonar, 
segundo os especialistas. 
Os pacientes pós-covid 
desenvolvem, em vários 
casos, uma redução da 
força dos pulmões.

Frio agrava
Afora os problemas 

causados pela Covid-19 

no aparelho respirató-
rio, sobretudo nas formas 
mais graves da doença, o 
frio é um agravante para 
a dificuldade de recupe-
ração dos pacientes que 
passaram pelo processo 
infeccioso.

A fisioterapeuta Adria-
na Avelar, que tem 23 
anos de atuação na área, 
afirma que a recomenda-
ção agora é que a fisiote-
rapia seja acompanhada 
de um trabalho voltado 
para a evolução cardíaca 
depois da Covid-19.

“Cada paciente reage 
de uma maneira, por-
que também influenciam 
como o organismo estava 
antes da contaminação e 
como foi o processo de 
acometimento da doença, 
o que determina a recupe-
ração”, disse ela.

A infectologista do 
Hospital Santa Lúcia, em 
São Paulo, Marli Sartori, 
afirma que a maioria da 
população não terá pro-
blemas, mas quem tiver os 
terá com mais intensidade 
e a dificuldade para tratá-
-los aumenta no quadro 
atual.

ELOY DE OLIVEIRA
redação@maisexpressao.com.br

Procedimento deve ser iniciado imediatamente após a eliminação efetiva da Covid-19 
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Design de unhas: os 
grafismos de inver-
no que estão com 

tudo 

Ondas retrôs, bolinhas 
assimétricas, geométrico 
descolado e as listras nem 
tão certinhas assim. Confi-
ra as tendências de cores e 
de decoração de unhas para 
essa estação
 
As unhas nunca estiveram 
tão descoladas, decoradas 
e artísticas como nas últi-

mas estações. E o inverno de 
2021 não será uma exceção. 
Ao contrário, a temporada 
começa com grande varie-
dade de cores e grafismos. 
“A proposta é combinar di-
ferentes grafismos em lis-
tras, bolinhas, formas geo-
métricas e ondas mesclando 
cores fortes e neutras para 
um resultado abstrato, di-
vertido e colorido”, Luana 
Evangelo, proprietária e edu-
cadora Master, especialista 
em alongamento de unhas.  
 
Uma das novidades é que o 
amarelo não ficou confina-
do no verão e surge como 
protagonista também no in-
verno, contrariando a ideia 
de que apenas tons quentes 
e terrosos são bem-vindos 
nos meses frios. Ao lado 
dele, o cinza aparece como 
um contraponto interes-
sante para compor qual-

quer decoração de unhas. 
 
Confira os comentários da es-
pecialista Luana Evangelo so-
bre cada uma das tendências! 
 
O efeito geométrico para esse 
inverno ganha uma aborda-
gem moderna e descolada, 
com designs que dialogam 
com o lúdico e o abstrato, 
sem a dureza das formas 
perfeitas. A tendência é o 
uso com cores fortes como 
o berinjela e o verde musgo 
misturados aos clássicos ver-
melho, o vinho e o marrom. 
Mas pode assumir um tom 
mais discreto com cores neu-
tras e cleans, tudo depende 
do efeito que se quer causar. 
 
As unhas decoradas com 
bolinhas (poa) atravessaram 
o verão e chegam como hits 
para o inverno com uma 
abordagem bem específica: 

resgatar o estilo retrô dos 
anos de 1960 e 1970. A ten-
dência é surgir colorida (o 
amarelo entra perfeitamente 
aqui) e assimétrica, na ver-
tical ou na horizontal, como 
elemento de criação livre. 
 
As paletas de laranja, mar-
rom e dourado são para 
quem busca um visual mais 
discreto. Como cor de fundo, 
a dica é usar um esmalte em 
tom nude ou mesmo aplicar 
apenas uma base incolor. As 
bolinhas podem entrar de 
forma inusitada, em quan-
tidades diferentes em cada 
unha, oscilando (unha sim, 
unha não) ou optando por 
fazer apenas uma em cada 
unha, valorizando o mi-
nimalismo. A ideia é sur-
preender com criatividade. 
 
Uma opção, por exemplo, é 
utilizar pinguinhos apenas 

no dedo médio, alinhadas 
na vertical, em tons escu-
ros para obter um visual 
clean, mas ao mesmo tem-
po com toque autêntico. 
 
Para um visual sofisticado, 
nada melhor do que incluir 
listras verticais, horizontais 
ou transversais com detalhes 
vazados ou preenchido com 
outra cor. Elas combinam 
bem com a nail art formando 
molduras inusitadas e criati-
vas. Interessante entrelaçar 
cores escuras com outras cla-
ras para criar mais destaque.

Tendências de unhas para o inverno!
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de brincadeiras empolgantes, 
com bastante gente. Porém, 
neste ano, tudo ainda será um 
pouco diferente, é preciso que 
seja. Lembre-se de que seguir 
todos os protocolos e manter 
os cuidados é sinal de amor 
aos seus e ao próximo.

Nem por isso as suas fé-
rias serão chatas, ou sem 
movimentação. Isso mesmo, 
é possível se divertir bastante 
e relaxar, nesse período, mes-
mo em tempos de pandemia. 
Fique de olho nessas dicas 
super legais que o Colégio 
Meta preparou para você!

• Opte sempre por se 
divertir em espaços abertos;

• Aproveite as férias 
para escolher os horários me-
nos movimentados para ir para 
a rua;

• Evite aqueles am-
bientes pequenos, como cafés, 
restaurantes e afins;

• É um ótimo mo-
mento para curtir o parque 
da cidade, para pedalar apre-
ciando a natureza, que pode 

Alunos do Colégio Meta entram de férias em julho e já se programam para se distrair

DIVULGAÇÃO-COLEGIO META

Fique de olho nas dicas do Colégio Meta para 
aproveitar as férias escolares com segurança
Explore lugares próximos de onde vocês moram, normalmente é um grande acerto para sair do tédio na quarentena

As férias de julho 
chegaram! Hora de 
descanso e descon-

tração, principalmente para os 
estudantes, crianças e jovens. 
Afinal, há quinze meses, as 
telinhas das aulas remotas e 
híbridas entraram em suas 
vidas, sem contar o estresse 
provocado pela pandemia.

Sim, estamos todos cansa-
dos dos protocolos de higiene, 
segurança e prevenção à pro-
liferação do Covid-19. Mas, a 
verdade é que a pandemia ain-
da não acabou e precisamos 
seguir nos cuidando, evitar 
aglomerações, usar máscaras 
e álcool em gel. Tudo isso 
ainda precisa ser levado muito 
a sério para que possamos nos 
proteger e proteger a quem 
amamos.

Férias significa descanso, 
sim, e também viajar para en-
contrar os familiares e conhe-
cer novos lugares, reunir todo 
mundo para matar a saudade, 
com leveza e diversão ao par-
ticipar de eventos criativos, ou 

oferecer muito mais do que 
você imagina, praticar exercí-
cios físicos; 

• É ideal para o mo-
mento trocar shopping por 
praças, por exemplo;

• Evite ao máximo 
viagens longas, de ônibus, 
avião, navio, ou qualquer 
outro transporte coletivo;

• Explore lugares pró-
ximos de onde vocês moram, 

normalmente é um grande 
acerto para sair do tédio na 
quarentena;

• Exercite o seu 
“olhar de turista”. Uma coisa 
que a quarentena nos ensinou 
foi prestar atenção nas coisas 
pequenas, nos detalhes que 
não percebemos normalmen-
te, essas são as coisas que nos 
fazem mais felizes;

• Redescubra o seu 

potencial criativo para fazer 
diferente e se mantenha em 
atividade. 

Aliás, você sabia que há 
vários tours virtuais “top de 
linha” para fazer? Que tal 
passear pelo Louvre (https://
www.louvre.fr/en/online-tou-
rs), em Paris?  Ou, será que 
você prefere viver aventuras 
pelo Zoológico de San Diego 
(https://kids.sandiegozoowil-

dlifealliance.org/videos)?  Se 
gosta de surf, dê só uma olha-
dinha nessas ondas incríveis 
que estouram da ilha de Maui 
(https://www.worldsurflea-
gue.com/posts/446036/ws-
le-at-large-jaws-2020?s1=wa-
tch). Agora, se curte conhecer 
outro planeta, que tal dar uma 
espiadinha em Marte (ht-
tps://accessmars.withgoogle.
com/)?    

Outra super dica do que 
fazer nas férias é ler bons 
livros. Coloque a sua imagi-
nação para funcionar, pense 
em assuntos que te interessam 
e escolha livros relacionados a 
esses assuntos. 

Para conhecer mais sobre 
o Colégio Meta, acesse www.
colegiometa.com, também 
no facebook em facebook.
com/Colégio Meta, ou faça 
uma visita. A Unidade I está 
situada na Rua Hermínio 
Steffen, nº 96, Jardim Regina, 
e a Unidade II, na Av. Cel. An-
tônio Estanislau do Amaral, nº 
1541, Itaici.



ao telefone, preparar um 
alimento, entre outras. 

Os terapeutas ocu-
pacionais têm a função 
de fazer o desfralde das 
crianças menores, au-
xiliar na aplicação o 
treino ABA – sigla em 
inglês para a abordagem 
da Análise do Com-
portamento Aplicada 
– identificando quais 
são os atrasos no de-
senvolvimento sensorial 

O maior objetivo da Terapia Ocupacional é conseguir aumentar a autonomia das pessoas com alguma deficiência
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CLÍNICA MATHEUS ALVAREZ

Conheça benefícios da Sala de Integração
Sensorial a crianças com várias deficiências
Espaço é procurado por pais com filhos portadores de alteração no desenvolvimento global 

A terapeuta ocu-
pacional Caro-
line de Almeida 

Carvalho atualmente 
tem o cargo de coorde-
nadora de uma equipe 
de profissionais de Te-
rapia Ocupacional. Ela 
conta que a T. O é uma 
graduação na área da 
Saúde que tem duração 
de quatro anos, sen-
do compreendida como 
uma profissão “do fazer 
humano”, voltada para 
dar qualidade de vida 
para quem foi prejudi-
cado em suas ocupações 
humanas.

“Atendemos pessoas 
com uma deficiência 
temporária ou perma-
nente. São alterações 
motoras, sensoriais ou 
cognitivas que podem 
afetar as atividades do 
dia a dia. O maior ob-
jetivo é conseguir au-
mentar a autonomia dos 
pacientes, em qualquer 
fase da vida”. 

O trabalho consiste 
em criar condições para 
a pessoa desenvolver as 
Atividades da Vida Di-
ária (AVDs), que envol-
vem cuidados e tarefas 
simples como escovar 
os dentes, se vestir, la-
var o rosto, tomar ba-
nho e outras, e ainda 
as Atividades Instru-
mentais da Vida Diária 
(AIVDs), aquelas que 
necessitam do auxílio 
de outras pessoas, como 
limpar a casa, interagir 

das crianças, e utilizam 
também a Sala de Inte-
gração Sensorial. 

“É uma sala com di-
versos equipamentos 
suspensos, que deixam 
os pais das crianças 
encantados quando a 
veem, mas é preciso ter 
treinamento específico 
para lidar com as crian-
ças na sala, pois corre o 
risco de ficarem super- 
estimuladas”.  Ela conta 

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

que é possível fazer com 
que a criança não apre-
sente comportamentos 
aversivos como gritar, 
correr, bater a cabeça, 
chorar, ficar irritada, 
além de proporcionar 
melhora na coordenação 
motora, controle postu-
ral, e outras habilidades 
importantes. 

A Sala é baseada na 
Teoria de Integração 
Sensorial, proposta ini-

cialmente na década de 
1970, pela pesquisadora 
estadunidense Ayres, 
que percebeu e com-
provou em seus estudos 
científicos que as altera-
ções no desenvolvimen-
to das crianças vinham, 
muitas vezes, de disfun-
ções sensoriais. 

Através de estímulos 
perceptivos e táteis que 
são obtidos através dos 
equipamentos suspen-

sos, é possível melhorar 
os níveis de atenção, 
atividade e aprendizado 
de crianças com diver-
sos diagnósticos como 
Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), paralisia 
cerebral em diversos 
níveis, Transtorno de 
Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) 
e outras deficiências.  
Caroline conta que em 
crianças autistas, entre 
60% e 90% delas apre-
sentam alterações sen-
soriais, sendo que em 
oito anos de formada, 
todos os seus pacientes 
apresentaram essa con-
dição.

“Muitas mães recla-
mam que não conse-
guem ir ao shopping 
porque a criança não 
suporta barulhos, ou que 
não conseguem escovar 
os dentes, por não acei-
tarem uma textura nova 
na boca. Todas essas 
condições podem ser 
trabalhadas e melhora-
das na Sala de Integra-
ção Sensorial”, explica 
a especialista. 

Caroline possui Cer-
tificação Internacional 
de Integração Sensorial, 
um curso considerado 
bastante caro e admi-
nistrado poucas vezes 
por ano no Brasil. “Co-
nheço poucos profis-
sionais com esse curso 
no currículo, mas dou 
treinamento para outros 
terapeutas ocupacionais 
que pretendem atuar na 
Sala, e também faço 
supervisão”.



Conheça as empresas premiadas 
Troféu Frutos de Indaiá

XXXX
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Fernanda, Crystiane e Vitoria da Boutique dos Pães

Rafael Vessoni Conte da Dale Carnegie

Massoterapeuta Dina Oliveira

Luciano Serra e Janayne Barbosa - Diretores Executivos da Rede de Clínicas AUDIOCAMP
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Guarda encontrou porções de cocaína e de maconha com os detidos 

Denúncias anônimas ajudam 
a localizar entorpecentes

Nesta segunda-
-feira (28) a 
Guarda Civil 

de Indaiatuba regis-
trou duas ocorrências 
envolvendo drogas ilí-
citas, após denúncias 
anônimas. No primeiro 
caso, o denunciante 
entrou em contato com 
a Guarda Civil atra-
vés do 153 e relatou 
sobre um indivíduo 
suspeito, escondendo 
drogas em um bura-
co na calçada da Rua 
Alberico Minioli, na 
Vila brigadeiro Faria 
Lima. As equipes da 
Romi foram enviadas 
até o endereço infor-
mado e lograram êxito 
na localização de uma 
sacola com 15 microtu-

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI
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bos cheios de cocaína 
e três pedras de crack 
no local indicado na 
denúncia.

No segundo caso, 
uma pessoa informou a 
equipe da Romi sobre 
um indivíduo suspeito 
de estar realizando o 
tráfico de drogas na 
Praça Roberto dos An-
jos, na Rua Dr. Sergio 
Mario de Almeida, no 
Jardim Morada do Sol. 
A equipe deslocou até 
a praça, onde encon-
trou o homem indicado 
pelo denunciante. Com 
ele os agentes localiza-
ram quatro porções de 
maconha e 10 microtu-
bos cheios de cocaína. 
Às duas ocorrências 
foram apresentadas na 
Delegacia de Polícia 
para o delegado de 
plantão.Agentes surpreenderam acusados com o entorpecente

D A  R E D A Ç Ã O
maisexpressao@maisexpressao.com.br

OPERAÇÃO
Final de semana rendeu 
apreensões de mais de 
500 porções de drogas 

A Guarda Civil de Indaia-
tuba registrou sete ocorrências 
envolvendo drogas ilícitas no 
final de semana. No dia 25 
de junho, a equipe da viatu-
ra 122 abordou um veículo 
na Rua Francisco Rossi, no 
Jardim Morada do Sol, após 
a denúncia que o condutor do 
veículo estaria distribuindo 
drogas pela região. No car-
ro os agentes encontraram 
10 gramas e maconha e 28 
gramas e crack. No Jardim 
Tancredo Neves, a equipe da 
Romi flagrou o momento em 
que um homem entregava um 
kit com 28 microtubos cheios 
de cocaína para outro indiví-
duo na Rua José Carlos Wolf.

No dia 26 de junho, após 
uma denúncia anônima, a 
equipe da viatura 110 loca-
lizou 250 microtubos com 
cocaína escondidos em um 
cano de água pluvial na Rua 
Luís Bergamo e a equipe da 
viatura 106 abordou um indi-
víduo com três microtubos de 
cocaína na Rua Padra Francis-
co Cabral de Vasconcellos, no 
Jardim Morada do Sol.

Na manhã de domingo 

(27), a equipe do Canil 105 
realizava o patrulhamento 
preventivo do Bairro Itaici, 
quando um indivíduo ao ver 
a viatura correu para den-
tro da mata. Ele foi detido 
pela equipe e com o suspei-
to os agentes encontraram 
um microtubo de cocaína 
e R$117,00. Próximo ao 
local onde ele estava, o cão 
Duque localizou 22 porções 
de maconha, 107 microtubos 
de cocaína e 18 pedras de 
crack. No início da tarde, a 
equipe da viatura 110 deteve 
um menor de idade com 28 
microtubos de cocaína na Rua 
Sérgio Mario de Almeida, 
no Jardim Teotônio Vilela, 
e a noite a equipe do Canil 
047, com o auxílio da cadela 
Zoe, localizou 24 porções de 
maconha, 39 microtubos com 
cocaína e 29 pedras de crack 
escondidos em um cano de 
água pluvial na Rua José Car-
los Wolf, no Jardim Tancredo 
Neves. Todas as ocorrências 
envolvendo drogas foram 
apresentadas na Delegacia 
de Polícia, para a autoridade 
de plantão.

VIOLÊNCIA
Guarda Civil registra 
quatro ocorrências de 
violência doméstica 
no sábado e domingo

A Guarda Civil de 
Indaiatuba registrou 
quatro ocorrências de 
violência  domést ica 
neste final de sema-
na. No Bairro Campo 
Bonito,  a  equipe da 
viatura 109 registrou a 
primeira ocorrência, na 
manhã de sexta-feira 
(25). Vítima e agressor 
foram conduzidos até 
a Delegacia de Polícia, 
onde o delegado tomou 
ciência dos fatos.

A segunda ocorrên-
cia foi registrada na 
noite do dia 25, na Rua 
Irineu Rocha Ribeiro, 
no Jardim Morada do 
Sol. Um homem agre-
diu sua namorada com 
socos na cabeça e foi 
detido por populares. 
A equipe da viatura 
111 conduziu o homem 
até a Delegacia, onde 
ele ficou preso em fla-
grante por violência 

doméstica. A vítima foi 
conduzida a UPA, onde 
recebeu atendimento 
médico.

A terceira ocorrên-
cia foi registrada no 
Jardim Alice, na tar-
de de sábado (26). A 
vítima relatou para a 
equipe da viatura 111 
que seu ex-companhei-
ro esteve em sua casa, 
onde danif icou uma 
porta, fez várias ame-
açadas contra a vítima 
e fugiu do local. No 
Parque Residencial dos 
Sábias, a equipe 111 da 
Guarda Civil atendeu a 
quarta ocorrência, onde 
a vítima alegou ter uma 
medida protetiva contra 
seu ex-companheiro, 
que estava na residên-
cia. Todos foram con-
duzidos até a Delegacia 
de Polícia, onde o caso 
foi apresentado ao dele-
gado de plantão.
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Empresário Fábio Leite conta que o home office fez as pessoas valorizarem mais o ambiente residencial 

Riqueza Paisagismo é opção para deixar
o ambiente do seu lar mais harmonioso

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

Fábio Matias Lei-
te tem 39 anos e 
é administrador 

e paisagista. Paulista-
no, decidiu largar a sua 
carreira na área finan-
ceira e vir para Indaia-
tuba em 2014, com o 
objetivo de empreender 
no ramo de Paisagismo 
e Jardinagem.

Desde então, a Ri-
queza Paisagismo e 
Jardinagem vem cres-
cendo e tem atualmente 
15 funcionários. Em 
seu portfólio são ofe-
recidos os serviços de: 
criação e execução de 
projetos paisagísticos, e 
manutenção de jardim, 
tanto para empresas, 
residências e condo-
mínios.

Fábio também conta 
que a pandemia não 

afetou o crescimento 
da empresa, pois vá-
rios de seus clientes, 
ao adotarem o esquema 
de trabalho de home 
office, decidiram me-
lhorar ou criar jardins 
em suas casas. Segundo 
ele, o principal objetivo 
é criar um ambiente 
mais agradável. “Antes 
da pandemia, as pes-
soas passavam menos 
tempo em casa e muitas 
vezes só voltavam para 
dormir”, disse. “A ideia 
é tornar o ambiente o 
mais agradável e aco-
lhedor. Acredito que 
por esse motivo, muitos 
tiveram a necessidade 
de investir mais em sua 
área verde” explica o 
paisagista. 

Para os próximos 
meses, Fábio plane-
ja revitalizar o espa-
ço da loja, oferecendo 

uma variedade maior 
de produtos para seus 
clientes. Ao ser per-
guntado sobre o que é 
mais gratificante em 
seu trabalho, ele afirma: 
“o melhor é ver a satis-
fação dos clientes com 
o resultado, seja com os 
projetos novos, ou com 
a manutenção de áreas 
verdes já existentes”. 

Se você ficou inte-
ressado nos projetos 
dos jardins, tanto para 
sua residência ou em-
presa, é só contatá-los 
pelo Whatsapp Co-
mercial: (19) 99609-
6347. No Facebook 
estão como Riqueza 
Paisagismo e Jardi-
nagem, no Instagram 
como @riquezajardi-
nagem. O endereço 
é Av. Conceição, nº 
2010, Vila Soriano, 
em Indaiatuba.

JOSÉ LUIS SILVA/FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL

Jardim projetado pela Riqueza Paisagismo, intervenção ajuda na sensação de bem-estar
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Nos 60 anos do Gigante da Vila, Primavera 
confirma participação na Copa Paulista 2021
Ainda sem data, competição estadual está programada para iniciar em setembro deste ano 

Na semana em 
que o estádio 
Ítalo Mário Li-

mongi, o Gigante da 
Vila Industrial, com-
pletou 60 anos de exis-
tência, o Esporte Clube 
Primavera “presenteou 
seu torcedor” com uma 
excelente notícia: irá 
disputar a Copa Paulis-
ta, prevista para iniciar 
em setembro deste ano, 
ainda sem data definida. 

De acordo com o 
presidente do Tricolor, 
Eliseu Marques, o con-
gresso técnico da com-
petição será realizado na 
próxima semana. 

“Com o nosso aces-
so, a maioria dos clubes 
que disputa a Copa Pau-
lista compete também 
pela A2 do Paulista. Isso 
nos ajuda a termos um 
parâmetro de como será 
a montagem do elenco e 
do que precisamos para 
esta divisão, será uma 
espécie de avaliação 
pré-Série A2”, salienta. 

Marques destaca ain-
da que, além da prepara-
ção, a Copa Paulista tem 
suas peculiaridades, tais 
como garantir vagas na 
Série D do Brasileiro e 
na Copa do Brasil. 

“A gente entra sem-
pre para fazer uma boa 
competição, mas não 
podemos descartar a 
possibilidade de alcan-
çar esse feito. Seria uma 
meta bem audaciosa, 
mas, uma vez que esta-
mos na disputa, temos 
chances de isso acon-

tecer e vamos lutar por 
isso”. 

Marques informou 
ainda que o elenco segue 
de férias e deve se rea-
presentar apenas no dia 
12 de julho. Essa será a 
terceira vez que o clube 
disputará a Copa Paulis-
ta, já que participou nas 
edições de 2015 e 2020. 

Aniversário 
Além de confirmar 

a participação na Copa 
Paulista 2021, o Fantas-
ma da Ituana celebrou os 
60 anos da inauguração 
de seu estádio. No dia 
29 de junho de 1961, o 
Gigante da Vila Indus-
trial foi inaugurado e, 

em 17 de maio de 1990, 
passou a ser chamado 
como “Ítalo Mário Li-
mongi”. 

No dia da inaugu-
ração do Gigante, foi 
realizada uma salva de 
tiros às 5h e na sequ-
ência o discurso do Sr. 
Ítalo Mário Limongi 
e demais autoridades 

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

Estádio Ítalo Mário Limongi, o Gigante da Vila, celebrou esta semana 60 anos de fundação   

locais, seguida de uma 
missa. 

Também ocorreram 
duas partidas: a preli-
minar entre os times As-
pirantes do Primavera 
contra os Veteranos do 
time de 1952, jogo que 
terminou empatado em 
2 x 2, tendo o primeiro 
gol no estádio marcado 

por Xixa (Rafael Hu-
bert) para os Aspirantes. 

Na partida principal, 
o Primavera enfrentou o 
Jabaquara, de Santos, e 
acabou derrotado por 7 
x 1. O gol do Fantasma 
foi anotado por Pery. 

O torcedor prima-
verino compareceu em 
peso ao estádio, que 
na época não tinha ar-
quibancadas, as quais 
foram construídas no 
início da década de 70 
e, posteriormente, am-
pliadas na década de 90. 

Atualmente o está-
dio conta com campo 
padrão Fifa (105 x 68 
metros), arquibanca-
da para 6.914 lugares, 
vestiários, cozinha e 
refeitório, lavanderia, 
almoxarifado, secreta-
ria, salas de reuniões. O 
estádio tem ainda aloja-
mento, bares, banheiros, 
dois campos society, 
ginásio de esportes e 
área de estacionamento.

Nesses 60 anos, o 
Gigante da Vila recebeu 
em torno de 1,5 mil 
partidas, do Fantasma 
e de outras equipes da 
região. Foram 486 jo-
gos oficiais do Esporte 
Clube Primavera, que 
marcou ainda 751 gols 
no estádio.  A maior 
goleada da história foi 
Primavera 10 x 0 Su-
maré, em julho de 1981. 
O recorde de público 
do estádio foi de 10 
mil pessoas, num jogo 
festivo promovido pelo 
ex-jogador Deco, em 
2010, quando arquiban-
cadas móveis precisa-
ram ser instaladas.  



Bruno trabalha em diversos segmentos das artes visuais

Conheça o Artista Visual Bruno 
Andreotti: desenhos, games, 
histórias em quadrinhos e mais

Bruno Andreotti 
tem 26 anos e 
fez graduação 

em Artes Visuais na 
PUC-Campinas. Nas-
cido e criado em Va-
linhos, interior de São 
Paulo, ele conta que 
não sabe dizer ao certo 
quando a paixão pelas 
artes visuais começou. 
“Desde muito pequeno 
eu passava horas de-
senhando e assistindo 
animações”. 

Na adolescência, co-
meçou a ler mangás, as 
revistas com histórias 
em quadrinhos japo-
nesas, e se encantou. 
Começou fazendo curso 
livre e gratuito de de-
senho, até que decidiu 
que queria fazer da Arte 
gráfica sua profissão. 
Além dos mangás, ele 
também se inspirou em 
HQs europeias, ameri-
canas e brasileiras para 
criar seu estilo próprio. 

Tem ainda em sua 
formação um Curso 
Profissionalizante de 
Games. Já participou 
de alguns concursos de 
jogos digitais chama-
dos de “Game Jam”. O 
mais recente, chamado 
“Colateral Control”, foi 
feito em parceria com o 
amigo Jon, que cuida da 
parte de programação 
digital. O game tinha 
temática de looping 
temporal  e  antes de 
ser digitalizado, Bruno 

montou toda a parte 
visual com desenhos e 
colagem em papel. 

Ele conta que suas 
principais referências 
artísticas, tanto no traço 
do desenho, como na 
construção de narra-
tivas é o quadrinista 
Mike Mignola, e o autor 
Lourenço Mutarelli – 
brasileiro conhecido 
por  obras  como “O 
cheiro do ralo” e “Que 
horas ela volta?”, mas 
também produtor de 
HQs. 

Bruno também se 

interessa muito por mi-
tologia, de várias partes 
do mundo. Seu TCC na 
faculdade de Artes foi 
uma instalação interati-
va, onde criou um povo 
fictício, com desenhos, 
histórias e símbolos em 
cima de uma cadeira de 
um arqueólogo. 

Sobre planos para o 
futuro recente, Bruno 
está criando uma histó-
ria em quadrinhos sem 
falas, contada somente 
através das imagens, 
com o encontro entre 
duas divindades que 

BÁRBARA GARCIA  
rmc@maisexpressao.com.br

BRUNO ANDREOTTI

criarão um universo 
místico. 

Além de trabalhar 
como artista freelan-
cer fazendo logotipos, 
vinhetas, e ilustrações, 
também utiliza seu Ins-
tagram, @bgandreot-
ti, para divulgar suas 
obras autorais, em que 
utiliza técnicas varia-
das como tintas, aqua-
rela,  nanquim, entre 
outras. O desenho da 
foto, inclusive, pode 
ser visto com anima-
ção,  que ele mesmo 
criou. 

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

O artista Bruno Andreotti e sua obra “Red Night”, que melhor define seu estilo atual. 
No Instagram, o desenho tem animação

EM UM BAIRRO DE NOVA YORK
Lançamento - Drama Musical - Classificação 12 anos - 
143 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (17) a Quarta (23): 19h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (17) a Quarta (23): 17h10
..........................................................................................................................
ESPIRAL: O LEGADO DE JOGOS MORTAIS
Lançamento - Terror / Suspense - Classificação 16 anos - 
93 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping
Quinta (17) a Quarta (23): 18h25
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (17) a Quarta (23): 16h05 [VIP] / 20h50
...........................................................................................................................
SPIRIT: O INDOMÁVEL
2ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 
87 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (17) a Quarta (23): 15h15
.........................................................................................................................
INVOCAÇÃO DO MAL 3: A ORDEM DO DEMÔNIO
3ª semana - Terror - Classificação 14 anos - 112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá - atenção para os dias de exibição desta versão
Sexta (18) e Domingo (20): 18h15 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (17), Sábado (19), Segunda (21), Terça (22) e Quarta (23): 16h20 
/ 18h15 [TC] / 20h45 [TC]
Sexta (18) e Domingo (20): 16h40 / 20h45 [TC]
Polo Shopping Quinta (17) a Quarta (23): 16h40 / 19h05 [VIP] / 19h30 
/ 20h30
...........................................................................................................................
CRUELLA
4ª semana - Comédia Dramática - Classificação 12 anos - 134 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (17) a Quarta (23): 20h05
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (17) a Quarta (23): 15h20 [TC]
Polo Shopping
Quinta (17) a Quarta (23): 14h50 / 17h30 / 20h00
..........................................................................................................................
MORTAL KOMBAT
5ª semana - Ação / Fantasia - Classificação 16 anos - 110 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (19) e Domingo (20): 14h30
..........................................................................................................................
EM GUERRA COM O VOVÔ
5ª semana - Comédia - Classificação 10 anos - 98 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (19) e Domingo (20): 14h45
* PROMOÇÃO “SESSÃO 
ALEGRIA”
Para este filme - Ingresso único R$ 6,00 por espectador
.......................................................................................................................
GODZILLA VS. KONG
7ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 113 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (19) e Domingo (20): 17h05
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E quem aniversariou na ultima quinta feira dia (01),  
foi o Plínio da PS Music, desejamos parabéns e 
muitas felicidades sempre!!

E o Arraiá já começou no Supermercados Revolução, e as meninas Raquel 
e Maria Helena estão aguardando vocês com muitas ofertas!!

Thais, Tatiane, Lais, Rafael e Eduardo almoçando no Restaurante De La Marie, que fica na Rua Soro-
caba 184 - Jd América!!

Você quer se especializar em unhas em gel? Tenho uma super dica pra você,  
a Lu Evangelo têm cursos ótimos que vão te ajudar a ser uma excelente 
profissional, saiba mais ligue (19)99304-9767!! 

Fabiano e Ellen da Cia do Salgado, em Ilhéus na 
Bahia, curtindo as férias em família!!

No dia 29 de junho, aconteceu a abertura do stand de vendas e apartamento decorado do mais novo 
empreendimento o Reserva Luiza Tomaselli By Lofts, parabéns Rodrigo está maravilhoso. Na Foto 
Solange e Sonia da Z10 Negócios Imobiliários com Rodrigo Tomaselli e Fabio Alarcon!!
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Clínica Bicho Amigo Mr. Roof

Adelaide Decorações

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

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, condomínio 
em Itu. 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.

Elcio e Thiago da Boutique do Carro Estética Automotiva, 
que oferece lavagem e tratamento, hidratação de bancos 
de couro, reparação de pintura, enceramento e muito 
mais. Seu carro vai ficar lindo! Agende seu horário no 
11-99727-0904. Rua: Ranulfo Fonseca, 28 - Vl. Homero.

As lindas caipirinhas Bella e Mel da tutora Sirlene, no 
banho e tosa da Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de 
Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715.

A equipe Centro de Reabilitação Neurológica Matheus 
Alvares recebeu do Jornal Mais Expressão o delicioso 
Bolo da Madre.

Aos novos clientes Cristiane e Eduarda, proprietárias 
do Tio Mella Material para Construção, o Jornal Mais 
Expressão agradece a parceria.

O Bolo da Madre vai também para a equipe da CG 
Propaganda carinho do Jornal Mais Expressão.

Jeferson e sua mãe De proprietários do Vila Nobre Horti 
Mercado, recebendo o Bolo da Madre mimo do Jornal 
Mais Expressão.

Manara proprietária do Cantinho do Macarrão, recebendo 
o Bolo da Madre carinho do Jornal Mais Expressão.
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AP05206 - AU. 155,61 m² - Reserva Luiza Tomaselli  - Lançamento na área nobre de Indaiatuba   
Apartamentos de 3 suítes, sala de estar e jantar integradas, lavabo, cozinha, lavanderia, área gourmet 
integrada à varanda. condomínio  com área de lazer completa!!! Valores a partir de R$ 1.362.782,92 

CONSULTE TAMBÉM A COBERTURA COM 4 SUÍTES E 322,66 M² DE ÁREA ÚTIL.

LANÇAMENTO ALTO PADRÃO - RESERVA LUIZA TOMASELLI



         

   

CASAS

CA00466-VILA BRIZOLLA-2 dorms c/ suíte+dep+2vagas R$ 320.000,00
CA00459-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte+dep+2 vagas R$ 390.000,00
CA00467-VILA LOPES- 2 dorms+ dep+ 2 vags ................R$ 350.000,00
CA00457-VILA TELLER- -3 dorms c/ salão comercial ......R$ 450.000,00
CA00458-CARDEAL-casa para demolição c/ 443m de terreno ..............  
........................................................................................ R$ 350.000,00
CA00469-JD. DO VALE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagasR$ 420.000,00
CA00471-FLORENÇA-2 dorms +dep+2 vagas. ................R$ 369.000,00
CA00479-MORADO DO SOL-5 dorms +dep+2 vagas......R$ 500.000,00
CA00482-JD. EUROPA-03 suíte+dep+2vagas. .................R$ 600.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00480-PARK REAL-3 dorms c/ suíte e closet+dep+2 vagas. ..............  
........................................................................................ R$ 640.000,00 
CA00468-BRESCIA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas .........R$ 830.000,00
CA00463-VILLA ROMANA- 3dorms(suíte)+dep e c/piscina ..................  
.....................................................................................R$ 1.400.000,00
CA00432-MARIA DULCE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas .......................  
.....................................................................................R$ 1.200.000,00
CA00476-DONA LUCILLA-3 suítes +dep+4 vagas.........R$ 1.490.000,00
CA00472-JARDIM MARINGA-3 suítes+dep+2 vagas. ..R$ 1.150.000,00
CA00473-SANTA CLARA- 3dorms+dep+área de lazer 3vagas ...............  
.................................................................................... R$  2.500.000,00

APARTAMENTO

AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga .....................R$ 230.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga .....................R$ 125.000,00
AP00197-SOHO- 03 dorms+dep+2 vagas. ......................R$ 493.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dormsc/ suíte+dep+3vagas...R$ 950.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas ......R$ 325.000,00
CH00072-OLHO D´ÁGUA- 1000m c/ casa  ......................R$ 500.000,00
CH00073-FOGUETEIRO-1000m com piscina e área de lazer  ................  
....................................................................................... .R$ 380.000,00

CHÁCARAS

CH00065-VALE DO SOL- 2 dorms + dep + piscina e campo ...................  
........................................................................................ R$ 640.000,00
CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dormitórios +dep +piscina  ...................  
.....................................................................................R$ 1.350.000,00
CH00069-COLINAS- 3 dorms + dep + casa de caseiro ....R$ 530.000,00
CH00063-TERRAS DE ITAICI- 1000m (terreno) ...............R$ 410.000,00

TERRENOS

TE00322-JD. MORUBIM - 250MTS ............................... . R$ 180.000,00
TE00318-QUINTAS DE TERRACOTA - 2000MTS ..............R$ 550.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M .................................R$ 212.000,00
TE00300-EUROPARK-1000M ..........................................R$ 480.000,00
TE00301-RECREIO CAMPESTRE JOIA - 915MTS .............R$ 350.000,00
TE00303-JD. DOS SABIÁS - 150MTS ...............................R$ 150.000,00
TE00216-BELA VISTA 250MATS. .....................................R$ 180.000,00
TE00323-RESIDENCIAL PRIMAVERA 1000MTS ..............R$ 250.000,00
TE00324-HELVETIA PARK 2- 490MTS .............................R$ 539.000,00
TE00326-AV. CONCEIÇÃO-1375MTS. ...........................R$2.950.000,00

SÍTIOS

ST00015-MONTE MOR- 40.000 MTS ..........................R$ 2.500.000,00
ST00017-VIDEIRA-20.000 MTS ....................................R$ 1.700.000,00

 
SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

SL00038-JD. DOS COLIBRIS- 250M .................................R$ 900.000,00

LOCAÇÕES
CASA

CCA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial) ....................  
..................................................................................  R$ 4.400,00+iptu
CA00347-PAU PRETO- 02 Dorms +dep+ 2 vagas(comercial) .................  
................................................................................... R$ 3.450,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA- 4 suítes + dep +4vagas ...................................  
......................................................................R$ 10.500,00+cond e iptu
CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 4 suítes+dep+4vagas. ..............................  
........................................................................R$   7.500,00+cond+iptu
CA004-JD. AMSTALDEN-4 suítes+dep+4 vagas e piscina.......................  
............................................................................. R$ 18.000,00 incluso

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 1 dorm s+dep 1 vaga. .................................  
......................................................................... R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-2 dorms +dep 2 vagas .................................  
.......................................................................... R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00191-PQ SÃO LOURENÇO- 2 dorms +dep+1 vaga ..........................  
.......................................................................... R$ 2.000,00 cond+iptu
AP00177-VERTENTES ITAICI-3dorms c/ suíte+dep+2vagas ...................  
......................................................................... R$ 1.700,00+cond+iptu
AP00131-ED. GIOVANA- 3 dorms c/ suíte +dep+2 vagas. .....................  
............................................................................. R$ 3.900,00 (incluso)
AP00089-VERTENTES DE ITAICI-3 dorms+dep+2vagas .........................  
......................................................................... R$ 1.700,00+cond+iptu
AP00194-LÊ CHATEAU- 3 dorms+dep+2 vagas ......................................  
......................................................................... R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00198-LÊ CHATEAU- 3 dorms+dep+2vagas(mobilhado). ..................  
............................................................................. R$ 5.000,00 (incluso)
 

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

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

SALÃO E SALAS

SA00012-EDIFICIO DIPLOMAT-40MTS ............ R$ 2.500,00+cond+iptu 
SA00014-OFFICE PREMIUM-77M ......................................R$ 1.500,00
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS .......................... R$ 1.200,00+iptu
SA00022-AV DOS INDAIÁS-90MTS. .............................. R$ 650,00+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

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL -  Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs e gar.. OBS: No 
terreno possui 3 salas c/erciais c/ total de 64 m².
CA214 -  JD. GRANDESP -  ITANHAEM -  R$ 370 MIL -  2 dorm., sala, coz. ampla, 3 wcs, varanda 
ampla c/ churr. e gar..
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dorm., sala, coz., wc, edícula, churr. e portão eletrônico.
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado c/ 2 dorm. sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 wcs, coz. 
planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, gar. para 2 carros e edícula. Possui 
quintal, churr. e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., varanda, 
1 wc e gar. para 1 carro.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL -  2 dorm., sala, coz. e wc. Possui 1 dorm. nos fundos, sala, copa, 
coz. e wc. 
CA209 – JD. HUBERT – R$310 MIL – 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar.. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia, banheiro, 
varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas. 
CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$330 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 
garagem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.

CASAS C/ 3/4 DORMITORIOS

CA347 -  VALE VERDE -  R$500 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte c/ closed, wc, sala de estar, sala de 
jantar, coz. planejada, lav. e gar. coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, área gourmet c/ churr. 
e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341-  JD. PRIMAVERA -  R$ 450 MIL -  Sobrado c/ 3 dorm. sendo 1 suíte, 2 wcs, sala, coz. planejada 
c/ ilha, lav. c/ armários, gar. coberta para 2 carros e área gourmet. Possui armário embutido debaixo 
da escada. Aceita permuta c/ chácara.   
CA405 -  JD. PRIMAVERA -  R$ 650 MIL -  Sobrado c/ 4 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
coz. planejada, lav., wc, gar. coberta para 3 carros e área gourmet. Aceita Permuta c/ Chácara ou Sítio.   
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dorm., sala, coz., wc e gar. para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar e 
jantar, coz., lav., wc, churr., portão eletrônico e gar. coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs, churr. e gar. para 4 carros. Aceita 
permuta c/ chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. planejada, wc, lav., churr. e gar. 
coberta para 2 carros. Aceita permuta c/ casa em condomínio ou apto. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado c/ 3 dorm., sendo 1 suíte c/ ar condicionado, sala 
de TV, lavado, varanda, coz. planejada, lav., 1 wc, gar. para 2 carros e edícula. Possui churr., quintal, 
pomar c/ frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita Permuta c/ terreno até 140 
mil, carro até 40 mil, casa ou apto até 200 mil.                                                                                                                      
 CA306 – CIDADE NOVA – R$600 MIL -  3 dorm., 2 wcs, sala de estar dois ambientes, sala de jantar 
c/ área de luz, copa c/ armário, coz. planejada, lav., dispensa c/ prateleiras, gar. para 3 carros sendo 2 
cobertas, edícula c/ 1 dorm., coz., wc e oficina. Possui área gourmet c/ churr. e quintal c/ pé de jabuticaba.  
CA320 – JD. VALENÇA – R$498 MIL -  Sobrado 3 dorm. c/ armários, sendo 1 suíte c/ closed, sala 
de estar dois ambientes, lavabo, wc, coz. planejada, dispensa e gar. coberta para 3 carros. Possui 
área gourmet c/ churr. e ar condicionado nos dorm.. Aceita permuta c/ terreno em condomínio ou apto. 
CA303 – JD. EUROPA – R$740 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, hidro e varanda, 
2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo, 
copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com banheiro, dispensa 
e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico e churrasqueira, portão 
eletrônico e ar condicionado.

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 c/ projeto diferenciado. Padrão construtivo e 
acabamento, c/ materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7 dorm. 
sendo 2 suítes no segundo pavimento (1 master) c/ sacada em “L” e porta balcão mais 3 dorm. e 1 
suíte no térreo. Ainda no pavimento superior, sala de cinema c/ janelão e sacada. Pavimento inferior: 
Lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e mezanino, sala de TV, coz. c/ ilha e armários, área gourmet 
integrada a sala e coz., deposito e lav. na área de serviço, terraço, piscina c/ revestimento em pastilhas, 
c/ 2 wcs, 4 vagas de gar. sendo 2 cobertas. Área de lazer do condomínio c/ campo de futebol, jardim, 
churr., piscina, playground, quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas c/ hidro e closet), sala de estar c/ 
pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lav., dorm e wc de empregada, dispensa, área gourmet, 
piscina aquecida, quintal, gar. coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar c/ pé direito alto integrada c/ coz, lavabo, lav., 

área gourmet, piscina, churr., aquec. solar, boiler 400l, gar. coberta para 2 carros e descob. p/ 2 carros.
CS308 – MONTREAL – R$580 MIL – 3 dorm., sendo1 suíte, sala de estar c/ pé direito duplo e sanca, 
coz., copa, wc, armário em todos os cômodos, gar. para 2 carros e churr..
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dorm. c/ varanda, 1 suíte c/ closed, wc, 
sala, lavabo, coz. c/ varanda gourmet e gar. para 2 carros. Possui ar condicionado e aquecedor solar.   
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 -  4 suítes sendo 3 closets e uma c/ armário, 
escritório, sala de estar e sala de jantar c/ pé direito alto, coz. americana c/ ilha e armários embutidos, 
lavabo c/ lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lav., paisagismo, piscina 
preparada para aquecimento solar, gar. e entrada de serviço. Possui espaço gourmet c/ sistema de som 
Bluetooth, churr. e armário embutido. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$1.950.000,00 -  4 suítes sendo 3 closets e uma c/ armário, 
escritório, sala de estar e sala de jantar c/ pé direito alto, coz. americana c/ ilha e armários embutidos, 
lavabo c/ lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lav., paisagismo, piscina 
preparada para aquecimento solar, gar. e entrada de serviço. Possui espaço gourmet c/ sistema de som 
Bluetooth, churr. e armário embutido.
CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL -  3 dorm. sendo 3 suítes e 1 c/ closet, sala de estar, 
sala de jantar, coz., lav., wc, lavabo, gar. para 2 carros sendo 1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 -  Mansão c/ 5 dorm. sendo 5 suítes, salas amplas 
c/ três ambientes, sala de jantar e sala c/ lareira, copa planejada, coz. planejada, lav., dispensa, sacada, 
dorm. de empregada, casa de caseiro e gar. para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churr., 
jacuzzi c/ hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.290.000,00 - 3 dorm. sendo 3 suítes e 1 c/ closed, sala de 
estar, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lav. e gar. para 4 carros sendo 2 cobertas. Possui piscina 
c/ cascata e churr. c/ área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.300.000,00 -  Sobrado c/ 3 dorm. sendo 
1 suíte c/ closed, wc, sala de estar 2 ambientes, sala de TV c/ armários, sala de jantar, lavabo, varanda, 
coz., escritório, dispensa, gar. para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dorm. de empregada c/ wc c/partilhado. 
Possui piscina e churr.. Aceita permuta c/ terreno, apto ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$850 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte 
com closed e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem para 
8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  

APARTAMENTOS

AP533 -  JD. MORUMBI -  R$150 MIL -  2 dorm., sala, coz., wc, lav. e gar. para 1 carro.                     
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL -  3 dorm., sala de estar, coz., 2 
wcs, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas. 
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, coz. 
planejada tipo americana, lav., wc e gar. coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar. coberta para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA -  PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dorm., sala, coz., wc, piso frio,1 vaga de 
gar. c/unitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dorm., sendo 1 suíte, coz. planejada, sala de 
TV c/ home Theater, varanda, 1 wc e gar. coberta para 2 carros. Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$220 MIL – 2 dorm. c/ armários, 1 wc, sala, coz., lav. e gar. para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dorm., 1 wc, sala de TV, sala de jantar, 
varanda, coz. planejada, lav. e gar.. Área de lazer c/ churr. e salão de jogos. Possui portão eletrônico e 
elevador. Obs: Apto todo mobiliado. Aceita permuta c/ terreno, casa ou apto em Indaiatuba. 
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dorm., wc social c/ box, coz. planejada, sala 2 ambientes e gar. 
coberta para 1 carro.
AP519 – CENTRO – R$370 MIL -  3 dorm., sala de estar, coz. c/ armários, 2 wcs social, lav., wc de 
empregada e gar. coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL -  3 dorm. c/ armários e 1 suíte, sala de estar planejada, sala 
de TV, sala de jantar, coz. planejada, lav., 2 wcs, varanda c/ churr. e gar. coberta para 2 carros. Possui 
ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, lavabo, 
coz. americana, lav., sacada integrada c/ janela de vidro, cervejaria, adega de vinho, eletros de coz. e 
gar. para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. Área de lazer c/pleta e elevador. 
AP546-  CIDAE NOVA – R$405 MIL -  2 dorm. sendo 1 suíte c/ closed, sacada, wc, sala de estar, sala 
de jantar, coz. planejada, lav. e gar. para 2 carros.
AP549 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$235 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, sacada e 1 vaga de garagem.  

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E C/ERCIAIS 
APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²

CHACARAS E SITIOS

CH723 – VALE DO SOL – R$465 MIL – 2 dorm., 2 wcs, sala, coz., e gar. a vontade. Possui 
área gourmet c/ churr.. 
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes c/ closet, sala de estar e jantar, varanda, 
coz planejada, lav., wc de empregada, sacada, piscina, churr., fogão a lenha, forno, chalé c/ 2 
dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino c/ porta balcão, sacada.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 -  40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² -  64.534m² -  1 casa de 5 c/odos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente c/ córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH754 COLINAS I -  R$600 MIL -  2 dorm., sala, coz., wc, varanda, pomar, cercado c/ alambrado, 
gar. coberta para 2 carros.
CH706 COLINAS I – 795 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte, wc, sala de estar 3 ambientes, coz. ameri-
cana, varanda, lav., dispensa e edícula c/ wc. Possui área gourmet, piscina e quintal c/ cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 -  2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz., 
varanda, wc, casa de caseiro, piscina pequena e gar..
CH716 – ITAICI -  R$850 MIL -  2 dorm., 2 wcs, sala, varanda, coz., copa, lav., dispensa e 
edícula. Possui churr. c/ área gourmet, quintal, pomar e poço.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, 
dispensa, 8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos 
fundos e poço artesiano. Área Total 121.000 m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.

JD. MORADA DO SOL – R$1.650,00 -  Sobrado 4 dorm., sala, coz., wc, lav. fechada e gar.. 
JD. CARLOS ALDROVANDI – R$850,00 – 2 dorm., sala, coz., wc e entrada para carro. 

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL -  R$700,00 – Kitnet 
PQ. SOLAR DOS PÁSSAROS – SALTO – R$1.300,00 – 2 dorm., sala, coz., wc e 1 vaga de gar.. 
BOSQUE DOS INDAIAS – R$1.200,00 – 2 dorm., sala, coz., wc, lav. e 1 vaga de gar..  

SALÕES

CENTRO – R$2.000,00 – 42 m², wc c/ barra e exaustor, copa, ligação para ar condicionado, 
porta eletrônica e 1 vaga de gar.. 
JD. PARAISO – R$2.500,00 – Área 240 m², sobre loja c/ escritório, 2 wcs e pia de coz.
PARQUE DAS NAÇÕES – GALPÃO - R$4.300,00 – Salão com 2 wc, mezanino com escritório, 
wc, copa e pé direito 6 metros.  Área Total 426 m². 

SALAS

VILA MARIA HELENA -  R$1.700,00 -  Área 45 m² e wc 
VILA MARIA HELENA -  R$1.200,00 -  Área 35 m², wc 
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e coz..
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², wc c/ barra e exaustor, copa, 1 vaga de gar. e elevador.
VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc 
JD. POMPÉIA – R$900,00 – Área 40 m², c/ divisória tipo parede drywall, wc e 1 vaga de gar.. 

TERRENOS

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

VENDA
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref 9254 - Apartamento Pau Preto- 3 dorm, sala, varanda, ba-
nheiro, coz, sacada com churrasqueira e garagem com 2 vagas 
- R$ 3.000,00 + Cond +IPTU 

3 ref 30702 - Casa no Centro - 2 dorm, sala, coz, banheiro e garagem 
com 2 vagas - R$ 2.000,00 + IPTU

7 Ref 23934- Casa Vila Suiça -  4 dorm, sendo 4 suite, sala, coz, 
banheiro , área gourmet e garagem R$ 830.000,00

8 ref site 30872 - Casa Jardim Eldorado- 2 dorm, sendo 1 suíte, 
sala, coz,  banheiro, área de serviço e garagem R$ 425.000,00

4 ref 236 - Apartamento Parque Boa Esperança -  2 dorm, sala, coz, 
banheiro, área de serviço e garagem com 1 vaga R$ 1.200,00 + Cond 
+ IPTU

5 ref 9442 -Apartamento Jardim Pedroso - 3 dorm, sala, va-
randa, coz, banheiro, área de serviço e garagem com 1 vaga R$ 
1.500,00 + Cond + IPTU

2 ref site 28934 - Casa Jardim Alice - 2 dorm , sala , coz , banhei-
ro, área de serviço e garagem com 2 vgas - R$ 1.200,00 + IPTU

10 ref site 30616- Terreno Parque Campo Bonito- Lote de 153 
m² - R$ 175.000,00

11  ref 30882 - Apartamento Cidade Nova-  3 dorm, coz , sala de 
estar, varanda, banheiro, lavanderia e garagem - R$ 690.000,00 
+ Cond + IPTU

12 ref 26498 - Apartamento Jardim Tropical -  3 dorm, coz, 
sala, banheiro e garagem com 1 vaga - R$ 290.000,00 + Cond 
+ IPTU

9 ref site 16083 - Terreno Jardim Morumbi- Lote de 308 m²  
residencial - R$ 190.000,00

1 ref site 5383- Casa Jardim Sevilha -  2 dorm , sala, coz, ba-
nheiro, área de serviço e garagem com 1 vaga R$ 1.500,00 + IPTU 
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Apartamento com 2 dormitórios à venda, 53 m² por R$ 
250.000,00 - Bela Vista - Salto/SP

Apartamento de 3 quartos, sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, cozi-
nha, lavanderia, 1 banheiro social, 02 vagas de garagem - Indaia-
tuba/SP Aluguel R$ 2.200,00 + Condominio e IPTU

Casa com 3 dormitórios à venda 137 m² por R$ 730.000 - 
Jardim Bréscia - Indaiatuba/SP

Sobrado com 5 dormitórios à venda, 280 m² por R$ 1.700.000 
- Jardim Residencial Dona Lucilla - Indaiatuba/SP

Chácara com 5 dormitórios à venda, 1880 m² por R$ 
1.970.000,00 - Terras de Itaici - Indaiatuba/SP

Apartamento com 4 quartos, 346 m², à venda por R$ 
1.300.000 ou aluguel por R$ 6.000/mês

Vinicius Camargo Procópio
Tel.: (19) 99721-8827 - Creci: 214078-F

Adriano Gerardi
Tel.: (19) 99973-7529 - Creci: 220381-F

Paloma Gregório Janones Procópio 
Tel.: (19) 99982-5146 - Creci: 210730-F
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1) REF 27 – EDIFÍCIO RESIDENCIAL VICTÓ-
RIA- Próximo Parque Mall - Jardim Pompéia –
R$360.000,00 Apartamento – 88,79m² área útil – 
3 dormitórios, 1 suíte, sala estar/jantar – cozinha, 
02 vagas de garagem. Condomínio com churras-
queira, salão de festas, playground e piscina. 

2) REF 34 - CASA EM CONDOMÍNIO – RESIDEN-
CIAL MARIA JOSÉ – Sobrado – R$1.780.000,00 
- AT 300m², AC 280m², 3 suítes com closet, mais 
uma suíte no andar térreo, cozinha americana, 
home office, ampla salas estar/ jantar, espaço 
gourmet, lavanderia, piscina, será entregue com 
ar condicionado e aquecimento solar, inclusive 
para piscina, Entrega do imóvel em agosto/21. 
Analisa proposta com financiamento/terreno; ga-
ragem 2 carros cobertos.

3) REF 29 - CASA EM CONDOMÍNIO – RESIDENCIAL 
MARIA JOSÉ – CASA TÉRREA – R$1.480.000,00 - 
AT 300m², AC 190m², 3 suítes com closet, cozinha, 
salas estar/ jantar, espaço gourmet, lavanderia, 
despensa, piscina, preparada para ar condicio-
nado e aquecimento solar, armários planejados 
estão incluídos. Entrega do imóvel em agosto/21. 
Aceita financiamento.

4) REF 09 – TERRENO EM CONDOMÍNIO – JAR-
DIM QUINTAS DA TERRACOTA – Esquina - 1663m² 
R$540.000,00.

5) REF 22 - APTO SOLAR DOS ANDRADAS – RUA 
DOS ANDRADAS 699, BAIRRO CIDADE NOVA, 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO –R$430.000,00 AT- 
109,42 ÁREA ÚTIL 87,78m²: 3dorm, 1 suíte, 3 
banheiros, 1 vaga de garagem. Aceita imóvel de 
menor valor. Fone – (19) 9 7109-6186

6) REF 26 - CONDOMÍNIO JARDIM DOS LAGOS – 
R$1.800.000,00 – AT - 563,69m²- AC- 272,15m² 
– SOBRADO LINDÍSSIMO! Com 03 suítes, sala 
de estar, jantar, cozinha aberta, espaço gourmet 
com churrasqueira e forno, banheiro, lavabo, 
despensa, piscina. Condomínio com quadra de 
tênis, campo de futebol gramado, quadra, salão 

de festas, quiosque com churrasqueira, 2 lagos, 
playground e espaço pets. 

7) REF 33 – APTO CLASS – R$500.000,00 -Lindo 
apartamento mobiliado com 62m² com dois dor-
mitórios, sendo uma suíte, ar condicionado em 
dois ambientes, dois banheiros, móveis planeja-
dos, 2 vagas de garagem completas. Área de lazer 
completa: academia, piscina, salão de festas adul-
to e infantil, espaço gourmet, quadra poliesporti-
va, espaço teen, praça fitness e playground.

8) REF 11 -  JD JEQUITIBÁ – R$551.000,00 - AT- 250 
m² 01 AC-139,48m² CASA, com 03 dorm,01 suíte, 
sala, sala jantar- cozinha e banheiro, com edícula 
nos fundos, área gourmet fechada envidraçada, 
garagem 2 vagas cobertas, aceita imóvel de menor 
valor.

9) REF 13 – APTO DUE NOVO ALTO PADRÃO- CEN-
TRO- R$ 1.100.000,00 -Com - 128m2, Acabamen-
tos diferenciados, 3 suítes sala ampliada, lavabo, 
varanda gourmet fechada com vidro, área de servi-
ço, banheiro de empregada, 03 Vagas de garagem 
cobertas e depósito privativo. Academia, sauna, ci-
nema, sala de jogos, salão para recepção, piscina, 
área gourmet, Espaço Kids. 

10) REF 12 – COND. TERRA MAGNA: R$1.560.00,00 
Sobrado – AT- 360m² ac – 250m², com 4 dormitó-
rios, 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.

11) REF 08 -  PQ BOA ESPERANÇA – R$320.000,00 
- AT- 135 m² 01 CASA, com 02 dormitórios, sala, co-
zinha e banheiro, com edícula inacabada no fundo.

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

*Valores sujeitos a alterações
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Classificados

REF 02- Casa em 
Condomínio – Vila 
Res. Green Park 
- R$1.200.000,00, 
sobrado AT- 300m², 
AC 264m², 3 vagas 
de garagem, 3 suí-
tes, mezanino, sala 
jantar e estar, co-
zinha, 5 banheiros, 
spa, área gourmet, 
lavander ia,  home 
office, quadra po-
liesportiva, e play 
ground. Aceita per-
muta com imóvel de 
menor valor. Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 14 -  Jardim 
Regina - Casa tér-

iluminação em led 
completa. Armários 
na cozinha, banhei-
ros, área gourmet e 
closet. Acabamento 
de alto padrão. Pre-
ço: R$ 1.280.000,00, 
aceito imóvel de me-
nor valor.  F. (19) 
992170168.
Monte verde próxi-
mo ao parque temá-
tico - com 2 quartos, 
sem 1 com guarda 
roupas planejado, 
sala de visita e sala 
de tv, cozinha pla-
nejada, 2 banheiros, 
garagem p/ 2 carros, 
churrasqueira com 
piscina aquecida, 
edícula,  lavande-
ria no fundo, canil, 
terreno inteiro com 
131m2 construído 
– R$ 580mil aceita 
financiamento. Con-
tato: 19 98768-0033
V e n d o  c a s a  n o 
Parque das Frutas 
- Troco por cháca-
ra ou casa maior 
- Casa com 3 dormi-
tórios sendo 1 suí-
te, 1 banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira, gara-
gem p/ 2 carros, ter-
reno de 150m², área 
construída 133m². 
Telefone: (19) 3816-
8112

 
PORTAL DOS IPÊS 
Casa al to padrão 
04 suítes c/ ar-con-
dicionado, Sala 3 
ambientes, cozinha 
planejada, Área de 
serviço, área gour-
met e área de lazer 
completa. 19 99384-
7400

 
APARTAMENTOS 
E M  S A N T O S :  2 
dorm, vendo ou troco 
por imóvel de maior 
valor em Indaiatu-
ba, 1 apto na Praia 
de Gonzaga, andar 
alto, varanda com 
vista lateral do Mar, 
melhor bairro. Tratar 
19 99268-4672
REF 07- Edif. Athe-
nas – Lindo apto 
R$1.200.000,00 - 
Área útil 184m², am-
plas sala e cozinhas, 
04 dormitórios, 02 
suítes, 03 vagas de 
garagem, salão de 
festas, piscina. Fone 
– (19 ) 9 7109-6186
REF 13 – Apto Due 
Novo Alto Padrão 
- R$ 1.100.000,00 
-Com - 128m2, Aca-
bamentos diferen-
ciados, 3 suítes sala 
ampliada, lavabo, 
varanda gourmet fe-
chada com vidro, 
área de serviço, ba-
nheiro de empre-
gada, 03 Vagas de 
garagem cobertas 
e depósito privativo. 
Academia, sauna, ci-
nema, sala de jogos, 

dormitórios c/ suíte 
2 vagas de gara-
gem  R$ 740.000,00 
Tel 12 99774-3282 
WHATS
CASA NOVA CON-
DOMÍNIO BRÉS-
CIA 3 dormitórios c/ 
suíte 1 vaga coberta 
R$ 715.000,00   12 
997743282 WHATS
Vendo casa Portal 
do Sol:  2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro,  edicola 
com churrasquei-
ra e garagem co-
berta para 2 carros 
R$290.000,00 Ellen 
19 97410-2013
Lindo Sobrado á 
venda Vila Furlan 
em Indaiatuba - 3 
dormitórios, sala am-
pla cozinha, área e 
serviço, garagem, 
armár ios  embut i -
dos cozinha, dormi-
tórios..  Venda R$ 
750.000,00
V e n d e - s e  d u a s 
casas  no mesmo 
terreno inteiro com 
250 met ros  qua -
drados na Morada 
do Sol,  bom para 
investimento, casa 
da frente com sala, 
cozinha, banheiro 
e 2 dormitórios e a 
casa do fundo possui 
2 dormitórios, sala, 
cozinha com móveis 
planejados, banhei-
ro, ambas possuem 
lavander ia ,  qu in-
tal, garagem para 
5 carros e portão 
eletrônico.Contato 
(19)99762-7708.
V e n d e - s e  c a s a 
nova no Jard im 
C o l i b r i s  -  C a s a 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, WC 
social, lavanderia, 
qu in ta l ,  garagem 
para 2 carros, por-
tão eletrônico, aceita 
financiamento e está 
no valor de 290 mil. 
Contato (19)99762-
7708.
Vende-se casa no 
Veneza em Indaia-
tuba - Casa nova 
com 3 dormitórios 
sendo uma suíte, 
sala, cozinha, WC 
social,  lavanderia 
coberta,  churras-
queira, quintal e ga-
ragem para dois car-
ros e está no valor 
de 310 mil. Contato 
(19)99762-7708.
Casa no Condo-
mínio Maria José 
-  190 m2 de área 
construída., terre-
no de 300 m2. Três 
suítes, uma master 
com closet e banhei-
ra de hidromassa-
gem. Quartos com 
área de luz privativa. 
Aquecimento solar, 
água quente nos 
banheiros, cozinha 
e espaço gourmet. 
Preparação para ar 
condicionado nos 
quartos e sala. Pis-
cina com cascata e 
iluminação.Garagem 
para 4 carros, duas 
vagas cobertas. For-
ros rebaixados, com 

rea - AT  250 M², 
AC – 130m², 3 dor-
mi tór ios,  1 suí te, 
banheiro social  e 
externo, lavande-
ria, garagem. Valor 
R$550.000,0 - Fone 
– (19) 9 7109-6186
R E F  0 8  -   P Q . 
Boa Esperança – 
R$320.000,00 - AT- 
135 m² 01 casa, com 
02 dorm, sala, cozi-
nha e banheiro, com 
edícula inacabada 
no fundo. Fone – 
(19) 9 7109-6186
REF 11 -  JD. Jequi-
tibá – R$ 551.000,00 
- AT- 250 m² 01 AC-
-139,48m² CASA, 
com 03 dorm,01 suí-
te, sala, sala jantar- 
cozinha e banheiro, 

com edícula nos fun-
dos, área gourmet 
fechada envidraça-
da, garagem 2 va-
gas cobertas, acei-
ta imóvel de menor 
valor. Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 12 – Cond. 
T e r r a  M a g n a : 
R$1.400.00,00 So-
brado – AT- 360m² 
ac – 250m², com 4 
dormitórios, 1 suíte, 
salas de jantar, estar 
e tv, bar/adega, co-
zinha, armários em-
butidos, 4 banhei-
ros, espaço gourmet 
com churrasqueira, 
piscina com hidro, 4 
vagas de garagem, 
ar  cond ic ionado, 
aquecimento solar 
e câmeras seguran-
ça. Aceita permuta. 
Fone – (19) 9 7109-
6186
Morada do sol  - 
Rua:81 02 dormitó-
rios (01 suíte) sala/
cozinha americana, 
abrigo nos fundos e 
garagem p/ 02 au-
tos. De 270.000,00 
P O R  A P E N A S 
R$220.000,00 Acei-
ta Financiamento. 
Corra! F.: 99762-
7997 / 3935-3294
SOBRADO JARDIM 
EUROPA: 3 dormi-
tórios + 1 uma suíte 
2 cobertas 2 des-
cobertas 19 99384 
-7400
V I L A  A R E A L  ( 
P R Ó X I M A  D O 
C A R R E F O U R )  3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas cobertas 
R$ 430.000,00 12 
99774-3282 WHATs
 CASA NOVA CON-
DOMÍNIO VEIENA 3 

salão para recepção, 
piscina, área gour-
met, Espaço Kids. 
Fone – (19) 9 7109-
6186
A P A R T A M E N T O 
PLAZA BELA VIS-
TA: 2 dormitórios c/ 
suíte 2 vagas de ga-
ragem 19 99384-740
Condomínio Na-
ções Jd.  Al ice - 
Ótimo apartamento 
no 1º andar com 02 
dormitórios e vaga 
de garagem, aca-
bamento excelen-
te, com sanca na 
sala,  wc.  Apenas 
R$210.000,00 ou 
R $ 9 5 . 0 0 0 , 0 0  d e 
ent rada + parce-
las de R$1.210,00 
F. :  99762-7997 / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitó-
rios e demais depen-
dencias todas com 
móveis planejados, 
portaria 24 horas, 
área de festas, vaga 
de garagem, piscina, 
elevador.  Apenas 
R$220.000,00 Acei-
ta financiamento. ou 
terreno F.: 99762-
7997 / 98271-6141 
Corra! 
V i t ó r i a  R é g i a  - 
Apartamento com 02 
dormitórios em ótimo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R$140.000,00 F. : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!
Apartamento novo 
Villa Heveltia - 2 
dorm., vaga de gara-
gem, lazer completo. 
Ao lado da Santos 
Dumont, 5 minutos 
do centro, 01 minuto 
do aeroporto interna-
cional e Viracopos. 
R$ 252.542,02. Fi-
nanciamento pelo 
casa amarela e Cai-
xa poupança.  F. : 
(19)  98346-2299

 
Vendo/Troco - Lo-
cado: R$3.800,00 
- Prédio residencial 
próx imo ao Haoc 
- Rua dos Indaiás, 
256. Terreno 250m², 
cont ru ído 230m². 
Ótimo local.Valor R$ 
830 mil. Tratar (19) 
98817-5312 What-
sApp

 
Sítio em Piedade-
-SP - 26.000m², casa 

c/ 03 dormitórios, 
02 wcs , toda ava-
randada, gramada,  
pomar, área de cul-
tura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abaste-
cido com água por 
gravidade,  diver-
sas árvores frutí-
feras, play groud, 
a 12 km do cen-
tro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual 
ou  menor  va lo r . 
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 
met ros  da  rodo-
via, R$300.000,00 
aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual 
ou  menor  va lo r . 
Estuda entrada + 
parcelamento. F.: 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294
SÍTIO MONTE MOR 
1,5KM do centro de 
Monte Mor, Via as-
faltada, ótima casa 
e mais duas edícu-
las, Piscina, lago e 
área verde preser-
vada. 19 4105-7479
CHÁCARA COLI-
NAS Com 2 dormi-
tórios Banheiros fe-
minino e masculino 
R$ 750.000,00  19 
4105-7479

 
REF 09 – Terreno 
em Condomínio 
– Jardim Quintas 
d a  T e r r a c o t a  – 
Esquina - 1663m² 
R $ 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Fone – (19) 9 7109-
6186
REF 16 – Terre-
no em Condomí-
nio – JD. Milano 
-  R$257.000,00 AT 

- 303 metros. Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 15 -  Cond. 
T e r r a  M a g n a  – 
R$ 3 8 0 .0 0 0 ,0 0  – 
Terreno com 656m² 
- Excelente! Fone 
– (19) 9 7109-6186
TERRENO JARDIM 
COLONIAL 150 me-
tros R$ 185.000,00 
19 99384-7400
TERRENO ELIAS 
FAUSTO 175 me-
tros R$ 57.000,0019 
99384-7400

 
S a l a  c o m e r c i a l 
à venda e Loca-
ção Of f ice  Pre-
mium - escritório 
e wc.   Locação R$ 
1.200,00 + Cond.. + 
IPTU     Venda R$ 
310..000,00

 
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel: 11-99197-2576 
- Edimara
Vendo Título Clu-
b e  9  d e  J u l h o 
-  T i tu lo  fami l ia r , 
R$2.000,00 + tx de 
transferência  Tra-
tar com Amauri. F. 
: (19) 98134-4482

 
Ofereço-me: Para 
trabalhar como pe-
dreiro, encanador, 
e jardineiro conta-
to 19 99776-6841 
whats
Ofereço-me como 
manicura, cabelei-
reira e depiladora 
atendimento a do-
micil io 19 99369-
5615/ 19 3935-0499
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 
- Edimara
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

ACABADOR DE MÁR-
MORE – Experiência 
em acabamentos di-
versos em mármores 
e granitos (45 graus, 
reto, boleado, meia 
cana, rebaixado. Resi-
dir em Indaiatuba ou 
Salto.

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS – Ex-
periência em limpe-
za, corte de grama, 
limpeza de piscina e 
manutenção predial. 
Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade 
de horário.

AUXILIAR DE LIMPE-
ZA – Experiência na 
função. Residir em 
Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horários.

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO – Residir em 

Elias Fausto, Monte 
Mor ou Cardeal. Para 
trabalhar em serviços 
manuais, movimen-
tando mercadorias. 
Disponibilidade para 
trabalhar em Turnos.

CONTROLADOR DE 
ACESSO – Experiência 
na função. Ensino mé-
dio completo. Disponi-
bilidade de horários.

JARDINEIRO – Expe-
riência na função com-
provada em carteira. 
CNH categoria B. Expe-
riência em máquinas 
de cortar grama, sopra-
dor e dirigir tratores.

MOTORISTA – CNH ca-
tegoria D. Experiência 
na função comprovada 
em carteira. Para tra-
balhar em Loja de ma-
terial de construção.

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino médio 
completo. Conheci-
mentos em Metrologia 
e Leitura e Interpreta-
ção de desenho mecâ-
nico. Experiência em 
operar máquinas con-
vencionais.

OPERADOR DE TOR-
NO CNC– Experiência 
em operar Torno CNC 
e Centro de usinagem 
(Comandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimen-
tos em Metrologia. 
Ensino médio. Dese-
jável possuir Curso de 
Leitura e Interpretação 
de Desenho.

PROGRAMADOR DE 
TORNO CNC – Expe-
riência em progra-
mação de máquinas 
CNC (Centro de usi-
nagem e torno CNC). 
Desejável Técnico 
em Mecânica. Resi-
dir em Indaiatuba ou 
região.

SOLDADOR – Expe-
riência em Solda MIG 
e TIG. Ensino médio. 
Residir em Indaiatu-
ba.

SUPERVISOR OPE-
RACIONAL – Ensino 
médio completo. 
Conhecimentos em 
Informática (Pacote 
Office). CNH B. Ex-
periência em Lide-
rança de equipe. Ex-
periência em liderar 
equipes de limpeza, 
serviços gerais, jardi-
nagem, elétrica. Re-
sidir em Indaiatuba.

TORNEIRO MECÂNI-
CO – Experiência na 
função comprovada 
em carteira. Residir 
em Indaiatuba ou 
região.

 

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1.ANA PEREIRA DE 
SOUZA com 87 anos, 
Solteira sendo filha de 
JOSE DOMINGOS DA 
COSTA e JOSEFA PE-
REIRA DE SOUZA. Dei-
xa os filhos: DALVINA, 
NIVALDO, MARIA LOUR-
DES, EDITE, LOURIVAL, 
ANGELA (Maiores), MA-
RIA DE SOUZA, MIL-
TON, JOAQUIM (Fale-
cidos). Falecido (a) em: 
21/05/2021, e Sepultado 
(a) no Cem. São João 
Batista aos 22/05/2021.

2.ALZIRA DE SOUZA 
LEITE com 85 anos, Ca-
sada com ANTONIO DE 
FRANÇA LEITE sendo 
filha de EMIDIO RAMOS 
DE ARAUJO e MARIA 
INACIA DE JESUS. Dei-
xou seis filhos maiores 
de idade. Falecido (a) 
em: 24/05/2021, e Se-
pultado (a) no Cemit. Do 
Povoado Gigante- Saloá/ 
Pe aos 25/05/2021.

3.ELIO TAKAYUKI 
YAMAKI com 58 anos, 
Casado com ELIZA LIE 
KANNAMI YAMAKI sen-
do filho de TAKASHI 
YAMAKI e AMELIA TU-
BUKO NAKAMURA 
YAMAKI. Deixou a filha 
CAROLINA 18. Falecido 
(a) em: 29/05/2021, e 
Sepultado (a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
30/05/2021.

4.JOSE CARLOS PIO-
VESAN com 64 anos, 
Casado com CLAUDIA 
VALIM DE MORAIS 
sendo filho de JOSE 
PIOVESAN e MARIA 
APARECIDA DE JESUS 
PIOVESAN. Deixou 
os filhos: ANDRESON 
(Maior), HEVERTON 
(Menor). Falecido em 
04/06/2021, e Sepultado 

no Cemit. São Pedro aos 
05/06/2021.

5.ALICE ZANOTI VA-
GLIERI com 82 anos, 
Viúva de ARMANDO VA-
GLIERI sendo filho de 
JOÃO ZANOTI e PAULA 
ESTUTI. Deixou os filhos: 
JOÃO, FATIMA, LUZIA, 
REGINA. Falecido (a) em: 
15/06/2021, e Sepultado 
(a) no Cemit. De Ivaté- PR 
aos 16/06/2021.

6.JOÃO LUIZ QUERI-
QUELLI com 57 anos , 
Casado (a) com NAN-
CI APARECIDA MILANI 
QUERIQUELLI sendo 
filho(a) de MIGUEL QUE-
RIQUELLI e JESUINA 
ROSETTI QUERIQUELLI. 
deixa filho(s): FELIPE 37, 
LUIZ 35, Falecido em: 
22/06/2021, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
23/06/2021. 

7.SILVIA POSSEBON PE-
REIRA PACHECO com 
85 anos , Era Viúvo(a) de 
AUGUSTO PEREIRA PA-
CHECO sendo filho(a) de 
SYLVIO POSSEBON e JU-
VENTINA DA SILVA POS-
SEBON. deixa filho(s): 
SILVIA 64, MARIO 62, 
ELIZABETH 61 , SEBAS-
TIÃO (F), Falecido em: 
22/06/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 23/06/2021. 

8.VITOR MIGUEL BOR-
TOLUCCI JUNIOR com 
29 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de VITOR 
MIGUEL BORTOLUCCI 
e EDNA CRISTINA COR-
TES BORTOLUCCI. NÃO 
DEIXA FILHOS., Falecido 
em: 23/06/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 23/06/2021. 

9.RUBENS FATURI com 
78 anos , Era Viúvo(a) de 
ANA MARIA PEREIRA 
FATURI sendo filho(a) de 
LUIZ FATURI e SOLEDA-
DE SOSTER FATURI. dei-
xa filho(s): ALEXANDRE 
, ROBERTO , ADRIANO , 
ANA MARGARETE , ANA 
CRISTINA (MAIORES), 
Falecido em: 23/06/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
24/06/2021. 

10.ERMIDIO ROBERTO 
SALLA com 57 anos , 
Casado (a) com MARIA 
DA IMACULADA RIBEI-
RO SALLA sendo filho(a) 
de JOSÉ SALLA e MA-
TILDES CLAUSS SALLA. 
deixa filho(s): LARISSA 27, 
ARIELI 24, LETICIA ( F )., 
Falecido em: 23/06/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
24/06/2021. 

11.REGINALDO FONSE-
CA com 44 anos , Casado 
(a) com KATIA CRISTINA 
RODRIGUES FONSECA 
sendo filho(a) de OSVAL-
DO FONSECA e MIRIAM 
FERRAZ FONSECA. dei-
xa filho(s): JONATAS 17, 
CAIO 16, Falecido em: 
23/06/2021, e sepulta-
do(a) no MUN. DA SAU-
DADE DE SALTO SP aos 
24/06/2021. 

12.MARIA VANETE SA-
LES com 52 anos , União 
estável com JOAO NAR-
CIZO GLISOTTE sendo 
filho(a) de JOÃO FRAN-
CISCO DE SALES e IZAU-
RA CANDIDA DE SALES. 
deixa filho(s): JOÃO PAU-
LO, MAYCON, VANESSA 
(MAIORES), Falecido em: 
23/06/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 24/06/2021. 

13.ANTONIO MOSCIATTI 
com 84 anos , Era Viúvo(a) 
de MARIA APARECIDA 
ARIELO MOSCIATTI sen-
do filho(a) de AMERICO 
MOSCIATTI e CACILDA 
CORPASSI. deixa filho(s): 
CLAUDIA 54, GIOVANA 
48, REGINALDO 43, DA-
NILO ( F )., Falecido em: 
24/06/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 24/06/2021. 

14.ANTONIO CARLOS 
MASCHIETTO com 72 
anos , Era Divorciado(a) 
de IVLASY ALBANO 
RUSSI sendo filho(a) de 
PAULO MASCHIETTO e 
HORTENCIA IRACEMA 
PATERLINI MASCHIETO. 
deixa filho(s): MARIANA 
40 MARCELO (FAL), Fa-
lecido em: 24/06/2021, e 
cremado(a) no CREM. O 
PORTAL ITATIBA SP aos 
25/06/2021. 

15.JOSE BRAZ PINTO 
MEDEIROS com 72 anos 
, Era Separado(a) de ELI-
SABETH SANTOS LEITE 
sendo filho(a) de BRAZ 
MEDEIROS e EUFEMIA 
PINTO MEDEIROS. dei-
xa filho(s): GUSTAVO 45, 
DÉBORA 43, GUILHER-
ME 38, Falecido em: 
24/06/2021, sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 25/06/2021. 

16.DULCE FABBRI DA 
ROCHA com 85 anos , 
Era Viúvo(o) de JOSE 
ROBERTO DA ROCHA 
sendo filho(a) de RIC-
CIERI FABBRI SPINELLI 
e MARIA SILVA. deixa 
filho(s): MARIA EDNA , 
SOLANGE, MARIA ANGE-
LICA, ADRIANA, SOELI 
(MAIORES), Falecido em: 
24/06/2021, , e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 24/06/2021. 

Escaneie este QR 
Code para acessar.
VEJA A LISTA 
COMPLETA!
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17.TEREZA ALVES DIAS 
com 93 anos , Era Viú-
vo(a) de CRESIO DIAS 
sendo filho(a) de MANO-
EL ALVES e DOZULINA 
ALVES. deixa filho(s): 
MANOEL, ALEXANDRE 
(MAIORES), PAULO (FAL), 
MIRIAN (FAL), Falecido 
em: 24/06/2021, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
25/06/2021. 

18.JAIR PAVAN com 70 
anos , sendo filho(a) de 
JORDANEZ PAVAN e AN-
GELINA PERCIO PAVAN. 
Falecido em: 25/06/2021, 
e sepultado(a) no CE-
MITERIO DO CURUÇA  
SANTO ANDRE SP aos 
25/06/2021. 

19.ALEXANDRE MAR-
COS DA SILVA com 52 
anos , Casado (a) com SIL-
VIA APARECIDA AZEVE-
DO DA SILVA sendo filho(a) 
de FERMINO MARCOS DA 
SILVA e MARIA TEREZI-
NHA FERREIRA DA SILVA. 
deixa filho(s): GISLAINE 
31, INGRID 22, Falecido 
em: 25/06/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 25/06/2021. 

20.ANTONIO CARDOSO 
DA SILVA com 62 anos , 

Casado (a) com MARIA 
ALICE SILVA sendo fi-
lho(a) de JOÃO CARDO-
SO DA SILVA e GUIOMAR 
DE ALMEIDA SILVA. deixa 
filho(s): JOÃO HENRIQUE 
40, RENATA 38, Falecido 
em: 25/06/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 25/06/2021. 

21.SILVIO CRISTIANO 
DANIA COUTINHO com 
70 anos , Era Separado(a) 
de CARMEN SILVIA BER-
NARDES BIROLLI sendo 
filho(a) de JOSE SYLVIO 
VIANNA COUTINHO e 
LEDA DANIA COUTINHO.
deixa filho(s): RENATA 47, 
RICARDO 45, Falecido 
em: 25/06/2021, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
26/06/2021. 

22.ODAIR CASTILHO DOS 
SANTOS com 45 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
ALGEMAR ANTONIO DOS 
SANTOS e APARECIDA 
CASTILHO DOS SANTOS. 
deixa filho(s): VINICIUS, 
MATHEUS (MAIORES), 
Falecido em: 25/06/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
26/06/2021. 

23.JOSE CARLOS DIAS 
com 58 anos , Era Viú-
vo(a) de SILVIA SOARES 
DIAS sendo filho(a) de 
SEBASTIÃO DIAS e IDA 
BAZALIA DIAS. deixa fi-
lho(s): JEFERSON 31, 
Falecido em: 25/06/2021, 
e sepultado(a) no MUNI-
CIPAL DE SALTO SP aos 
26/06/2021. 

24.GERALDO MARCOS 
DOS SANTOS com 74 
anos , Casado (a) com 
SONIA DE FATIMA NU-
NES DOS SANTOS sendo 
filho(a) de IGN e JOSEFI-
NA DIAS GONÇALVES. 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 25/06/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 26/06/2021. 

25.ANA CORDEIRO 
MAIA com 72 anos , Ca-
sado (a) com ANTONIO 
GONÇALVES MAIA sendo 
filho(a) de JOÃO COR-
DEIRO NETO e ILDA 
DE PAULA CORDEIRO. 
deixa filho(s): CRISTINA 
48, CRISTIANE 44, TA-
TIANE 38, Falecido em: 
26/06/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 26/06/2021. 

26.RENATA SOUZA BAR-

BOSA com 41 anos , 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de MOACIR 
BATISTA BARBOSA e 
MARCIA APARECIDA 
SOUZA BARBOSA. 
deixa filho(s): GEO-
VANNA 17, Falecido 
em: 26/06/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
26/06/2021.  

27.JAIR EUGENIO DA 
SILVA com 83 anos , 
Era Viúvo(a) de MARIA 
PINHEIRO DA SILVA 
sendo filho(a) de ANTO-
NIO EUGENIO e MARIA 
DE JESUS. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
26/06/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 26/06/2021.
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