
O McDia Feliz 2021 já tem data para acontecer. No dia 23 de outubro ocorre 
uma das maiores campanhas em prol a crianças e jovens com câncer. 

Frio engorda? A pele ressaca? Dá mais fome? É muito 
comum as pessoas associarem o inverno a mudanças negativas 
para o corpo e deixarem de lado os benefícios e as vantagens 
das temperaturas mais baixas. 

Dois homens foram presos por violência doméstica 
pelas equipes da Guarda Civil no último dia 6. O primeiro 
caso aconteceu no Jardim Bom Principio. 

O Troféu Frutos de Indaiá 
completou 15 anos em 2020 e 
muitas empresas e empresá-
rios foram reconhecidos pela 
excelência nos serviços 
prestados. Consi-
derado o maior e 
melhor evento 
de premiação 
de Indaiatuba e 
região, o Tro-
féu Frutos de 
Indaiá ganha 
cada vez mais 
admiradores e 
a confiança das 
empresas. 

O Centro Integrado de Oncologia “Luci Clea Silva” de Indaiatuba comemo-
rou nesta terça-feira (10) o primeiro ano de funcionamento com 4 mil consultas 
médicas e 200 exames diagnósticos.

Mercado de aluguéis experimenta ‘boom’ e já não há opção de locação em Indaiatuba
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Pandemia antecipa transformações digitais e 
escolas municipais investem em tecnologia

O mercado de loca-
ção de imóveis vive um 
“boom” em Indaiatuba 
desde o início do ano, 
com alta nos preços, es-
cassez de oferta de novas 
unidades para alugar e 
com uma procura cres-
cente e cada vez mais 
inflacionada. O quadro é 
reflexo de um movimento 
nacional provocado pela 
pandemia, que levou mais 
gente dos grandes centros 
para o interior, segundo a 
delegada do Crecisp, sub-
sede Indaiatuba, Elaine 
Branco.

McDia Feliz inicia venda de vouchers 
para ajudar crianças e jovens com câncer

Centro Integrado de Oncologia de 
Indaiatuba completa um ano

Especialistas desfazem 
mitos do inverno

Homens são presos por 
violência doméstica

CAMPANHA SAÚDE

MITOS

POLÍCIA
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Indaiatuba é uma das cidades que larga na frente na transformação digital da educação



Editorial
Relações pessoais no mundo pandêmico

Depois de um ano e meio de pandemia, ninguém aguenta mais falar 
nisso, quanto mais viver tanta incerteza, dia após dia. Porém, uma coisa 
ninguém pode negar: a vida de todos nós mudou, e muito. Não importa seu 
gênero, classe social, profissão. As relações de trabalho, com nosso próprio 
corpo, com o tempo, com o dilema de sair ou não de casa, e mais uma série 
de elementos.

Porém, uma parte das nossas vidas ficou especialmente afetada: as re-
lações pessoais. Nisso incluem-se amigos, familiares, namorados, paqueras, 
conhecidos. Alguns terminaram o namoro porque depois de tanto tempo 
distantes fisicamente, o relacionamento perdeu o sentido. 

Outros, por excesso de convivência na casa, que também virou local de 
trabalho, passaram a brigar mais. Os níveis de violência doméstica, princi-
palmente contra as mulheres, aumentaram, infelizmente.

Tenho certeza de que você deve ter pelo menos um amigo virtual, com 
quem mantém contato e compartilha várias vivências por mensagens e áu-
dios, alguém que considera verdadeiramente, mas ainda não pode conhecê-
-lo, olhos nos olhos, porque um dos dois – ou ambos – têm medo do vírus.

Na situação em que vivemos, não dá para julgar ninguém. Às vezes é 
fácil apontar o dedo para aquele colega que sabemos que foi à uma festa 
clandestina, que não se cuidou como poderia, e infelizmente passou o vírus 
para a família. 

Mas, se olharmos bem para dentro de nós, com sinceridade, veremos 
que ninguém está completamente isolado: que garantia temos de que ao 
convidar um amigo para tomar um café da tarde em casa, aquilo que pa-
recia só uma alergia não era Covid? Que ao aceitar um convite de uma 
paquera para ir ao cinema, mesmo que os dois estejam vacinados, alguém 
não acabe transmitindo o vírus?

Por mais que boa parte de nós ainda faça o maior esforço possível 
para manter o isolamento, o uso das máscaras e a higiene, estamos todos 
precisando de carinho, de afeto, de compreensão, de amor, nas suas mais 
variadas formas, não é mesmo? Que falta faz um abraço, uma conversa pes-
soalmente, calor humano, companhia. 

Estamos todos no mesmo barco e a viagem ainda parece longe de 
terminar. As soluções caminham “a passo de formiga e sem vontade”. Já 
sofremos muito, já perdemos muita gente amada. Não se sinta mal, ou 
diminuído, se estiver sentindo carência. Ninguém sobrevive sem o outro. 
Somos seres sociais, que vivem em comunidade. De amor estamos todos 
precisados. 

“All you need is love”, já dizia a boa e velha canção dos Beatles. 
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Receitas do  Lopes

Artigo

Há decisões judicias que entendem que sim, já que as consequências econômicas da pandemia 
podem representar motivo imprevisível que causa desequilíbrio no contrato, autorizando a renego-
ciação ou alterações específicas. Assim, a hipótese se adequaria às previsões dos artigos 478 a 480 
do Código Civil, que tratam da possibilidade de resolução ou revisão contratual em decorrência de 
onerosidade excessiva.

O artigo 478, CC apresenta a possibilidade de resolução contratual quando verificado que a pres-
tação de uma das partes do contrato se tornou excessivamente onerosa (“cara”) em decorrência de 
“acontecimentos extraordinários e imprevisíveis”, ou seja, caso da Teoria da Imprevisão.

Presente a onerosidade excessiva contratual por consequência da pandemia do Covid 19, a Justiça 
tem entendido ser cabível a aplicação da Teoria da Imprevisão, já que a pandemia mundial é consi-
derada um fato social “extraordinário e imprevisível”.

Essa teoria tem o condão de mitigar o Princípio da Força Obrigatória dos Contratos (Pacta Sunt 
Servanda), que representa a regra geral, abrindo espaço para uma revisão das cláusulas afetadas, via 
de regra, aquelas referentes ao valor a pagar e ao índices de atualização monetária.

Por exemplo, em Osasco houve decisão judicial autorizando a alteração do índice de atualização 
de aluguel em contrato de locação de uma loja localizada em shopping, trocando o índice de atua-
lização contratado (IGP-M), que representaria aumento de 28,94%, pelo IPCA, de modo a manter 
o equilíbrio contratual e permitir a continuidade do contrato e da realização da atividade comercial.

No entanto, é importante ressaltar que, embora se tenha como certo que a pandemia representa 
um evento imprevisível, para alcançar uma revisão contratual é imprescindível demonstrar que a 
onerosidade excessiva existe no caso concreto e é consequência direta da pandemia, monstrando que 
a parte sofreu prejuízos econômicos em virtude do fato imprevisível.

Portanto, não há como generalizar a pandemia como motivo a resolver ou revisar qualquer contra-
to, pois é necessário analisar o cabimento da Teoria da Imprevisão em cada caso concreto.

Pandemia representa motivo imprevisível para alteração contratual?

Dra. Ana Carolina Navarro e Rita - OAB/SP sob n. 223.914 - advogada da AMG Advocacia

Ingredientes 

Molho
2 xícara(s) de chá de sake 

comum 
1/2 xícara(s) de chá de açú-

car 
1/2 xícara(s) de chá de 

shoyu 
500 grama(s) de contrafilé 

fatiado finamente 
1 colher(es) de sopa de man-

teiga ou um pedaço de gordura 
do contrafilé 

1 cebola média 
8 cogumelos shiitake lim-

pos, sem os cabinhos 
1 cenoura pequena 
4 folhas de acelga japonesa 

lavadas e cortadas em pedaços
200 grama(s) de tofu 

1 maço(s) de horenso (espi-
nafre japonês) lavado

 
Modo de preparo 

Molho 
Leve o saquê ao fogo e espe-

re o álcool evaporar. 
Depois, acrescente o shoyu 

e o açúcar, misture bem e reser-
ve. 

Agora, unte uma frigideira 
com manteiga e doure as fatias 
de carne. 

Em seguida, vai adicionan-
do a cebola, a cenoura, os cogu-
melos, o tofu e a acelga, sempre 
hidratando com um pouco do 
molho. 

Por último, vai o espinafre 
japonês.

Sukiyaki

Previsão do Tempo

13/08 - Sexta-feira 15/08 - Domingo14/08- Sábado 16/08 - Segunda

Mínima: 14°
Máxima: 26°

Mínima: 15°
Máxima: 28°

Mínima: 16°
Máxima: 29°

Mínima: 18°
Máxima: 29°

Artigo

Nos últimos anos, o mercado imobiliário de Indaiatuba tem passado por uma fase de crescimento, 
que é perceptível aos olhos de todos. Isso acontece por conta de dois fatores: a intensificação do fluxo 
migratório de pessoas para o interior paulista e o intenso desenvolvimento socioeconômico da cidade. 

Dessa forma, mais pessoas passaram a investir na locação e venda de imóveis, com o intuito de apro-
veitar esse aquecimento do mercado para obter um bom retorno financeiro. 

Porém, essa não é uma tarefa fácil de executar por conta própria, pois o processo de negociação de 
um imóvel é composto por vários detalhes. Logo, contar com a orientação de um corretor de imóveis é 
fundamental para garantir a segurança da transação.

Diante disso, trabalhe sempre com corretores credenciados pelo CRECI (Conselho Regional de Cor-
retores de Imóveis). Afinal, eles possuem o conhecimento técnico e experiência necessários para inter-
mediar a negociação da maneira correta. 

Outro ponto que também deve ser considerado, é a área de especialização na qual o corretor atua. Já 
que, isso influencia diretamente na velocidade com que o negócio será realizado e permite um relaciona-
mento mais próximo entre o profissional e as partes envolvidas. 

Além destas funções, o consultor imobiliário ainda é responsável pelo agendamento de visitas, apre-
sentação de propostas, avaliação do valor do imóvel de acordo com dados do mercado, recolhimento de 
documentos e assinaturas, entre outras tarefas. Tudo para facilitar a vida dos clientes e garantir o sucesso 
do negócio.  

Considerando as informações apresentadas até aqui, fica evidente que é preciso escolher com muita 
atenção o profissional que cuidará do seu imóvel. Por isso, procure uma empresa constituída por colabo-
radores altamente capacitados e treinados para te ajudar.

O Grupo Silvana Carvalho atende a todos estes requisitos! Uma vez que, eles são uma imobiliária 
especializada na venda de imóveis em condomínios de Indaiatuba e, em breve, também atuarão no setor 
de locação e administração de imóveis. 

Então, se você tem interesse em vender, alugar ou até mesmo comprar um imóvel, não perca tempo 
e fale agora mesmo com eles através do telefone (19) 3500-6662 ou pelo WhatsApp (11) 95836-0388! 

Qual a importância do corretor de imóveis na venda do seu imóvel?



Indaiatuba é uma das cidades que larga na frente na transformação digital da educação

Pandemia antecipa transformações digitais
e escolas públicas investem em tecnologia

PIXABAY

Com a necessida-
de de isolamento 
social devido a 

Covid-19, as plataformas 
para aulas remotas se 
tornaram grandes aliadas 
das escolas durante a pan-
demia. E com as escolas 
fechadas, foi necessário 
recorrer à tecnologia para 
manter o cronograma em 
dia.

Essas plataformas per-
mitem que os professores 
disponibilizem a aula em 
vídeo, ao vivo ou grava-
da. E outras possibilitam 
a interação direta com 
os estudantes, trazendo 
dinamismo para o apren-
dizado.

Contar com o apoio da 
tecnologia e incentivar a 
transformação digital na 
sala de aula parece ser o 
caminho natural para as 
escolas - e a rede pública 
de alguns municípios está 
dando exemplos positivos 
dessa adaptação. Cidades 
como Indaiatuba, Barueri, 
Itapevi, Americana e Ara-

ras investiram e investem 
em programas para trazer 
tecnologia ao ensino pú-
blico.

Juntas, essas cidades 
estão em vias de capacitar 
mais de 10.000 profes-
sores e impactar 300 mil 
alunos, engajando-os em 
um novo modelo de ensi-
no e aprendizagem

Segundo Beni Kuhn, 
estudioso e entusiasta da 
transformação digital em 

A Prefeitura de In-
daiatuba visando ampliar 
a mobilidade urbana sus-
tentável no município está 
finalizando a construção 
da estação do Projeto 
Ecobike no bairro João 
Pioli. As obras estão na 
fase de acabamento e a 
previsão de entrega é até 
final de agosto. 

Com a novidade o mu-
nicípio passa a oferecer 
cinco estações do proje-

Contar com o apoio da tecnologia e incentivar a transformação digital na sala de aula parece ser o 
caminho natural para as escolas

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

educação e CEO da Co-
laborativa, o que chama a 
atenção neste momento é 
ver o movimento certeiro 
da educação pública em 
relação à educação priva-
da. “Muitas instituições 
particulares ainda não 
encontraram uma for-
ma adequada de atender 
às principais demandas 
do momento: garantir a 
aprendizagem utilizando 
tecnologias e manter os 

alunos engajados durante 
esse processo”, explica.

Kuhn enfatiza que o 
digital na educação ga-
nhou força e é um legado 
que vai permanecer após a 
pandemia. Mas não é só a 
tecnologia que vai garan-
tir a inovação necessária 
para construir a escola do 
futuro. “O novo conceito 
de educação já é híbrido, 
multicanal, e combina 
ferramentas inovadoras, 

que, se bem aplicadas, 
vão mudar a cultura do 
ensinar”.

Investimento
Indaia tuba  ass im 

como as cidades men-
cionadas acima estão in-
vestindo na qualificação 
de professores e outros 
profissionais da educação 
para tirarem o máximo de 
proveito de ferramentas 
para aplicá-las a conte-
údos pedagógicos. São 
funcionalidades que ex-
ploram as possibilidades 
do ambiente virtual para 
aprimorar o conteúdo e 
a dinâmica de aula, pro-
mover maior interação 
entre professor e aluno, 
aumentar o engajamento e 
proporcionar novas possi-
bilidades de aprendizado.

O município que já 
mantinha iniciativas ino-
vadoras em programas 
focados na formação dos 
profissionais da área, tam-
bém pretende se tornar re-
ferência no assunto, com 
uma capacitação voltada 
que pretende impulsionar 
o repertório do uso das 
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ferramentas tecnológicas 
na rede pública de ensino.

“O investimento na 
capacitação de seus pro-
fessores como meio de 
produzir um conheci-
mento mais profundo das 
possibilidades de aproxi-
mação entre o pedagógico 
e o tecnológico é o que 
permitirá a substituição 
dos processos analógicos 
por soluções mais criati-
vas, que saiam do óbvio, 
incentivem os alunos e 
criem redes colaborativas 
e sustentáveis. Esse é o 
presente/futuro que se 
apresenta diante de nós”, 
enfatiza Kuhn

Segundo o CEO da 
Colaborativa, o modelo 
tradicional das salas de 
aula já foi superado. Mas 
convencido também que 
a transformação se faz 
com pessoas e não só com 
tecnologia. “Ao investir 
na formação contínua 
e na abordagem para a 
transformação baseada 
nas pessoas, lembremos 
que inovar na educação 
pode significar, inclusive, 
voltar aos clássicos’.

MOBILIDADE
Estação do Projeto Ecobike é instalada no bairro João Pioli

to, que faz empréstimos 
gratuitos de bicicletas 
ecológicas para utilização 
da população. Além do 
incentivo à prática espor-
tiva, o projeto também 
tem a proposta de facili-
tar e incentivar o uso da 
bicicleta como meio de 
transporte.

A Ecobike do João Pio-
li seguirá o mesmo modelo 
de serviço já utilizado nas 
outras quatro estações, 

sendo duas estações no Par-
que Ecológico - em frente 
à Prefeitura e em frente à 
sede da Guarda Civil, no 
Jardim Morada do Sol, 
além de uma estação na 
Praça D. Pedro, no Centro, 
e uma na Praça do Cato, 
na Cecap.

Os cadastros de usuá-
rios deverão ser realizados 
diretamente em qualquer 
uma das estações disponi-
bilizadas no município. Os 

usuários devem ser maiores 
de 18 anos ou menores 
acompanhados por um 
responsável maior de ida-
de, mediante apresentação 
de CPF, comprovante de 
endereço atualizado e um 
documento com foto. Cada 
CPF dá direito a retirada 
de outras duas bicicletas 
extras para menores. O 
tempo permitido para uso é 
de quatro horas contínuas, 
que pode ser renovado, e as 

bicicletas podem ser devol-
vidas em qualquer estação.

O Projeto Ecobike dis-
ponibiliza gratuitamente 
bicicletas ecológicas que 
utilizam quadro fabricado 
com garrafas PET, e tam-
bém algumas bicicletas 
com cadeirinha acoplada 
para o transporte de crian-
ças, e bicicletas duplas.

Atualmente o projeto 
conta com mais de 15 
mil cadastrados e desde a 

inauguração, em julho de 
2012, já foram registrados 
mais de 90 mil emprés-
timos.

O horário de funcio-
namento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h, 
e das 13h às 17h - todas 
as estações. Aos sábados, 
domingos e feriados, das 
8h às 12h e das 14h às 
18h – somente as estações 
da Prefeitura e da Guarda 
Civil.
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CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Partido do prefeito elege vereador 
Chiaparine presidente do diretório 

Vereador do Cidadania fez indicação
para a adesão ao programa Vale Gás

Vices serão presidente da Câmara, Pepo Lepinsk, e secretário de Governo,Cebolinha

O MDB, partido 
do prefeito Nil-
son Gaspar e 

também do presidente da 
Câmara, Pepo Lepinsk, 
elegeu o vereador Luiz 
Carlos Chiaparine para a 
presidência do diretório 
municipal em convenção 
realizada sábado (7).

O mandato do novo 
presidente será de dois 
anos e a posse ocorreu 
logo após a eleição. O 
vereador substitui o se-
cretário de Governo da 
Prefeitura, Luiz Alberto 
Cebolinha Pereira, que 
estava no cargo desde 
novembro de 2019.

No discurso de posse, 
Chiaparine se compro-
meteu a manter o partido 
organizado, buscar no-
vas filiações e a respeitar 
as diretrizes eleitorais 
e o estatuto partidário, 
sobretudo com vistas às 
próximas eleições.

como segundo vice-pre-
sidente, além do também 
vereador Sérgio José 
Teixeira como secre-
tário.

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O mandato do novo presidente será de dois anos e 
a posse ocorreu logo após a eleição

O vereador Alexandre 
Peres, do Cidadania, também 
apresentou pedido por meio 
de indicação ao prefeito de 
Indaiatuba, Nilson Gaspar 
(MDB), para que a cidade 
aderisse ao programa Vale 
Gás, do governo do Estado.

Ele disse que o seu pe-
dido e o da vereadora Silene 
Carvalini (PP) foram aceitos 
conjuntamente pelo prefeito, 
que aproveitou a decisão do 
governo de ampliar a abran-
gência da proposta de 100 mil 
para 426,9 mil famílias.

Com essa ampliação, mais 
de 2 milhões de pessoas serão 
beneficiadas e o investimento 
total ficará na ordem de R$ 
128 milhões e será realizado 
entre julho e dezembro, con-
forme anunciou o governador 

A convenção elegeu 
também o presidente da 
Câmara como primei-
ro vice-presidente e o 
secretário de Governo 

João Dória (PSDB).
Na sessão da Câmara de 

segunda-feira (9), os verea-
dores aprovaram projeto do 
prefeito Nilson Gaspar que 
denomina “Raffaello Fantelli” 
a área institucional localizada 
no distrito industrial de micro 
e pequenas empresas. 

Empresário nascido na 
Itália e falecido desde 2009, 
o homenageado foi escolhido 
por ter tido uma atuação des-
tacada na área industrial em 
Indaiatuba, tendo recebido 
inclusive o título honorífico 
de “Empresário do Ano”, 
ofdrtado pela Câmara.

Maior partido de In-
daiatuba, o MDB conta 
com 2.085 filiados ati-
vos,  de acordo com 

o Tribunal Regional 
Eleitoral. 

Na convenção, de-
zenas de filiados com-

pareceram,  a lém do 
prefeito Nilson Gaspar 
e do ex-prefeito Rei-
naldo Nogueira. 

O vereador Alexandre Peres, do Cidadania, também apresen-
tou pedido para que a cidade aderisse ao programa Vale Gás

REPRODUÇÃO
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Toda a renda será revertida para o Instituto Ronald Mc-
Donald e para o Instituto Ronald McDonald

REPRODUÇÃO

McDia Feliz inicia venda de vouchers 
para ajudar crianças e jovens com câncer
 A edição 2021 acontece no dia 23 de outubro e é o principal evento beneficente do McDonald’s

O McDia Feliz 2021 
já tem data para 
acontecer. No dia 

23 de outubro ocorre uma 
das maiores campanhas 
em prol a crianças e jo-
vens com câncer. E para 
a edição 2021, a orga-
nização do McDia Feliz 
disponibilizou a pré-ven-
da, que vai até a véspera 
da campanha. O voucher, 
que custa R$ 17,00, dá 
direito a um sanduíche 
Big Mac.

Os vouchers podem 
ser comprados através 
do site www.mcdonalds.
com.br/mcdia-feliz. Por 
este canal é possível ad-
quirir kits com até oito 
tickets.

No caso de compras 
acima dessa quantidade, 
deverá entrar em conta-
to com os institutos por 

meio dos e-mails: mcdia-
feliz@instituto-ronald.
org.br ou mcdiafeliz@ias.
org.br. 

Os tíquetes também 
podem ser adquiridos no 
dia da campanha pelo 
delivery ou no drive-thru 
dos restaurantes do Mc-
Donald’s.

“No Brasil, o câncer é 
a doença que mais mata 
crianças e adolescentes de 
1 a 19 anos, segundo da-
dos do Instituto Nacional 
de Câncer, o Inca, com o 
surgimento de um novo 
caso a cada hora no país. 
Neste momento desafia-
dor, mais do que nunca 

precisamos da ajuda de 
toda a sociedade. Nossos 
pequenos pacientes on-
cológicos estão no grupo 
de risco da Covid-19 e 
não podem interromper o 
tratamento. Por isso, cada 
Big Mac conta muito. 
Em 2021, o McDia Feliz 
beneficiará 66 projetos de 
56 instituições que atuam 
com oncologia pediátrica 
em 20 estados brasileiros 
com foco em aproximar 
famílias da cura do câncer 
infantojuvenil no país”, 
destaca Bianca Provedel, 
Diretora Executiva do Ins-
tituto Ronald McDonald.

“A pandemia trouxe 
um enorme impacto à 
educação brasileira. Se-
gundo as pesquisas feitas, 
os atrasos de aprendiza-
do causados pelo fecha-
mento das escolas poderão 
levar cerca de 10 anos 
para serem revertidos. 
Portanto, ser parte do 

McDia Feliz 2021 nos 
permitirá ampliar ainda 
mais o alcance de nosso 
trabalho, oferecendo a 
educadores e estudantes 
acesso à educação pública 
de qualidade, por meio 
de soluções inovadoras e 
que dão oportunidade de 
desenvolvimento pleno”, 
afirma Erika Pagano, Ge-
rente Executiva do Insti-
tuto Ayrton Senna.

Campanha
O McDia Feliz é con-

solidado como uma das 
maiores campanhas para 
angariação de fundos em 
prol de causas relaciona-
das a crianças e jovens 
no Brasil. Desde 1988, 
cerca de R$ 300 milhões 
já foram arrecadados.

Toda a renda obtida 
com a venda de sanduí-
ches Big Mac, no dia 23 
de outubro, será revertida 
para o Instituto Ronald 

McDonald que promove 
a saúde e a qualidade de 
vida de crianças e adoles-
centes com câncer e suas 
famílias, e para o Instituto 
Ayrton Senna, que contri-
bui para ampliar oportuni-
dades para os jovens por 
meio da educação.

Entidades
A Associação de Pais 

e Amigos da Criança com 
Câncer e Hemopatias, de 
Campinas Casa Ronald 
McDonalds nasceu em 
1992 e acolhe crianças 
em tratamento oncológico 
e seus acompanhantes de 
todas as partes do Brasil e 
da América Latina. 

Outra instituição que 
será beneficiada pela cam-
panha é o Centro Infantil 
Boldrini, de Campinas, 
que é um hospital filan-
trópico especializado em 
oncologia e hematologia 
pediátrica. 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br



Processo de execução de projeto maker dentro do Fab Lab Amadotec 

AMADOTEC

Colégio Montreal utiliza Fab Lab para desenvolver 
protótipo de drone e filtro de água por calor
Alunos do Colégio Montreal desenvolvem projetos uma vez por semana no Fab Lab Amadotec

A educação tem passa-
do por transforma-
ções significativas 

com o avanço da tecnologia 
e cada vez mais é preciso 
inovar a forma de ensinar para 
que as novas gerações tenham 
um aprendizado global con-
dizente com as tecnologias 
que estão à disposição da so-
ciedade. Umas das propostas 
de inovação no ensino é a 
implantação dos Laboratórios 
de Fabricação Digital, conhe-
cidos como Fab Labs, que é a 
abreviação de Fabrication La-
boratory. O equipamento visa 
reunir pessoas para idealizar 
projetos com visão susten-
tável e que podem ajudar no 
dia a dia das pessoas, fazendo 
da escola um lugar para traçar 
um projeto de vida. 

Levando em considera-
ção essa proposta, os alunos 
do Colégio Montreal utilizam 
uma vez por semana o Fab 

Lab Amadotec e desenvol-
vem projetos pensando em 
problemáticas cotidianas. 
Atualmente participam 15 
alunos das aulas makers, do 
Ensino Fundamental II (6º 
ao 9º ano). Os alunos estão 
trabalhando na produção de 
um protótipo de Drone para 
monitoramento e combate a 
queimadas e um filtro de água 
a base de calor. 

De acordo com a diretora 

do Colégio Montreal, Lucia 
Helena Nogueira Voudouris, 
o trabalho tem envolvido ain-
da mais os alunos no processo 
de aprendizagem. “É uma 
experiência nova tanto para o 
colégio como para os alunos. 
Acreditamos que contribuirá 
principalmente com relação 
as outras disciplinas trabalha-
das no colégio favorecendo 
uma interdisciplinaridade 
dos conteúdos desenvolvidos. 

Além disso, possibilita o 
trabalho em equipe, persis-
tência e desenvolvimento da 
inteligência emocional, tão 
importante nos dias de hoje”, 
salienta.

Para os pais dos alunos a 
nova metodologia já mostra 
resultados positivos. “Com 
o desenvolvimento das ati-
vidades, o Cadu passou a 
demonstrar maior interesse 
no desenvolvimento de ati-

vidades artísticas e impulso 
sobre a realização de projetos 
criativos, refletindo positiva-
mente na rotina das atividades 
escolares”, conta Juliana Ha-
ckman Tasca, mãe do Carlos 
Eduardo do 6º ano. 

“Eu percebi no Heitor um 
interesse no projeto que esta-
va sendo proposto. Primeiro 
porque ele participou com 
interesse desde a fase inicial, 
pois ele ficava perguntan-
do e pesquisando por conta 
própria sobre alternativas 
sustentáveis para o problema 
de abastecimento hídrico. 
Percebi que ele linkou com 
as aulas de ciências e geo-
grafia porque, justamente, ele 
estava vendo sobre o ciclo da 
água e sobre as camadas da 
atmosfera. Com o decorrer 
do projeto ele começou a 
pesquisar e falar sobre cus-
to de placa solar, achei um 
barato porque ele relacionou 
muitas coisas, parecia mesmo 
estar participando de todas as 
fases da implementação de 

um projeto, sem perceber que 
estava fazendo isso, já que é 
uma criança”, relata Noeli 
Lobo Costa Marcolino, mão 
do Heitor do 6º ano. 

Mas afinal, o que pode 
ser feito em um Fab Lab? 
Essa questão é muito ampla 
e de acordo com a diretora fi-
nanceira da empresa, Marina 
Amado, a principal função 
é tirar do papel ideias que 
podem se transformar em 
soluções para o cotidiano. 
“O Fab Lab tem diversas 
máquinas que viabilizam ma-
terializar um projeto como: a 
Impressora 3D; a Plotter; a 
corte a Lazer, entre outras. 
Pelo mundo a fora o Fab Lab 
é utilizado por inventores, 
alunos e pessoas com ideias 
que querem colocar a mão 
na massa e criar algo do zero, 
aqui por exemplo, já fizemos 
luminárias, objetos de escri-
tório, objetos de decoração, 
móveis, robôs. Isso é só uma 
amostra do que é possível ser 
feito”, relata Marina.
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Crescimento da procura elevou preços, puxou imóveis à venda e acabou com a oferta de novas unidades 

Mercado de aluguéis experimenta ‘boom’ 
e já não há opção de locação em Indaiatuba

ARQUIVO/ELIANDRO FIGUEIRA

O mercado de lo-
cação de imóveis 
vive um “boom” 

em Indaiatuba desde o iní-
cio do ano, com alta nos 
preços, escassez de oferta 
de novas unidades para 
alugar e com uma procura 
crescente e cada vez mais 
inflacionada.

“O quadro é reflexo de 
um movimento nacional 
provocado pela pandemia, 
que levou mais gente dos 
grandes centros para o inte-
rior”, avalia a delegada do 
Crecisp (Conselho Regional 
dos Corretores de Imóveis 
de São Paulo), subsede 
Indaiatuba, Elaine Branco.

Para ela, embora já fal-
tem imóveis para locação 
devido à alta demanda, o 
mercado não chegou a pa-
tamares de preços absurdos. 
“O que houve é uma aco-
modação, já que os valores 
de locação estavam muito 
baixos”.

Adriana Laranjeira, da 
Imobiliária Visão, uma das 
maiores e mais antigas da 
cidade, reconhece a eleva-
ção nos preços e atribui o 
comportamento não só à in-
teriorização, mas à chamada 
inflação da construção civil, 
que pode ser compreendida 
pela desvalorização do real 

Delegada regional do Crecisp afirma que o quadro é reflexo de um movimento nacional provocado pela pandemia

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br

frente a pandemia e aos 
juros baixos.

Migração
Elaine Branco afirma 

que muitos proprietários 
de imóveis que estavam 
à venda em Indaiatuba 
optaram por uma mudança 
de orientação dos ativos, 

transferindo-os para a lo-
cação, a fim de aproveita-
rem os melhores valores 
praticados.

O especialista em ges-
tão de risco e planejamento 
financeiro Hilton Vieira 
calcula que os preços su-
biram até 37% para os 
contratos que venceram 

em junho.
Esses contratos foram 

afetados pelo fato de o 
indexador de reajuste utili-
zado, o IGP-M, conhecido 
como a inflação dos alugu-
éis, estar atrelado à movi-
mentação de commodities.

Os preços maiores e a 
falta de oferta de unidades 

para locação é um compor-
tamento observado tanto 
nos aluguéis de imóveis 
residenciais quanto co-
merciais.

Alternativa
A perspectiva dos espe-

cialistas do mercado é de 
que a situação de falta de 
ofertas aumente daqui para 
frente até atingir um pata-
mar de equilíbrio, posto 
que preços superfaturados 
não se sustentam sem mais 
unidades disponíveis.

Para Hilton Vieira, vai 
chegar um momento em 
que a falta de oferta de 
locação levará a uma queda 
nos preços, porque os inte-
ressados trocam o aluguel 
por outra possibilidade.

Esse movimento de 
acomodação levará ao re-
equilíbrio do mercado no-
vamente, mas não dá para 
prever quando isto aconte-
cerá, informa Adriana La-
ranjeira, porque Indaiatuba 
está muito próxima de São 
Paulo e isto influencia.
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Troféu Frutos de Indaiá reconhece as 
melhores empresas de Indaiatuba

XXXX

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Prêmio ganhou confiança de empresários devido à credibilidade na realização da pesquisa

O Troféu Fru-
tos de Indaiá 
completou 15 

anos em 2020 e muitas 
empresas e empresá-
rios foram reconhe-
cidos pela excelência 
nos serviços prestados. 
Considerado o maior e 
melhor evento de pre-
miação de Indaiatuba e 
região, o Troféu Frutos 
de Indaiá ganha cada 
vez mais admiradores 

e a confiança das em-
presas. 

E todo esse status 
se deve a competência 
da equipe que assegura 
o comprometimento 
de ser fiel a pesquisa 
que é realizada com a 
população. Além disso, 
a equipe que coordena 
a preparação do evento 
está sempre a procura 
de novidades para cada 
nova edição, além de 
escolher os melhores 
produtos e serviços 
para que a noite seja 

inesquecível para todos 
os presentes.

Campanha 
Publicitária
O Troféu Frutos de 

Indaiá visa não somen-
te reconhecer as em-
presas e empresários 
que se destacaram em 
seu ramo de atividade, 
mas também gerar um 
retorno financeiro e 
dar visibilidade aos 
premiados através da 
campanha publicitária 
realizada pelo Grupo 

Karen Ildete Stahl Soler - Espaço Cultural Stahl Soler - Escola de Música Francinete Teixeira e Felisberto Joaquim de Souto - Restaurante Caipirao

FOTOS: JME

Mais Expressão.
Aos eleitos pela 

pesquisa, foi oferecida 
a cota publicitária e 
as empresas e empre-
sários tem sua marca 
veiculada em todas as 
mídias do grupo como 
jornal impresso, re-
vista, redes sociais e 
programas da WebTv.

As cotas para a par-
ticipação na entrega do 
Troféu Frutos de Indaiá 
2020 já foram encer-
radas, porém o evento 
não foi realizado devi-

do a pandemia do novo 
coronavírus. 

Reconhecimento
E o sucesso do Tro-

féu Frutos de Indaiá 
também foi reconhe-
cido através do proje-
to de lei 7.200/2019, 
de autoria do verea-
dor Massao Kanesaki 
(DEM), que insere no 
calendário oficial de 
eventos da cidade o 
Dia de Homenagem 
aos Empresários de 
Sucesso. 

A será celebrada em 
9 de novembro, com 
o intuito de promover 
o reconhecimento aos 
empresários que se des-
tacaram durante o ano 
nos seus respectivos 
segmentos de atuação. 
“A premiação já é rea-
lizada anualmente pelo 
Grupo Mais Expressão, 
e, graças à nova lei, 
a homenagem passa 
integrar oficialmente 
a agenda de eventos 
da cidade”, destacou 
Massao.
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Unidade viabiliza credenciamento para quimioterapia e cirurgias oncológicas 

O Centro Inte-
grado de On-
cologia “Luci 

Clea Silva” de Indaia-
tuba comemorou nesta 
terça-feira (10) o pri-
meiro ano de funciona-
mento com 4 mil con-
sultas médicas - proce-
dimentos de oncologia 
cirúrgica, oncologia 
clínica e onco-hema-
tologia – e 200 exames 
diagnósticos no centro 
cirúrgico ambulatorial 
-laringoscopias, bióp-
sia de mama, biópsia 
de medula óssea. 

Segundo dados da 
Secretaria Municipal 
de Saúde, em 2020, a 
Central de Regulação 
do Centro Oncológico 
realizou 1.500 aten-
dimentos presenciais 
(acolhimento, orienta-
ção e encaminhamento 
à referência) mesmo 
com a pandemia da Co-
vid-19 que afetou e pa-
ralisou diversos setores 
públicos e privados, co-
merciais ou de saúde. A 
equipe de enfermagem 
realizou no mesmo pe-
ríodo 1.300 procedi-
mentos de enfermagem 
(curativo, ambulatório 
ostomia, infusões e me-
dicações).

O diretor do Centro 
de Oncologia, Dr. Fa-
brício Coli, classificou 
como fundamental o 
trabalho realizado por 
toda equipe e disse que 

Centro Integrado de Oncologia realiza mais 
de 4 mil consultas médicas no primeiro ano

os números superaram 
as expectativas. “To-
dos os números que 
estamos celebrando 
hoje, demonstram o 
reflexo do trabalho dos 
profissionais qualifica-
dos e humanizados do 
nosso Centro Integrado 
de Oncologia que todos 
os dias, mesmo em 
pandemia, trabalha-
ram arduamente para 
acolher os pacientes 
nos momentos mais 
delicados de suas vidas 

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

com muita responsabi-
lidade”.

Quimioterapia e 
cirurgias
Após 12 meses de 

trabalho, Indaiatuba 
recebeu recentemente 
uma equipe técnica 
do Governo do Estado 
de São Paulo que deu 
o aval para iniciar a 
partir de setembro, os 
procedimentos de qui-
mioterapia e cirurgias 
oncológicas na cidade. 

Com o custeio estadu-
al, Indaiatuba fará parte 
da Unacon (Unidade 
de Assistência de Alta 
Complexidade em On-
cologia).

A partir de setem-
bro, Indaiatuba terá que 
atender uma média mí-
nima de 650 cirurgias 
oncológicas e 5.300 
sessões de quimiotera-
pia por ano.

Os pacientes onco-
lógicos da cidade serão 
inseridos no Sistema 

Ao longo de todo o ano passado, a Central de Regulação do Centro Integrado de Oncologia  realizou um total de 1.500 atendimentos de forma presencial

ARQUIVO/PREFEITURA DE INDAIATUBA

de Regulação Cross e 
regulados pela Rede 
Hebe Camargo com 
referência regional que 
priorize os munícipes 
de Indaiatuba. Os pa-
cientes da cidade que já 
iniciaram o tratamento 
em uma outra unidade, 
permanecem desta for-
ma, e os novos, serão 
tratados em Indaiatuba.

“Estamos batalhan-
do para melhorar o 
serviço oncológico em 
Indaiatuba há um bom 

tempo.
 O Governo do Es-

tado aprovou a nossa 
proposta de oferecer 
também a quimiotera-
pia, além das cirurgias 
oncológicas. Isso é um 
reflexo do excelente 
trabalho dos profissio-
nais qualificados e hu-
manizados do Centro 
de Oncologia”, disse o 
prefeito Nilson Gaspar 
(MDB).
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aplicada. A participação 
dos estudantes tem agre-
gado valores importantes 
e experiências marcantes 
para todos! Melhor que 
isso, os resultados obti-
dos na primeira fase fo-
ram incríveis, extrema-
mente gratificantes, com 
a conquista de medalhas 
de ouro, prata, bronze e 
honra ao mérito!

Os alunos dos 9ºs 
Anos do Ensino Fun-
damental II e  Ensino 

Aluno João Vitor do 9° ano A durante prova da Olimpíada Brasileira de Matemática 2021

COLÉGIO META

Avaliações externas: o sucesso dos 
alunos do colégio meta nas olimpíadas
Os estudantes estão participando de olimpíadas e concursos em nível nacional e internacional 

No início do ano, 
os alunos do 3º 
ano do Ensi-

no Fundamental I ao 
Ensino Médio, se ins-
creveram no Concurso 
Internacional Canguru 
de Matemática Brasil 
(Association Kanguou-
rou sans Frontieres – 
AKSF). O Concurso 
Canguru de Matemática 
é uma competição anual 
internacional, a maior 
competição de Mate-
mática do mundo, com 
mais de 6 milhões de 
participantes por ano 
e atingindo mais de 80 
países. Entre outras, 
tem como metas prin-
cipais ampliar e incen-
tivar o desenvolvimen-
to dos conhecimentos 
matemáticos, contribuir 
para a melhoria do en-
sino de Matemática em 
todos os níveis da Edu-
cação Básica, favorecer 
o estudo de maneira in-
teressante e contextua-
lizada, aproximando os 
alunos do universo da 
Matemática, estimular 
a capacidade dos alu-
nos de obter prazer e 
satisfação intelectual na 
resolução de problemas 
da Matemática pura, ou 

Médio também estão 
participando da OBS – 
Olimpíada Brasileira do 
Saber. A Olimpíada Bra-
sileira do Saber foi cria-
da em 2014. Trata-se de 
uma competição de ex-
celência para estimular o 
interesse dos estudantes 
brasileiros por Matemá-
tica e suas tecnologias, 
Língua Estrangeira e 
Ciências da Natureza. 
A OBS é Composta por 
três fases: na primeira, 

são avaliadas as com-
petências e habilidades 
relacionadas às áreas da 
Matemática, Raciocínio 
Lógico e Ciências da 
Natureza; na segunda, 
são apurados os conhe-
cimentos constituídos 
em relação às questões 
da atualidade, Língua 
Estrangeira e Tecnolo-
gia; na terceira e última 
fase, os estudantes são 
desafiados a trabalhar 
em equipe, representan-

do suas instituições de 
ensino. Nessa terceira 
fase, o Colégio Meta será 
representado por uma 
linda e competente equi-
pe, no mega evento a ser 
realizado em novembro! 

O Colégio também 
participa da OBMEP - 
Olimpíada Brasileira de 
Matemática. A OBMEP 
é um projeto nacional 
dirigido às escolas pú-
blicas e privadas bra-
sileiras, realizado pelo 

Instituto de Matemá-
tica Pura e Aplicada 
(IMPA), com o apoio 
da Sociedade Brasileira 
de Matemática (SBM), 
promovida com recursos 
do Ministério da Edu-
cação e do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunica-
ções (MCTIC). Vários 
alunos do Colégio Meta 
do Ensino Fundamental 
II e Médio participam da 
OBMEP. Até o momen-
to, os resultados obtidos 
foram arrasadores, com 
notas surpreendentes. 
Que venha  a próxima 
fase, os participantes 
estão preparadíssimos!

A comunidade esco-
lar está em festa, pre-
enchida por sentimen-
tos diversos e muito 
orgulho de seus jovens 
alunos!

Para conhecer mais 
sobre as atividades de-
senvolvidas no Colégio, 
acesse o portal www.
colegiometa.com, ou 
venham nos visitar. A 
Unidade I está situa-
da na Rua Hermínio 
Steffen, nº 96, Jardim 
Regina, e a Unidade 
II, na Av. Cel. Antônio 
Estanislau do Amaral, 
nº 1541, Itaici.

Foram prorrogadas até do-
mingo (15) as inscrições para 
mais de 30 mil vagas em 28 
cursos gratuitos de qualificação 
profissional do Novotec Ex-
presso em todas as regiões do 
Estado. Os interessados devem 
acessar o site www.novotec.
sp.gov.br.

INSCRIÇÕES
Prorrogadas inscrições para os cursos gratuitos do Novotec Expresso

O Novotec Expresso é uma 
das modalidades do Novotec, 
que disponibiliza cursos de 
qualificação profissional para 
jovens de até 24 anos, com 
duração de 120 horas, com o 
apoio de Etecs, Fatecs e outras 
instituições. Seguindo os proto-
colos sanitários, as aulas serão 

ministradas em formato online 
e semipresencial, conforme 
disponibilidade local e escolha 
do participante. 

Como se inscrever
Podem se candidatar a uma 

vaga, jovens entre 14 e 24 anos, 
com Ensino Fundamental com-

pleto. O programa não utiliza 
exame de seleção e tem como 
premissa a paridade de gênero 
dentro das turmas. A prioridade 
são estudantes matriculados no 
Ensino Médio da rede estadual 
e das Etecs.

Ao acessar o site, basta fa-
zer um cadastro simples e sele-

cionar o município de interesse 
para verificar quais cursos estão 
disponíveis. A comunicação 
com os inscritos é feita pelo 
e-mail cadastrado na hora da 
inscrição. As aulas têm previsão 
de início em 30 de agosto.

São 28 cursos, para atender 
às demandas do mercado e aos 

interesses dos jovens, dividi-
dos em quatro áreas: Gestão 
e Negócios; Tecnologia da 
Informação e Comunicação; 
Produção Cultural e Design; e 
Meio Ambiente.  

Para mais informações 
acesse vagas-novotec-2021-2.
xlsx - Google Drive
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de social”, afirma o reitor, 
professor Ricardo Tannus.

A campanha acontecerá 
em conformidade com as 
orientações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
e Ministério da Saúde, 
seguindo todos os proto-
colos de biossegurança. As 
doações só serão aceitas 
seguindo alguns critérios:

• Alimentos e itens 
de higiene pessoal: serão 
válidos apenas itens não 
perecíveis e com validade 
superior a 60 dias do prazo 
final das doações: 3 de 
setembro de 2021.

• Roupas, cobertores, 
lençóis e travesseiros: 
serão válidos apenas itens 
em bom estado de uso e 
devidamente higieniza-
dos. Peças rasgadas, sem 
condições de uso ou sem 
higienização não serão 
aceitas.

• Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs): 
serão aceitos como EPIs: 

Os itens arrecadados serão distribuídos em oito municípios, considerando parcerias 
com Secretarias de Assistência Social e de Saúde, além de instituições sociais

ARQUIVO/UNIEDUK

UniEduK Solidário arrecada alimentos 
para pessoas em vulnerabilidade social
Pontos de coletas instalados em Indaiatuba receberão doações até o dia 3 de setembro

As doações serão 
destinadas para 
a ação “Dia D de 

Doação” que será realiza-
da no dia 7 de setembro 
pela Sociedade de Medici-
na e Cirurgia de Campinas 
(SMCC), em parceria com 
Hemocentro Unicamp e 
com o apoio da Federa-
ção das Entidades As-
sistenciais de Campinas 
(FEAC) e da Prefeitura de 
Campinas.

“A iniciativa evidencia 
a importância da parceria 
entre instituições como 
forma de ampliar o im-
pacto social, além de com-
provar a responsabilidade 
do Grupo UniEduK em 
desenvolver ações sociais 
e ambientais, com diver-
sos projetos e campanhas 
que buscam atender pro-
blemáticas reais, propor-
cionando o bem-estar de 
pessoas em vulnerabilida-

Unidade de Máscara N95 / 
PFF2 sem válvula, pacotes 
fechados de 100 unidades 
de máscara cirúrgica e 
pacotes fechados de 100 
pares de luvas descartá-
veis. Serão válidos apenas 
itens novos. Itens usados 
ou embalagens violadas 
não serão aceitas.

Distribuição de
cestas básicas
Até o final do ano, 

o Grupo UniEduK irá 
distribuir cerca de qua-
tro mil cestas básicas 
por mês, beneficiando 
famílias vulneráveis na 
região das unidades de 
atuação: UniFAJ, Uni-
MAX e Faagroh. A ini-
ciativa, denominada de 
“Projeto Tamo Junto”, 
reforça o posicionamento 
do Grupo UniEduK que 
há 22 anos atua com 
forte posicionamento de 
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responsabilidade social e 
ambiental.

A proposta do pro-
jeto é contribuir para 
diminuir os impactos 
negativos causados pela 
pandemia de COVID-19. 
A distribuição acontece-
rá em oito municípios, 
considerando parcerias 
com Secretarias de As-
sistência Social e de Saú-
de, além de instituições 
sociais.

Confira abaixo mais 
informações sobre 

os postos de coleta:

UniEduK Solidário
Ponto 3: Centro Univer-
sitário Max Planck - Uni-
MAX
Local: NUCA - Núcleo 
de Carreira - Campus 1
Endereço Av. 9 de dezem-
bro, 460 - Jd. Pedroso - 
Indaiatuba-SP
Atendimento: segunda 
a sexta-feira, das 13h às 
19h
Ponto 4: Hospital Veteri-
nário do Centro Universi-
tário Max Planck - Uni-
MAX
Local: recepção de Pe-
quenos Animais - Cam-
pus II
Endereço: Rod. João 
Ceccon, km 4 - Jd. Altos 
do Bela Vista - Indaiatu-
ba-SP
Atendimento: segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h 
e das 14h às 19h



físicas. Só que a maioria 
não tem disposição para 
isto e acaba ficando quieta, 
não quer sair da cama cedo 
e foge da academia.

Rotina
Outro detalhe é que a 

fome é por comidas quen-
tes, mais calóricas, sem 
vegetais crus. A nutrólo-
ga Nívea Bordin Chacur, 
da Clínica Leger, de São 
Paulo, diz que as roupas 
em excesso para amenizar 

 | SAÚDE| A13

Especialistas desfazem mitos do inverno
e orientam sobre cuidados com a saúde
Nem tudo é verdade ou se aplica na prática para todos durante a estação mais fria do ano

Frio engorda? A pele 
ressaca? Dá mais 
fome?

É muito comum as pes-
soas associarem o inverno 
a mudanças negativas para 
o corpo e deixarem de lado 
os benefícios e as vanta-
gens das temperaturas mais 
baixas. 

A nutricionista Caroli-
na Volpini Litfalla Vecchi, 
da Clínica Metabólika, de 
Indaiatuba, diz que esse 
comportamento ocorre por 
causa de uma série de mi-
tos que cercam a estação.

“Na verdade, não é o 
frio que engorda, isso é 
mito, mas a mudança de 
hábitos”, afirma ela. “No 
frio o nosso metabolismo 
acelera para produzir calor 
e isto aumenta o nosso gas-
to calórico. Por essa razão, 
comemos mais. O proble-
ma está no sedentarismo”.

De acordo com a nutri-
cionista, comer mais não 
engordaria se as pessoas 
fizessem mais atividades 

o frio tiram o interesse pelo 
corpo.

“Se ninguém vai ver, 
por que se exercitar e ficar 
com uma barriguinha sara-
da, não é?, diz ela. Mas ela 
recomenda praticar alguma 
atividade física diária por 
40 minutos.

Estabelecer uma rotina 
de gastar o que se come 
fazendo atividades que 
consomem energia, se-
gundo Carolina Volpini 

ELOY DE OLIVEIRA
rmc@maisexpressao.com.br

Litfalla Vecchi, garante o 
emagrecimento mesmo no 
inverno.

Cirurgias
As estações mais ame-

nas ajudam em muitas 
situações. Por exemplo, o 
inverno é a melhor época 
para se fazer cirurgia plás-
tica e tratamentos estéticos. 
Se comparado ao calor, 
é mais confortável e não 
há exposição ao sol, pois 

o pós-operatório é o mais 
crítico das cirurgias.

A dermatologista Aline 
Sanches, de Indaiatuba, 
afirma que as clínicas de 
cirurgia plástica e estética 
observam aumento de cer-
da de 40% no movimento 
nesta época do ano.

Alguns tratamentos re-
comendados para o inver-
no são os que usam o laser 
de CO2 fracionado ou um 
peeling mais profundo e 

também os de varizes, já 
que o sol é um inimigo da 
cicatrização e prejudica a 
recuperação da pele, o que 
não ocorre agora.

Cuidados
Um dos mitos do in-

verno também é que não 
se deve usar protetor solar, 
já que não há sol. “Nunca 
se deve deixar o protetor 
de lado”, diz a médica es-
pecialista em estética Ana 
Cecília Corcini, também 
da Clínica Leger.

E ela afirma que não 
basta aplicar o produto 
apenas no rosto. Todas 
as demais áreas expostas 
precisam. “As radiações 
UV estão presentes em 
qualquer época do ano, 
mesmo em dias nublados 
ou em dias de chuva”.

A pele ressacada é ou-
tro resultado do frio. Para 
evitar, os banhos devem 
ser curtos e não tão quentes 
e se deve usar cremes à 
base de ureia e óleos. Ana 
Corcini pede também para 
evitar lavar o cabelo com 
água muito quente. 

Um dos mitos do inverno e que não se deve usar protetor solar 
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Circula nas redes 
sociais e aplicativos 
d e  m e n s a g e n s ,  u m 
boato dizendo que a 
plataforma do Minha 
Vacina já está com o 
cadastro aberto para o 
público infantojuvenil 
receber a imunização 
contra a Covid-19 em 

FAKE NEWS
Prefeitura ainda não abriu o cadastro para vacinação contra a Covid-19 de adolescentes

Indaiatuba. A Prefei-
tura esclarece que não 
abriu o cadastro para 
este público por não 
ter recebido ainda do 
Ministério da Saúde 
e nem do Governo do 
Estado de São Paulo 
o informe técnico das 
comorbidades aceitas 

para o público desta 
faixa etária.

A Secretaria de Saú-
de ainda reforça que o 
cadastro aberto para o 
público de 6 a 17 anos é 
para vacinação contra a 
gripe (influenza), e não 
para a vacinação contra 
o Novo Coronavírus.

Os canais oficiais de 
comunicação da Prefei-
tura estão à disposição 
para esclarecimentos.

Dúvidas
WhatsApp Saúde
 (19) 99779-3856
0800 – 770 - 7702

O cadastro aberto para o público 
de 6 a 17 anos é para vacinação 
contra a gripe

ELIANDRO FIGUEIRA



Indivíduo tentou fugir das equipes da Romi e acabou detido no Jd Regina

Guarda Civil prende autor 
de furto de motocicleta

 EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI
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Motorista dirigindo sob o 
efeito de álcool é abordado 
pela equipe do GAP

Mulher é presa por tráfico 
de drogas no Jd. Califórnia

Homens são presos por violência doméstica

Um motorista, dirigin-
do seu veículo aparente-
mente sobre o efeito de 
álcool, foi abordado pela 
equipe do GAP (Grupo 
de Ações de Policiamento 
Especial), na madrugada 
de domingo (08). A equi-
pe realizava o patrulha-
mento preventivo do Jar-
dim Esplanada, quando ao 
deslocarem pela Avenida 
Fábio Ferraz Bicudo, no-
taram o motorista de um 
celta fazendo zigue-zague 
pela via pública.

A equipe realizou sua 

A equipe da Romi 
(Rondas Ostensivas com 
Motocicletas de Indaiatu-
ba) da Guarda Civil pren-
deu uma mulher por tráfico 
de drogas na noite de sába-
do (07). Os guardas civis 
realizavam o patrulhamen-
to do Jardim Califórnia, 
quando na Rua Maria Ar-
melin Trinca, desconfiaram 
de duas mulheres que ao 
notarem a equipe tentaram 
esconder algo.

Abordadas, com uma 
delas a equipe encontrou 

abordagem e nada de ilí-
cito foi encontrado no ve-
ículo, porem perceberam 
que o motorista estava 
com sinais característicos 
de embriaguez. Ele foi 
conduzido até a Delegacia 
de Polícia, onde a autori-
dade policial determinou 
sua condução até o IML 
na cidade de Campinas 
para realização do teste 
de alcoolemia. O veículo 
do indivíduo foi liberado 
para um amigo que se 
prontificou a cuidar do 
carro. 

32 porções de crack e 
R$18,00 que ela informou 
estar guardando para uma 
outra pessoa. Com a outra 
mulher, os agentes loca-
lizaram duas porções de 
maconha.

Tudo foi apresentado 
na Delegacia de Polícia, 
onde a autoridade policial 
determinou a prisão em 
flagrante da mulher que 
estava com as pedras de 
crack. Ela permaneceu pre-
sa e a disposição do poder 
judiciário. 

Após ser detido pela Guarda Civil homem foi apresentado a Delegacia de Polícia e preso em flagrante

Com a mulher foi localizado 32 porções de crack e R$18,00

Uma das vítimas acionou a ajuda pelo aplicativo S.O.S. Ca-
minho das Rosas

A Guarda Civil 
de Indaiatuba 
p r e n d e u  u m 

homem na manhã do 

Dois homens foram 
presos por violência do-
méstica pelas equipes da 
Guarda Civil no último dia 
6. O primeiro caso aconte-
ceu no Jardim Bom Princi-
pio. A vítima relatou que 
foi estrangulada e agredida 
com socos pelo namorado. 
Ela procurou ajuda na 
Delegacia de Polícia e as 
equipes da viatura 120 e 
do GAP 094 foram até 
o endereço do agressor, 
que foi apresentado para 
a autoridade policial que 
determinou a sua prisão 
em flagrante.

último sábado (7) após 
ser informada pelo COI 
(Centro de Operações 
e Inteligência), sobre 
o furto de uma moto-
cicleta da equipe de 
segurança de um centro 

comercial no Jardim 
Kyoto.  

Ao receber as in-
formações às equipes 
seguiram em patrulha-
mento e localizaram a 
motocicleta transitando 

pelo Jardim Pedroso. Os 
agentes emitiram sinais 
luminosos e sonoros or-
denando a parada do in-
divíduo. Como os sinais 
não foram obedecidos 
pelo suspeito, os guardas 
iniciaram o acompanha-
mento do veículo até o 
Jardim Regina.

Durante a tentati-
va de fuga o suspei-
to perdeu a direção da 
moto, subiu na calçada 
e acabou caindo. Neste 
momento os guardas 
detiveram o indivíduo e 
em seguida o mesmo foi 
encaminhado ao Hospi-
tal Augusto de Oliveira 
Camargo. Após receber 
o atendimento médico o 
homem foi apresentado 
na Delegacia de Polícia, 
onde ficou preso em 
flagrante.

O segundo caso foi re-
gistrado no Jardim Morada 
do Sol. A vítima acionou 
a Guarda Civil através do 
aplicativo S.O.S. Caminho 
das Rosas e imediatamente 
as viaturas mais próximas 
foram enviadas até sua 
localização. Na frente da 
residência onde a vítima 
estava, os guardas civis 
localizaram seu ex-com-
panheiro, que estava alte-
rado, chutando o portão da 
residência, descumprindo 
uma medida protetiva. 
O homem foi detido pe-
las equipes e apresentado 

na Delegacia de Polícia, 
onde permaneceu preso 

e a disposição do poder 
judiciário.
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Tem curso superior em Logística, é Corretora, e agora trabalha de forma independente

Selma Ribeiro investe na carreira 
autônoma em corretagem de imóveis

BARBARA GARCIA
redacao@maisexpressao.com.br

Selma Ribe i ro 
tem formação 
s u p e r i o r  e m 

Log í s t i ca ,  e  cu r so 
de Corretagem. Tra-
balha no ramo já há 
várias décadas, mas 
decidiu começar “car-
reira solo” em 2012. 
Porém, com a crise 
econômica de 2016, 
ela teve dificuldades 
na administração fi-
nanceira, e por isso, 
voltou a trabalhar em 
algumas imobiliárias.

“ P a s s a m o s  p o r 
duas crises em muito 
pouco tempo, a econô-
mica e agora a pande-
mia. Porém, esse ano 
estou me organizando 
bem no esquema ho-
meoffice, não deixei 

de atender em nenhum 
momento”, conta ela. 

A t u a l m e n t e ,  e l a 
acredita que a melhor 
forma de trabalhar é 
independente. “Dessa 
forma consigo ter um 
ganho maior, pois não 
preciso repassar por-
centagens para imobi-
liárias”, explica.

Ela  d iz  que  ama 
trabalhar com vendas, 
conhecer pessoas, e 
com isso, ajudar a re-
alizar o sonho delas na 
hora de encontrar um 
bom lugar para morar. 
Atualmente faz plan-
tões de corretagem nas 
cidades de Indaiatuba 
e Cardeal, e planeja 
em breve começar a 
fazer plantões também 
em São Paulo.

Além dos plantões, 
faz também venda de 
imóveis. Na maioria 

ARQUIVO PESSOAL

das vezes, são proprie-
tários que já confiam 
no trabalho dela, por 
isso entram em conta-
to diretamente. Atua 

também na locação, 
“porém, nesse caso, o 
processo é mais traba-
lhoso, então, precisa-
ria de mais profissio-

Selma Ribeiro trabalha no ramo há anos, mas decidiu começar “carreira solo” em 2012

nais trabalhando em 
conjunto”, conta.

Quando perguntada 
sobre os planos profis-
sionais para o futuro 

próximo, ela diz que 
assim que a pandemia 
melhorar, gostaria de 
montar  uma equipe 
de corretores e voltar 
a ter escritório comer-
cial. 

“Acho que depois 
do que passamos na 
pandemia precisamos 
agradecer por estar-
mos com saúde e acre-
ditar que as coisas vão 
melhorar, mesmo que 
aos poucos. Eu gosto 
muito do meu trabalho 
e sei  que faço com 
qualidade”, defende 
ela, com confiança. 

Se você gostou do 
t r a b a l h o  d a  S e l m a 
c o m o  C o r r e t o r a ,  a 
página no Facebook 
dela está disponível 
c o m o  “ S e l m a  R i -
be i ro” .  O  t e l e fone 
para contato é o (19) 
98346-2299.
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O que é recuperação de crédito tributário?
Entenda a importância para sua empresa
A recuperação tributária é o processo de restituição de impostos que foram pagos de forma indevida

Você já ouviu falar 
em recuperação 
de crédito tribu-

tário ou em restituição de 
impostos pagos indevida-
mente? Caso não tenha 
ouvido, confere o texto a 
seguir para entender mais 
sobre esses termos e a im-
portância para sua empre-
sa.

Há na contabilidade 
diversos mecanismos que 
servem para ajudar uma 
empresa a reduzir gastos, 
otimizar seus processos, 
diminuir a carga de im-
postos, e beneficiar vários 
outros fatores que desem-
penham um papel impor-
tante no desenvolvimento 
de qualquer negócio.

Mas o que é recupera-
ção de crédito tributário? 
De maneira geral, a recu-
peração de crédito tributá-
rio é o processo de restitui-
ção de impostos que foram 
pagos de forma indevida. 
Infelizmente, no Brasil é 
muito comum que empre-
sas acabem pagando mais 
impostos do que deveria.

Isso pode ocorrer por 
diversos fatores distintos, 
como mudança de regi-

me tributário, desatenção 
com cláusulas contratuais, 
sistemas internos com pa-
rametrização equivocada, 
dentre tantos outros.

Em todos esses casos, 
tendo a empresa pago mais 
impostos que o necessário 
e obrigatório, ela adquire 
o direito de obter de volta 
os valores pagos a maior, 
através do que se deno-
mina créditos tributários. 
Esses créditos, conforme já 
exposto, podem ser resti-
tuídos pela empresa, desde 
que sejam demonstrados 

após uma minuciosa aná-
lise fiscal.

Na recuperação de 
crédito, é possível receber 
os tributos pagos com a 
correção pela taxa SELIC. 
Porém, para dar início ao 
processo de restituição, é 
importante que a empresa 
realize um trabalho de re-
visão tributária. 

Na revisão tributária 
é feito um levantamento 
de todos os tributos pagos 
pela empresa em seus úl-
timos 5 anos. Assim, para 
que uma adequada revi-

são tributária seja feita, é 
necessário também que 
a empresa tenha todos os 
registros de suas despesas 
fiscais dos últimos anos. 
Estes são alguns dos prin-
cipais procedimentos de 
uma revisão tributária:  Le-
vantamento das obrigações 
fiscais da empresa segundo 
a sua estrutura e regime tri-
butário; Identificação das 
despesas por nível de risco; 
Documentos e declarações 
fiscais; Levantamento de 
todas as possíveis deduções 
fiscais com base na contri-

buição geral da empresa; 
Análise de inconsistências; 
Análise do quadro de fun-
cionários e dos tributos; 
Dentre outros.

Como é possível notar, 
se você pretende iniciar o 
processo de análise tribu-
tária, é muito importante 
que esteja em dia com toda 
a documentação fiscal da 
empresa.

Principais benefícios
Há ainda outros bene-

fícios importantes obtidos 
por uma revisão tributá-
ria da sua empresa, tais 
como: Manutenção e le-
vantamento das obrigações 
fiscais da empresa. Com 
isso, é possível encontrar 
irregularidades fiscais, ela-
borar planejamentos e ana-
lisar diversos indicadores 
importantes da empresa; 
Proteção contra eventuais 
irregularidades fiscais; Res-
tituição de impostos.

Quando deve ser feito 
o processo de recuperação 
de crédito tributário?

Segundo o artigo 168 
do CTN (Código Tributá-
rio Nacional), os créditos 
tributários prescrevem 

após 5 (cinco) anos. A con-
tagem desse período se ini-
cia a partir da data em que 
houve o lançamento do 
crédito tributário por parte 
do fisco.

Quais as etapas do pro-
cesso de recuperação de 
crédito?

Apesar de parecer 
complexo o processo de 
recuperação de crédito 
possui apenas poucas eta-
pas, quais sejam: Realiza-
ção da revisão tributária; 
Análise dos pontos de re-
cuperação; Solicitação da 
recuperação de créditos 
junto aos órgãos responsá-
veis;  Confirmação e resti-
tuição.

Autor
Percival Nogueira de 

Matos, Contador e Advo-
gado, especialista em Di-
reito Tributário, Holding e 
Planejamento Societário, 
Pós-Graduado em Direito 
do Trabalho e Processual do 
Trabalho, sócio do escritório 
Percival Nogueira Socieda-
de Individual de Advocacia 
e do escritório contábil Har-
monia Contabilidade.

Na revisão tributária é feito um levantamento de todos os tributos pagos pela empresa 
em seus últimos 5 anos
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E tem mais aniversariante, a nossa querida amiga e 
cliente Adriana da Costa Laranjeira da Visão Imobiliária. 
“Amigo é muito mais do que alguém para conversar, 
abraçar, amigo é uma benção que vem do coração 
de Deus pra gente cuidar”. Feliz Aniversário Adriana 
e muitas felicidades, são os votos de toda equipe do 
Mais Expressão!!

Nessa semana, eu levei para Personalle Marcenaria, 
um carinho aqui do Mais Expressão,  um delicioso 
Bolo da Madre, para dar as boas vindas. Estamos 
muito felizes com a chegada de vocês Ana Paula e 
Kevin(na foto) e ao Japão(estava em atendimento).
Obrigada pela confiança em nosso trabalho!!

E essa semana no dia 12, a linda Beatriz Maz-
zetto Braggion fez aniversário e completou 13 
anos,  desejamos muitas felicidades, saúde, que 
o papai do céu ilumine sempre seus caminhos. 
Seja muitoo feliz Bia!! São os votos da sua mãe 
Sônia, sua Tia Mirian, do seu Tio Germano, de 
toda a equipe Z10 Imoveis e de toda equipe aqui 
do Mais Expressão!!

A Não+pelo de Indaiatuba,  comemorou no dia 10/08 01 ano de abertura. Parabéns Luis Fernando e 
Raisa Miguel, um trabalho feito com dedicação e comprometimento sempre gera bons frutos e que venha 
muito mais sucesso para os próximos anos.Na foto Luis e Raisa com toda equipe!!

Dr. Bruno Bergamo e Dr. Jose Ricardo Rios Barbosa 
do escritório Bergamo e Rios Barbosa, receberam essa 
semana um carinho aqui no Mais Expressão,  um deli-
cioso Bolo da Madre!!

Na Óptica Roma,você encontra uma variedade de mo-
delos de óculos. Na foto a Janete está com um desses 
lindos modelos. Vale muito a pena conhecer eles ficam 
na Rua 9 de julho, 446 no centro de Indaiatuba!!

O que é ser Pai? É amar um ser mais que a si 
mesmo, é ultrapassar qualquer barreira para pro-
teger seu filho. Essa é uma singela homenagem do 
Bernardo filho da nossa cliente e amiga Dra. Katia 
Precoma, para seu pai Francisco!!
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Clínica Bicho AmigoAdelaide 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!

Para quem precisa de paisagismo, plantas, flores, muda de 
árvores inclusive frutíferas, horta, terra, pedras, cascas de 
árvores, variedade de vasos super lindos e até presentes 
tem que conhecer a Flores do Park. Espaço enorme e 
encantador. Parabéns Rogério, adorei! Vá conhecer na 
Rua: Armando Salles de Oliveira esquina com Eng. Fábio 
Barnabé-Pq. Ecológico-Fone 3835-5606.Vale a pena! 

A linda Mila e sua proprietária Gislene Bonfim, após 
consulta com a Dra. Sueli na Clínica Bicho Amigo. Rua: 
Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715.

Quem comemora amanhã mais um niver é o lindo 
Lorenzo, filho de Danilo e Bethe. Parabéns e muitas 
felicidades. Que Deus o abençoe grandemente e que 
continue essa ternura de menino, demais de simpático 
e engraçado. Mil beijos!

Alunos da Unidade II do Colégio Meta fazem a prova 
da Olimpíada Brasileira de Matemática

Aluno Dan do Berçário II - A em atividade do Tapete 
Sensorial

Aluno João Vitor do 9° ano A durante prova da 
Olimpíada Brasileira de Matemática 2021

Colégio Meta

Simpatia e muito carisma de Nair e Orlando nossos 
queridos clientes, proprietários da Placas de Túmulos, 
recebendo um bolo carinho do Jornal Mais Expressão.

Aconteceu no Rancho Família essa semana 
um curso de Doma Racional em parceria com o 
SENAR. Esse curso atrai jovens interessados em 
trabalhar com cavalos. Aprendem mais sobre o 
comportamento do animal, o perfil do domador, 
equipamentos utilizados, além de várias técnicas 
de manejo. Foi um sucesso, parabéns!



O jornalista já trabalhou com criação de roteiro no Discovery Chanel

Daniel Borges aposta no 
talento literário com roteiros, 
crônicas e poemas

Daniel Borges 
tem 27 anos, 
c u r s o u  p o r 

um tempo adminis-
t ração,  mas depois 
decidiu que a profis-
são da sua vida seria 
o Jornalismo.

Como quase todos 
da  á rea ,  descobr iu 
o gosto pela leitura 
muito cedo, e entre 
seus autores prefe-
ridos está o colom-
biano Gabriel Garcia 
Marques, um dos jor-
nalistas mais famosos 
do mundo, autor de 
“Cem anos de soli-
dão”.

“Se eu fosse um 
escri tor  apenas um 
décimo do que o Gabo 
foi, já seria muito”, 
diz ele. 

Danie l  j á  t raba-
lhou como roteiris-

ta em uma série de 
e n t r e t e n i m e n t o  d o 
Discovery  Chane l , 
chamada “Superliz”, 
dedicada ao público 
adolescente,  em 52 
capítulos, que ainda 
não es t rearam,  por 
i sso ,  não  pode dar 
mais detalhes sobre 
o enredo. 

O mais interessan-
te são as crônicas e 
poemas. Na poesia, 
ou versos são livres, 
sem seguir uma mé-
trica específica, mas 
ele diz que adora uma 
“déc ima” ,  que  são 
versos mais líricos, 
planejados, como na 
canção “Décima para 
el Guernica”, do can-
tor  espanhol  Jorge 
Drexler,  escrita em 
homenagem às víti-
mas da Guerra Civil 
Espanhola.

E m  u m  d o s  p o -
e m a s ,  “ D a n ç a  d a s 
sombras”, Daniel diz: 

“Ninguém consegue 
pular o muro da ra-
zão/ Embora sempre 
nos mostre o cami-
nho certo, o coração/ 
Somos tentados  ao 
dilema/ Desejo con-
tra Segurança/ Nes-
se dilema moral de 
Foucault, eu escolho 
Viver!!!”

Esse impulso de 
vida, energia vital, é 
bastante inspirador. 
Mas  nem todas  a s 
h is tór ias  rea is  têm 
o final que espera-
m o s .  E m  u m a  d a s 
crônicas,  e le  conta 
como foi sua viagem 
à Argentina, em 2014, 
em época de Copa do 
Mundo. 

Acabou se interes-
sando por uma garota, 
chegou bem próximo, 
mas não deu tão cer-
to. No texto, o final 
é realista, porém sem 
deixar de ter beleza. 
“Eu e ela nos olhamos 

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

ARQUIVO PESSOAL

com admiração um 
pelo outro. Um 7x1 
delicioso com sorri-
so amargo. Às vezes 
o amor acontece de 
outras formas.”

Se você gostou do 
trabalho do Daniel, 
e quer acompanhá-lo 
mais de perto, é só se-
guí-lo no Instagram, 
pelo perfil @omeni-
nodaniel_.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Daniel Borges dá vasão ao seu lado criativo de diversas formas, todas ligadas à literatura e algumas composições musicais

O HOMEM NAS TREVAS 2
Lançamento - Suspense - Classificação 16 anos - 98 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (12) a Domingo (15), Terça (17) e Quarta (18): 16h10 [TC] / 21h10 [TC]
Segunda “Top” (16): 16h10 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (12) a Domingo (15), Terça (17) e Quarta (18): 18h45 [TC]
Segunda Top (16): 18h45 [TC] / 21h10 [TC]
Polo Shopping Quinta (12), Sexta (13), Segunda (16), Terça (17) e Quarta (18): 16h05 / 
18h30 / 20h20 [VIP] / 21h50 Sábado (14) e Domingo (15): 14h35 [VIP] / 16h05 / 18h30 
/ 20h20 [VIP] / 21h50
............................................................................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO 2 - NEGÓCIOS DA FAMÍLIA
Lançamento - Animação / Aventura / Comédia - Classificação livre - 107 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (12) a Quarta (18): 14h40 / 17h15 / 19h45
Polo Shopping
Quinta (12) a Quarta (18): 15h10 / 16h50 / 19h20
............................................................................................................................................................
OS MELHORES ANOS DE UMA VIDA
Reprise da sessão do “Cineclube Indaiatuba” * - Drama Romântico - Classificação 14 
anos - 90 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (14): 15h40 [TC]
*Para a sessão Cineclube, ingresso único R$ 12,00 por espectador
......................................................................................................................................
FIRST COW - A PRIMEIRA VACA DA AMÉRICA
Sessão do projeto “Assista Mulheres” * - Drama / Western - Classificação 14 anos - 122 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Terça (17): 19h30
*Para a sessão “Assista Mulheres”, ingresso único R$ 12,00 por espectador
............................................................................................................................................................
O ESQUADRÃO SUICIDA
2ª semana - Ação / Aventura - Classificação 16 anos - 132 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá *
Quinta (12) a Domingo (15), Terça** (17) e Quarta (18): 20h40
*Excepcionalmente na segunda (dia 16) não haverá exibição da versão legendada no Jaraguá
**Na terça, dia 17, exibição da versão legendada na sala Comfort [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá *
Quinta (12) a Domingo (15) e na Quarta (18): 18h25 [TC]
Segunda Top (16): 18h25 [TC] / 20h40
*Excepcionalmente na terça, dia 17, não haverá exibição da versão dublada no Jaraguá
Polo Shopping Quinta (12) a Quarta (18): 17h15 [VIP] / 18h50 / 21h15
..........................................................................................................................................................
JUNGLE CRUISE
3ª semana - Aventura /Ação - Classificação 10 anos - 128 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
De Domingo (15) a Quarta (18): 15h40 [TC]
*Na terça, dia 17, exibição na sala convencional
Polo Shopping
Quinta (12) a Quarta (18): 18h10
..........................................................................................................................................................
TEMPO
3ª semana - Suspense - Classificação 14 anos - 109 minutos
ATENÇÃO AOS DOIS ÚLTIMOS DIAS DE EXIBIÇÃO
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente na Sexta (13) e no Domingo (15): 21h25 [TC]
............................................................................................................................................................
UM LUGAR SILENCIOSO: PARTE II
4ª semana - Suspense / Terror - Classificação 14 anos - 97 minutos
ATENÇÃO AOS DOIS ÚLTIMOS DIAS DE EXIBIÇÃO
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (14): 21h25 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Segunda (16): 21h25 [TC]
.....................................................................................................................................................
SPACE JAM - UM NOVO LEGADO
5ª semana - Aventura / Animação - Classificação livre - 115 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá *
Quinta (12) a Quarta (18): 15h15 / 18h00
*Na terça, dia 17, exibição deste filme na sala Comfort [TC]
........................................................................................................................................................
OS CROODS 2: UMA NOVA ERA
7ª semana - Animação - Classificação livre - 95 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (14) e Domingo (15): 14h15
...........................................................................................................................................................
VELOZES & FURIOSOS 9
8ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 145 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (12), Sexta (13), Segunda (16), Terça (17) e Quarta (18): 20h50
Sábado (14) e Domingo (15): 15h35 / 20h50
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CA09250- RESIDENCIAL PIEMONTE - AT 306,11m² AC 
198,61m² - 03 dormitórios sendo 03 suítes, sala 02 ambientes, 
WC social, cozinha planejada com armários coifa, cooktop e 
forno, box nos banheiros, ampla área gourmet e acabamento 
de primeira. ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: Piscina, 
Playground, Espaço Gourmet, Salão de jogos, Academia, 
fácil acesso para a rodovia, aeroporto e distrito industrial. R$ 
1.150.000,00. CORRETORA VILMA OLIVEIRA – CRECI TEL: 
(19) 19 99414-3299

CA09595 - AT. 300m² - AC. 149m² - CASA TÉRREA COM QUINTAL 
PROXIMA AO PQ. ECOLOGICO - JD. ESPLANADA - INDAIATUBA - 
casa térrea sendo 03 dormitórios - 01 suíte toda planejada e climatizada 
com closet, 03 WC social - 01 sendo externo de apoio, sala de TV, cozinha 
planejada estilo americana com balcão em mármore de apoio, área gour-
met com churrasqueira acoplada a cozinha - fechamento em vidro, quintal 
gramado. Construção em excelente acabamento com quintal lateral e todo 
gramado, 02 entradas independentes e ambientes climatizados, além de 
circuito de câmeras e alarme. R$ 850.000,00 - CORRETOR MÁRCIO 
LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852

AP05269 - JATOBÁ - AU 120m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte 
com closet e armários), WC social, sala ampla dois ambientes 
com painel, lavabo, varanda, cozinha planejada, lavanderia com 
armários, despensa, garagem para 02 autos coberta. Condomí-
nio com infra de lazer completa. R$ 3.000,00 + COND. + IPTU.

AP05270 - AU.96m² - APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO COM LOCA-
LIZAÇÃO ESPLENDIDA E COMPLETA INFRAESTRUTURA DE LAZER 
E SEGURANÇA  - JARDIM PAU PRETO - INDAIATUBA - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha planejada tipo americana, 03 am-
plas vagas cobertas e com hobby box. Localização em um dos melhores 
bairros da cidade além do apartamento rico em armários, ar condicionado, 
persiana elétrica, sacada com sistema de vidros. Condomínio com infra-
estrtura de lazer e segurança, a poucos metros do parque ecológico e 
do centro de Indaiatuba. VENDA R$ 800.000,00 (ESTUDA PERMUTA). 
CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852

CH01823 - LINDA CHÁCARA EM TERRAS DE ITAICI - AT 
1.000 m² - AC 328m² - 05 dormitórios, sendo 02 suítes e suíte 
máster com banheira, sala de estar avarandada, sala de jantar, 
sala de tv, cozinha com planejados, despensa, lavanderia, la-
vabo, 03 WC, área de churrasqueira conjugada com garagem, 
todos os cômodos com sacada, piscina e ampla área externa, 
casa muito iluminada e ventilada com 19 anos de construção. 
VENDA R$ 1.500.000.00

CH01825 - CHÁCARA BAIRRO TERRAS DE SANTA ROSA 
- SALTO - AT. 1.014m² - AC. 300m² - OPORTUNIDADE - 
CHÁCARA COM AMPLA ÁREA VERDE E LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA EM SALTO - 04 dormitórios sendo 01suíte com 
closet. Sala de jantar e estar ampla. Cozinha com armários. 
Lavanderia fechada. 03 WC social. Piscina 08x04 com sistema 
de iluminação de LED multicores. Área gourmet. 02 Vagas 
de garagem cobertas e 08 vagas para visitantes. VENDA RS 
710.000,00 ESTUDA PERMUTA por terreno em Indaiatuba 
ou casa em condomínio em Indaiatuba com 03 dormitórios. 
CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI:185819 - TEL:19 
99293-1797 

AP05262 - APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO - PIAZZA DI 
FIORI - 03 dormitórios sendo 01 suíte, (armários em 02 quartos), 
banheiro social, cozinha planejada com fogão de embutir, sala 
de estar e jantar, lavanderia e banheiro de empregada,02 vagas 
independentes, (obs: condomínio só tem 220v.). LOCAÇÃO 
R$1.700,00+IPTU+COND. CORRETORA JUDITE - CRECI: 
212063

SL01109 - SALA COMERCIAL INDAIATUBA - SP.  AT.400m² 
AC.200m² - 06 salas todas com banheiros, sala de reunião, 
sal depósito, copa, sala de espera, banheiro social, banheiro 
com acessibilidade, jardim de inverno, salas preparadas para 
ar condicionado, vaga para 04 autos. Ótima localização. R$ 
8.000,00+IPTU. CORRETORA JUDITE - CRECI: 212063

VENDAS

TE06082 - Condomínio Residencial Primavera - Salto  -  
AT 1.294,48 m2 -  Terreno plano pronto para construir. R$ 
284.785,00. CORRETORA YURICO – (11 )99571-8989. CRE-
CI  144.049

TE04153 - VALE DAS LARANJEIRAS - AT 3.840m² - TERRE-
NO DE ESQUINA R$ 552.000,00. CORRETORA SOLANGE 
CRECI: 77091 – CELULAR (19) 99304-7300

AP05034 - JARDIM POMPÉIA - CONDOMÍNIO RESIDEN-
CIAL VILLA FELICITA - AÚ 83m² - 03 Dormitórios (sendo 
01 suÍte). Armários planejados em 02 dorms e Gabinetes nos 
wcs. 01 wc social. Cozinha Planejada. Lavanderia. Sala 02 
ambientes. Varanda Gourmet com Churrasqueira. 02 Vagas de 
Garagem no Subsolo. ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: 
Piscina; Churrasqueira; Quadra Poliesportiva e Playground. 
VENDA R$ 480.000,00 - SOMENTE VENDA A VISTA (não 
aceita permuta). CORRETORA SOLANGE CRECI: 77091 – 
CELULAR (19) 99304-7300

AP04902 - VILA SFEIR  - AU. 184,95m² - ALTO PADRÃO 
EM INDAIATUBA/SP -  02 UNIDADES POR ANDAR - 25 AN-
DARES - ANO DE CONSTRUÇÃO 2012 - 04 dormitórios ou 
Planta versátil, podendo ter seu layout alterado, para 3 suítes e 
living ampliado. Lavabo. Ampla suíte máster com aproximada-
mente 25m² e varanda gourmet (preparada para fechamento 

em vidro). Entrada de serviço com WC de serviço. Ampla 
área de serviço. Copa integrada à cozinha. 03 vagas de 
garagem no 1° subsolo. Ventilação natural em todos os 
ambientes. Persianas em alumínio de enrolar automatiza-
das. Possibilidade de Fechamento de Varanda em vidro. 
Medição de luz, água e gás individualizada. Varanda Gour-
met. Infra estrutura preparada para instalação de ar-condi-
cionado em 07 ambientes. Construção em alvenaria con-
vencional, que permite alterações de layout.  Elevador com 
senha e biometria e hall social privativo. ÁREA DE LAZER 
DO CONDOMÍNIO: Piscinas adulto e infantil; Quadra de 
tênis profissional; Quadra de street ball; Saunas seca e a 
vapor; Lounge; Foyer; Salão de festas com cozinha para 
apoio; Salão de jogos; Brinquedoteca; Área fitness; Espa-
ço gourmet. VENDA R$ 1.499.000,00 - IPTU da UNIDADE 
R$ 1.425,31 + IPTU da GARAGEM R$ 287,20. AVALIA 
PERMUTA de imóveis em Indaiatuba e São Paulo e 
veículos até 50% do valor das unidades. CORRETORA 
SOLANGE CRECI: 77091 – CELULAR (19) 99304-7300

CA09143 - CASA TÉRREA - AT 160 M2 - AC 137 M2:  03 
dormitórios (sendo 01 suíte),  01 WC Social, sala, cozinha 
com armários planejados, área  gourmet com churrasquei-
ra, garagem coberta para 02 autos. Localização privilegia-
da, próximo ao Parque Ecológico e a um dos principais 
supermercados -  VENDA R$ 440.000,00. CORRETORA 
YURICO – (11 )99571-8989. CRECI  144.049.

CA08382 - JARDIM SÃO FRANCISCO - SOBRADO - AT 
125m², AC 152,90m², 03 Dormitórios (Sendo 02 Suítes), 
WC Social, Sala de Estar, Sala de Jantar, Cozinha Ameri-
cana Planejada, Lavabo, Área de Serviço, Edícula e Gara-
gem P/ 02 Autos Coberto. R$ 520.000,00. CORRETORA: 
CINTIA BAMWARTE CRECI: 129578

CA08463 - JARDIM ESPLANADA II - CASA TÉRREA - 
AT 300 m², AC 180 m², 03 Suítes (sendo 1 com armários 
planejados), sala para dois ambientes (Estar e Jantar), 
Lavabo, Cozinha Planejada, Espaço Gourmet C/Churras-
queira e Banheiro Auxiliar, Quintal e Garagem P/02 Carros 
Cobertos. Toda preparada para instalação de ar condicio-
nado; preparada para aquecimento solar. R$ 850.000,00. 
IMÓVEL LOCADO - EXCELENTE P/INVESTIMENTO. 
CINTIA BAMWART CRECI: 129578

LOCAÇÃO

SL01110 - CENTRO - AU. 115m² salão, mezanino, banhei-
ros, garagem, R$ 3.500,00 + IPTU. CORRETORA VILMA – 

AP05264 - COBERTURA EM CONDOMÍNIO FECHADO 
COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA -SPAZZIO ILUMINA-
RE  - 102 M ²- 02 dormitórios climatizados com planejados , 
sala de jantar, sala de estar, cozinha planejada, WC social, 
área de serviço, 01 vaga de garagem coberta. Condomínio 
conta com portaria e infraestrutura de lazer. R$ 1.500,00 + 
COND. + IPTU. CORRETOR MÁRCIO – TEL: (19) 

AP05267 - THE PARK VIEW - Apartamento residencial para 
Locação - Vila Almeida - AU.91  m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte,  sala de jantar, sala de estar, lavabo, cozinha planejada, 
02 vagas cobertas. Locação: R$ 3.600,00 + COND + IPTU. 
CORRETORA JUDITE - CRECI: 212063

CA08341 - CASA COMERCIAL - AT 258m², AC 145m², 
05 Salas, 02 Banheiros (01 Adaptado), Cozinha Grande e 
Quintal. A 50m da Avenida Presidente Kennedy. R$ 2.500,00 
+ IPTU. CORRETORA: CINTIA BAMWART CRECI: 129578

AP04723 - PAU PRETO - Edifício Raquel - AU 137m2 - 03 
dormitórios planejados, sendo 02 suítes com closet e 01 
com varanda,   salas de jantar ,  estar  e de TV conjugadas, 
cozinha planejada e com fogão, 01 banheiro social planejado, 
lavanderia, varanda gourmet fechada com vidros retráteis,   
churrasqueira, garagem: 02 vagas paralelas  grandes. Com 
preparo para ar condicionado. Piso em Porcelanato. OBSER-
VAÇÃO condomínio está incluso água e gás. LOCALIZADA 
EM UMA DAS ÁREAS MAIS NOBRES DA CIDADE -  LO-
CAÇÃO R$ 3.200,00+  condomínio + IPTU. . CORRETORA 
YURICO – (11 )99571-8989. CRECI  144.049

AP05263 - Apartamento residencial para Locação - Vila 
Almeida - Indaiatuba - SP - 91,00 m² útil com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte,  sala de jantar, sala de estar, lavabo, cozi-
nha planejada, 02 vagas cobertas. Locação: R$ 3.600,00 
+ COND+ IPTU. 



         

   

CASAS

CA00466-VILA BRIZOLLA-2 dorms c/ suíte+dep+2vagas............... 
............................................................................... R$ 320.000,00
CA00486-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte+dep+1vagas................ 
............................................................................... R$ 340.000,00
CA00467-VILA LOPES- 2 dorms+ dep+ 2 vags ............................... 
............................................................................... R$ 350.000,00
CA00488-JD. AMÉRICA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ................. 
............................................................................... R$ 470.000,00
CA00458-CARDEAL-casa para demolição c/ 443m de terreno ...... 
............................................................................... R$ 350.000,00
CA00469-JD. DO VALE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas .................. 
............................................................................... R$ 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
CA00487-MONTREAL-3 dormsc/ suíte +dep+2 vags ..................... 
............................................................................... R$ 640.000,00
CA00468-BRESCIA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas  ....................... 
............................................................................... R$ 830.000,00
CA00463-VILLA ROMANA- 3 dorms(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
CA00484-MARIA JOSÉ- 3 suíte + dep + piscina +4 vagas .............. 
............................................................................ R$ 1.350.000,00
CA00473-SANTA CLARA- 3 dorms+dep+área de lazer 3vagas ....... 
........................................................................... R$  2.500.000,00

APARTAMENTO

AP00203-JD.COLIBRIS-2 dorms+dep+1vaga ......... R$ 200.000,00 
AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga ............ R$ 230.000,00
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
AP00202-VILA MARIA ELENA-2dorm+dep+2vagas ....................... 
............................................................................... R$ 350.000,00

CHÁCARAS

CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dorms +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
CH00072-OLHO D´ÁGUA- 1000m c/ casa  ............. R$ 500.000,00

TERRENOS

TE00325-JD.MURYAMA-244M ............................... R$240.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M ........................ R$ 212.000,00

TE00327-JD.PATELLI- 404M ................................... R$ 280.000,00
TE00300-EUROPARK-1000M ................................. R$ 455.000,00
TE00301-RECREIO CAMPESTRE JOIA 915MTS ...... R$ 350.000,00
TE00334-RESIDENCIAL LAGUNA-300MTS ............. R$ 280.000,00
TE00323-RESIDENCIAL PRIMAVERA 1000MTS ..... R$ 250.000,00
TE00332- VILA BUEGUESE-450MTS ...................... R$ 475.000,00
TE00333-EVIDÊNCIAS-308MTS ............................. R$ 265.000,00
TE00331- GRAN RESERV- 309MTS ........................ R$ 325.000,00
TE00337-MOSTEIRO DE ITAICI 2.500 MTS ............ R$ 600.000,00
TE00336-EUROPARK 20.000MTS ..................... R$ 10.000.000,00

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

CA00481-MOACYR ARRUDA- 3 dorms+dep+4 vagas .................... 
.......................................................................... R$  3.500,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 4 suítes+dep+4vagas ....................... 
............................................................... R$   7.500,00+cond+iptu
CA00444-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
AP00204-SKY TOWERS- 2 suítes+dep+2 vagas.............................. 
.................................................................. R$ 3.000,00 cond+iptu
AP00131-ED. GIOVANA- 3 dorms c/ suíte +dep+2 vagas .............. 
.................................................................... R$ 3.900,00 (incluso)
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
T00134-CIDADE NOVA 40M ..............................R$ 2.000,00+iptu 
TE00079-EUROPARK 1000M .............................R$ 1.500,00+iptu  

SALÃO E SALAS

SA00012-EDIFICIO DIPLOMAT-40MTS ....R$ 2.500,00+cond+iptu
SA00014-OFFICE PREMIUM-77MTS ......................... R$ 1.500,00
SA00022-AV DOS INDAIÁS-90MTS ......................R$ 650,00+iptu
SL00043-ITAICI- 200MTS  ..................................R$ 5.000,00+iptu
SL00014-JD. DOS COLIBRIS 280MTS .................R$ 4.200,00+iptu
SL00044-JD. DOS COLIBRIS 130MTS .................R$ 3.000,00+iptu
SL00045-CENTRO-265MTS ................................R$ 6.000,00+iptu

GALPÕES

GL00043-EUROPARK- A/C 715m A/T 1000m .......... R$ 13.000,00

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$330 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 
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha ame-
ricana com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui piscina, 
churrasqueira com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta na piscina 
e portão eletrônico. Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro. 
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem 
para 6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.

CASAS C/ 3/4 DORMITORIOS

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.   
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. 
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.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, 2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet 
com churrasqueira. Obs: Preparado para aquecedor solar.                                                                                       
CA305 – SÃO JOSÉ – ELIAS FAUSTO – R$480 MIL - 3 dormitórios todos com armários, ba-
nheiro, sala ampla, cozinha planejada com cooktop, coifa e forno elétrico, garagem coberta para 
2 carros. Possui edícula com banheiro, área gourmet com churrasqueira, piscina, salão comercial 
e portão eletrônico.      

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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.
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 armá-
rios 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$2.150.000,00 -  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, sa-
cada, 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$1.390.000,00 - 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$850 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 
suíte com closed e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e 
garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza. 
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 2.200.000,00 - Sobrado com 4 dormitórios sendo 
4 suítes com closet, janelas automáticas, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo interno e 
externo, cozinha planejada, lavanderia, escritório, e garagem para 5 carros. Possui ar condicionado, 
piscina, área gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza e sauna. 
CA222- CONDOMINIO PORTAL DAS ACÁCIAS – R$425 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, 
sala de estar 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros. 
 

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 COMERCIAIS 
À PARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL

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

TE66 - JD. SANTA CRUZ - SALTO - R$130 MIL - 162 m².
TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m² 
TE02 – JD. BELA VISTA – R$225 MIL – 270,43 m²
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²

CHACARAS E SITIOS

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. 
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala 
de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. 
Possui piscina e churrasqueira com 2 banheiros.

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.

VILA TODOS OS SANTOS – R$2.000,00 – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, lavabo, quintal e garagem. 
JD. CALIFORNIA – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia fechada.

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.. 
JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 

SALÕES

JD. PARAISO – R$2.500,00 – Área 240 m², sobre loja c/ escritório, 2 wcs e pia de coz.

SALAS

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.
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc 

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
JD. CALIFORNIA – R$1.500,00 – Área 560 m² 
JD. CALIFORNIA – R$2.000,00 – Área 540 m² 

VENDA
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 9093 - Apartamento Vila Homero - 3 dorm, sala, coz, banhei-
ro, área de serviço, varanda e 1 vaga garagem - R$ 1.800,00 +IPTU 

3 ref site 30997 - Casa Jardim Moacyr Arruda - 6 dorm, sala, co-
zinha, banheiros, área de lazer, quintal, churrasqueira, piscina e 
garagens  - R$ 10.000,00 + IPTU

7 Ref site 30159 - Casa Jardim Bom Princípio -  2 dorm, ba-
nheiro,sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 515.000,00

8 ref site 31034 - Casa Jardim Morada do Sol - 3 dorm , wc 
social, salas, coz, área de serviço e garagem R$ 350.000,00

4 ref site 30072 - Apartamento Jardim Tropical  -  3 dorm, 
coz, área de serviço, sala, wc social e 1 vaga de garagem R$ 
1.500,00 + Cond + IPTU

5 ref site 30858 - Apartamento Centro - 1 dorm, wc social e 
área de serviço - R$ 999,99 + IPTU

2 ref site 8853 - Casa  Vila Almeida  - 2 dorm , sala , coz , ba-
nheiro, churrasqueira, quintal, área de serviço e garagem  R$ 
1.500,00 + IPTU

10 ref site 24018 - Terreno Jardim Moacyr Arruda - Lote de 
250 m² - R$ 210.000,00

11 ref site 30921 - Apartamento Jardim Nova Indaiá- 3 dorm, 
coz, sala de estar e jantar, banheiro social e garagem - R$ 
380.000,00 + Cond 

12 ref site 30624 - Apartamento Jardim dos Colibris-  2 dorm, 
coz, sala, área serviço e 1 vaga - R$ 200.000,00 + Cond

9 ref site 31050 - Terreno Jardim Esplanada - Lote de 300 m²  resi-
dencial - R$ 320.000,00

1 ref site 31061- Casa Jardim Barcelona -  2 dorm , sala, coz, 
banheiro, área de serviço e garagem  R$ 2.000,00 + IPTU 



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$ 1.960,00 + Condominio e IPTU

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

Chácara com 3 dormitórios à venda, 3000 m² por R$ 
1.300.000,00 - Vale das Laranjeiras - 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

B4 | IMÓVEIS| 



 | IMÓVEIS | B5 

Jardim Morada do Sol - 3 dormitórios, 1 suíte, sala de 
TV, cozinha panejado, lavanderia, garagem coberta, 

portão eletrônico. Valor R$349.900,00

Imóvel Comercial Centro Indaiatuba - Oportunidade de 
renda para investidor! 3 salão comercial totalmente in-
dividual gerando 3 rendas, 2 salões na parte de baixo 

e 1 salão grande na parte de cima. 
Valor R$1.650.000,00

Vale das Laranjeiras - CH00304 -  3 dorm. 1 suíte, sala 
de TV, sala de jantar, Cozinha, área de serviço, área gour-
met com churrasqueira, portão eletrônico, caixa d água 

de 2500 litros, poço artesiano R$ 950.000,00.

Jardim Recanto do Valle -  3 dormt. 1 Suíte, escritório, 
sala grande, banheiro social, cozinha planejada, Lavan-

deria, Quintal, 2 garagens R$480.000,00

Jardim das Maritacas - 255m² - R$ 270.000,00

Dona Maria José - 3 suítes, 1 suíte máster, closet, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha toda planejada, área 

gourmet, piscina aquecida, cascata, sistema de som 
ambiente, churrasqueira, Lavanderia, garagem para 4 

carros. Valor R$1.590.000,00

CH00303 - CHÁCARA À VENDA HORIZONTE AZUL II – 
ITUPEVA 2 dormt. 1 suíte máster, closet, banheiro social 

com ducha, Lavabo, sala 2 ambientes, cozinha americana 
planejada, lavanderia, piscina, edícula completa com forno 

a lenha, fogão a lenha, churrasqueira, banheiro, Oficina, 
Garagem - R$1.899.000,00

Santa Clara -  4 Suítes, uma master com closet, hidro-
massagem, sacada, sala de TV, sala de jantar e estar, 

cozinha, lavabo, escritório, área de luz, Jardim de 
inverno, lavanderia, Espaço gourmet, churrasqueira e 

forno a lenha, 4 Vagas de garagem R$ 2.400.000,00

Jardim Santorini – Metragem: 500 (m²) / (20x25m) 
R$ 400.000,00

Sítio em Mombuca SP - Área total 7,5 alqueires Área 
construída 250 m², Casa sede avarandada cozinha com 
planejados, sala de TV, WC planejados, 2 dormitórios, 
1 garagem, cercado especial para carneiros, estrutura 

para animais de grande a pequeno porte com estrutura 
de esgoto e água galinheiro mangueira com capacidade 

de até 90 cabeça galpão salão de festa churrasqueira 
fogão a lenha 2 banheiros cozinha lavanderia 

Valor R$1.700.000,00

Condomínio Dona Lucila - 3 suítes, Sala dois ambientes, 
cozinha planejada, área gourmet, Piscina com aqueci-

mento e Hidro, wc externo, lavanderia, quintal, garagem 
coberta, casa toda Planejada. Valor R$1.400.000,00
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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 – cozi-
nha, 02 vagas de garagem. Condomínio com chur-
rasqueira, salão de festas, playground e piscina.  

2) REF 35 -  JD MONTREAL RESIDENCE - 01 casa 
térrea de 115 m2   - valor de venda 690.000,00   - 3 
Dormitórios sendo uma suíte, sala, cozinha com ar-
mários planejados, banheiro social, área gourmet, 
vagas de 2 garagens, aceita terreno de menor valor. 

3) REF 29 - CASA EM CONDOMÍNIO – RE-
SIDENCIAL MARIA JOSÉ – CASA TÉRREA – 
R$1480.000,00- AT 300m², AC 190m², 3 suí-
tes com closet, cozinha, salas estar/ jantar, 
espaço gourmet, lavanderia, despensa, piscina, 
preparada para ar condicionado e aquecimento 
solar, armários planejados estão incluídos. Entre-
ga do imóvel em agosto/21. Aceita financiamento. 

4) REF 09 – TERRENO EM CONDOMÍ-
NIO – JARDIM QUINTAS DA TERRACO-
TA – 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 imó-
vel de menor valor. Fone – (19) 9 7109-6186 

6) REF 26 - CONDOMÍNIO JARDIM DOS LA-
GOS – R$1800.000,00 – AT - 563,69m²- AC- 
272,15m² – SOBRADO LINDÍSSIMO! Com 03 
suítes, sala de estar, jantar, cozinha aberta, es-
paço gourmet com churrasqueira e forno, ba-
nheiro, lavabo, despensa, piscina. Condomínio 
com quadra de tênis, campo de futebol grama-
do, quadra, salão de festas, quiosque com chur-
rasqueira, 2 lagos, playground e espaço pets.  

7) REF 33 – APTO CLASS – R$500.000,00 -Lin-
do apartamento mobiliado com 62m² com dois 

dormitórios, sendo uma suíte, ar condicionado 
em dois ambientes, dois banheiros, móveis pla-
nejados, 2 vagas de garagem completas. Área de 
lazer completa: academia, piscina, salão de festas 
adulto e infantil, espaço gourmet, quadra polies-
portiva, 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, gara-
gem 2 vagas cobertas, aceita imóvel de menor valor. 

9) REF 13 – APTO DUE NOVO ALTO PADRÃO- 
CENTRO- R$ 1.100.000,00 -Com - 128m2, Aca-
bamentos diferenciados, 3 suítes sala ampliada, 
lavabo, varanda gourmet fechada com vidro, área 
de serviço, banheiro de empregada, 03 Vagas 
de garagem cobertas e depósito privativo. Aca-
demia, sauna, cinema, 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, aquecimen-
to solar e câmeras segurança. Aceita permuta. 

11) REF 34 - CASA EM CONDOMÍNIO – RESIDEN-
CIAL MARIA JOSÉ – Sobrado – R$1780.000,00- AT 
300m², AC 280m², 3 suítes com closet, mais uma suí-
te no andar térreo, cozinha americana, home office, 
ampla salas estar/ jantar, espaço gourmet, lavan-
deria, piscina, será entregue com ar condicionado 
e aquecimento solar, inclusive para piscina, Entrega 
do imóvel em agosto/21. Analisa proposta com fi-
nanciamento/terreno; garagem 2 carros cobertos. 

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

Morada do sol 
- Rua:81 02 dor-
mitórios (01 suí-
te) sala/cozinha 
americana, abrigo 
nos fundos e gara-
gem p/ 02 autos. 
De 270.000,00 
POR APENAS 
R $ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 
Aceita Financia-
mento .  Cor ra ! 
F.: 99762-7997 / 
3935-3294
SOBRADO JAR-
DIM EUROPA: 
3 dormitórios + 1 
uma suíte 2 cober-
tas 2 descobertas 
19 99384 -7400
VILA AREAL  ( 
PRÓXIMA DO 
CARREFOUR) 3 
dormitórios c/ suí-
te 2 vagas cober-
tas R$ 430.000,00 
12 99774-3282 
WHATs
 CASA NOVA 
C O N D O M Í N I O 
VEIENA 3 dormi-

mento. ou terreno 
F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - 
Apartamento com 
02 dormitórios em 
ótimo acabamento 
e vaga de gara-
gem portaria 24 
horas por apenas 
R $ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 
F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra!
A p a r t a m e n t o 
novo Villa Hevel-
tia - 2 dorm., vaga 
de garagem, lazer 
completo. Ao lado 
da Santos Du-
mont, 5 minutos 
do centro, 01 mi-
nuto do aeropor-
to internacional 
e Viracopos. R$ 
252.542,02. Fi-
nanciamento pelo 
casa amarela e 
Caixa poupança. 
F.: (19)  98346-
2299

  
Sítio em Pieda-
de-SP - 26.000m², 
casa c/ 03 dormi-
tórios, 02 wcs , 
toda avarandada, 
gramada,  pomar, 
área de cultura, 
b o s q u e ,  á g u a 
de mina, 01 tan-
ques com peixes 
abastecido com 
água por gravi-
dade,  diversas 
árvores frutíferas, 
play groud, a 12 
km do cent ro ,  
R $ 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 
aceita imóvel em 
Inda ia tuba  de 
igual ou menor va-
lor. Estuda entra-
da + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Sítio em Pieda-
de-SP - 36.000m², 
02 casas, barra-
cão,  lago com 
peixes, telefone 
fixo, torre de in-
ternet a 500 me-
tros da rodovia, 
R $ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
aceita imóvel em 
Inda ia tuba  de 
igual ou menor va-
lor. Estuda entra-
da + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
SÍTIO MONTE 
MOR 1,5KM do 
centro de Monte 
Mor, Via asfalta-
da, ótima casa e 
mais duas edícu-
las, Piscina, lago 
e área verde pre-
servada. 19 4105-
7479

contruído 230m². 
Ótimo local.Valor 
R$ 830 mil. Tratar 
(19) 98817-5312 
WhatsApp
Vendo casa no 
Parque das Fru-
tas - Troco por 
chácara ou casa 
maior  -  Casa 
com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, 1 
banheiro, sala, co-
zinha, lavanderia, 
churrasqueira, ga-
ragem p/ 2 carros, 
terreno de 150m², 
área construída 
133m². Telefone: 
(19) 3816-8112

 
PORTAL DOS 
IPÊS Casa alto 
padrão 04 suítes 
c/ ar-condiciona-
do, Sala 3 am-
bientes, cozinha 
planejada, Área 
de serviço, área 
gourmet e área de 
lazer completa. 19 
99384-7400

 
Vende Ap Vitória 
Regia: em Indaia-
tuba 2 dorm, sala 
cozinha um wc 
social, uma vaga 
de garagem. Va-
lor 160 mil aceito 
proposta contato 
(19)99762-7708
APARTAMENTO 
P L A Z A  B E L A 
VISTA: 2 dormitó-
rios c/ suíte 2 va-
gas de garagem 
19 99384-740
Condomínio Na-
ções Jd. Alice 
- Ótimo aparta-
mento no 1º an-
dar com 02 dor-
mitórios e vaga 
de garagem, aca-
bamento excelen-
te, com sanca na 
sala, wc. Apenas 
R$210.000,00 ou 
R$95.000,00 de 
entrada + parce-
las de R$1.210,00 
F.: 99762-7997 / 
9-8271-6141Cor-
ra!
Vila das Praças 
Jd. Alice - 02 dor-
mitórios e demais 
dependencias to-
das com móveis 
planejados, porta-
ria 24 horas, área 
de festas, vaga de 
garagem, piscina, 
elevador. Apenas 
R $ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 
Aceita financia-

tórios c/ suíte 2 
vagas de garagem  
R$ 740.000,00 Tel 
12 99774-3282 
WHATS
C A S A  N O V A 
C O N D O M Í N I O 
BRÉSCIA 3 dor-
mitórios c/ suíte 
1 vaga coberta 
R$ 715.000,00   
12  997743282 
WHATS
Lindo Sobrado á 
venda Vila Fur-
lan em Indaia-
tuba - 3 dormitó-
rios, sala ampla 
cozinha, área e 
serviço, garagem, 
armários embuti-
dos cozinha, dor-
mitórios..  Venda 
R$ 750.000,00
Vende-se duas 
casas no mes-
mo terreno inteiro 
com 250 metros 
quad rados  na 
Morada do Sol, 
bom para inves-
timento, casa da 
frente com sala, 
cozinha, banheiro 

e 2 dormitórios e 
a casa do fundo 
possui 2 dormitó-
rios, sala, cozinha 
com móveis pla-
nejados, banhei-
ro, ambas pos-
suem lavanderia, 
quintal, garagem 
para 5 carros e 
portão eletrônico.
Aceita Terreno 
como parte do pa-
gamento. Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se casa 
nova no Jardim 
Colibris - Casa 
com 2 dormitó-
rios, sala, cozi-
nha, WC social, 
lavanderia, quin-
tal, garagem para 
2 carros, portão 
eletrônico, aceita 
financiamento e 
está no valor de 
300mil. Contato 
(19)99762-7708.
Monte verde pró-
ximo ao parque 
temático - com 
2 quartos, sem 1 
com guarda rou-
pas planejado, 
sala de visita e 
sala de tv, cozinha 
planejada, 2 ba-
nheiros, garagem 
p/ 2 carros, chur-
rasqueira com 
piscina aquecida, 
edícula, lavande-
ria no fundo, ca-
nil, terreno inteiro 
com 131m2 cons-
truído – R$ 580mil 
aceita financia-
mento. Contato: 
19 98768-0033
V e n d o / T r o -
c o  -  L o c a d o : 
R $ 3 . 8 0 0 , 0 0  - 
Prédio residen-
cial próximo ao 
Haoc - Rua dos 
I n d a i á s ,  2 5 6 . 
Com 4 imoveis 
independentes, 
Terreno 250m², 

Venda de Sítio: 
de quase dois 
alqueires, plano, 
bastante água, 
cerca nova, três 
casas, um grande 
galpão, valor de 
450 mil e aceita 
proposta e parce-
lamento. Contato 
(19)99762-7708
Sitio entre Monte 
Mor e indaiatu-
ba: 13,5 alqueires 
terra roxa e bom 
de água. Contato 
(19)99762-7708
Sitio em Elias 
Fausto:  35 al-
queires pode ser 
vendido em duas 
partes, 1 parte de 
20 alqueires que 
possui casa e ba-
racão, outra parte 
15 alqueires ape-
nas terra e rio total 
de 4 rios nos 2 . 
(19)99762-7708
Chacara Mostei-
ro: com duas casa 
2500 m², otima 
topografia, pisci-
na, churrasqueira, 
pomar. Casa com 
1 suite, sala , co-
zinha, varanda, e 
chalé com sala, 
coz conjugada, 
banheiro. R$ 980 
mil. Aceita ap na 
praia Vila guilher-
mina como parte 
do pagamento. 
CHÁCARA CO-
LINAS Com 2 
dormitórios Ba-
nheiros feminino 
e masculino R$ 
750.000,00  19 
4105-7479

 
TERRENO JAR-
DIM COLONIAL 
150 metros R$ 
185.000,00 19 
99384-7400
 Terreno Jardim  
Esplanada I: com 
área de 300mI a 
4 minutos de ca-
minhada até ao 
Colegio Objeti-
vo. O valor é  de 
R$370.000,00. 
Tratar direto com 
a  p rop r i e tá r i a 
pelo celular (19) 
99576-4583 - Pa-
trícia.
C o n d o m í n i o 
fechado: Hori-
zontwn, terreno 
450  mCe l :  13 
997123768
T E R R E N O 
EL IAS  FAUS-
TO 175 metros 
R$ 57.000,0019 
99384-7400

 
Passo Ponto Co-
mercial. (Merca-
dinho) próximo ao 
terminal urbano 
central. Em In-
daiatuba. Telef. 
011-996888318

Sala comercial à 
venda e Locação 
Office Premium 
-  esc r i t ó r i o  e 
wc.   Locação R$ 
1.200,00 + Cond.. 
+ IPTU     Venda 
R$ 310..000,00

 
Quer ser uma 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte como!  Tel: 
11-99197-2576 - 
Edimara

 
O f e r e ç o - m e : 
Para trabalhar 
como pedreiro, 
encanador, e jar-
dineiro contato 
19 99776-6841 
whats
O f e r e ç o - m e 
como manicura, 
cabeleireira e de-
piladora atendi-
mento a domicilio 
19 99369-5615/ 
19 3935-0499
Quer ser uma 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte 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

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS – Experiência 
em limpeza, corte de 
grama, limpeza de pis-
cina e manutenção pre-
dial. Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade 
de horário.

AUXILIAR DE LIMPEZA 
– Experiência na fun-
ção. Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade 
de horários.

AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO – Residir em Elias 
Fausto, Monte Mor ou 
Cardeal. Para trabalhar 
em serviços manuais, 
movimentando merca-
dorias. Disponibilidade 
para trabalhar em Tur-
nos.

AUXILIAR DE QUALI-
DADE – Ensino médio 
completo. Possuir 
Curso de metrologia e 

leitura e interpretação 
de desenho, Experiência 
em inspeção de ´peças 
visual e dimensional. Ex-
periencia em manusear 
paquímetro e micrôme-
tro.

CONTADOR (A) – CRC 
ativo. Experiência na 
função. Desejável em 
empresas do Ramo de 
prestação de serviços.

MOTORISTA – CNH cate-
goria D. Experiência na 
função comprovada em 
carteira. Para trabalhar 
em Loja de material de 
construção.

MONTADOR ELÉTRICO – 
NR10 e NR35. Experiên-
cia em montagem de 
painéis elétricos.

OPERADOR DE MÁQUI-
NA – Ensino médio com-
pleto. Conhecimentos 

em Metrologia e Leitura 
e Interpretação de dese-
nho mecânico. Experiên-
cia em operar máquinas 
convencionais.

OPERADOR DE TORNO 
CNC– Experiência em 
operar Torno CNC e Cen-
tro de usinagem (Coman-
dos Siemens e Fanuc). 
Conhecimentos em Me-
trologia. Ensino médio. 
Desejável possuir Curso 
de Leitura e Interpreta-
ção de Desenho.

PROGRAMADOR DE TOR-
NO CNC – Experiência 
em programação de má-
quinas CNC (Centro de 
usinagem e torno CNC). 

Desejável Técnico em 
Mecânica. Residir em In-
daiatuba ou região.

SERRALHEIRO INDUS-
TRIAL – Experiência na 
função. 

SUPERVISOR OPERACIO-
NAL – Experiência em 
liderar equipe. Experiên-
cia nas áreas elétricas, 
hidráulicas, piscinas e 
jardinagem. Ensino mé-
dio completo. Informáti-
ca básica. CNH B.

TÉCNICO SEGURANÇA 
DO TRABALHO – For-
mação técnica com cer-
tificado. Experiência na 
função comprovada em 
carteira. Pacote Office. 
CNH B.

TORNEIRO MECÂNICO 
– Experiência na função 
comprovada em cartei-
ra. Residir em Indaiatu-
ba ou região.

VENDEDOR (A): Ensino 
médio completo. CNH B. 
Experiência na área de 
vendas. Desejável expe-
riência anterior em em-
presas do Ramo de ma-
terial para construção.

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. PAULO ELIZIARIO 
DA SILVA com 69 
anos, Casado (a) com 
DORCA ALMEIDA DA 
SILVA sendo filho de 
ANTONIO ELIZIARIO 
DA SILVA e MARIA 
ANUNCIADA DA CON-
CEIÇÃO. Deixa os fi-
lhos: PAULO, EDNA, 
LUCILENE, DEBORA 
(Maiores). Falecido 
em: 23/07/2021, e Se-
pultado no Cemitério 
Mun. de Cosmópolis 
aos 24/07/2021.

2. MANOEL MARTINS 
DA SILVA com 90 
anos, Solteiro sendo 
filho de JOSEFA MA-
RIA DA CONCEIÇÃO. 
Deixou 05 filhos Maio-
res de idade. Falecido 
em: 26/07/2021, e Se-
pultado no Cemitério 
Publico de Vl. Barra 
do Riachão-PE aos 
27/07/2021.

3. SEBASTIÃO VI-
TOR CUSTODIO com 
77 anos , Casado 
(a) com APARECIDA 
CANGIRANA CUS-
TODIO sendo filho(a) 
de ANTONIO CUSTO-
DIO DA SILVA e RITA 
CORREA DO CAR-
MO. deixa filho(s): 
AMADEU, NATALINA, 
ROSILDA (MAIORES) 
JOEL (FAL), Faleci-
do em: 03/08/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/08/2021. 

4. ANTONIA XAVIER 
DA SILVA com 50 anos 
, Era Divorciado(a)  
sendo filho(a) de INA-
CIO XAVIER DA SILVA 
e IRACI MARIA DA SIL-

VA. deixa filho(s): JOSÉ 
VICTOR 20, VINICIUS 
HENRIQUE 16. Faleci-
do em: 03/08/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/08/2021. 

5. MARIA AMELIA DO 
NASCIMENTO com 88 
anos , Era Viúvo(a) de 
JUSTINIANO BATISTA 
DO NASCIMENTO sen-
do filho(a) de FRANCIS-
CO DE SOUZA CAMPOS 
e CANUTA BARRETO 
DO NASCIMENTO. dei-
xa filho(s): JOSE, LUIS, 
SONIA, JUCINEIDE, RI-
CARDO, EDSON, CAR-
LOS, SILVIA, REGINA, 
DALYA ( MAIORES ), Fa-
lecido em: 04/08/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
04/08/2021. 

6. EDITH STEFFEN 
TODT com 77 anos , 
Casado (a) com VOL-
NEI SIMOES PIRES DE 
MATOS TODT sendo 
filho(a) de HERMINIO 
STEFFEN e ANGELINA 
DENY STEFFEN. deixa 
filho(s): LORENA 51, 
LENORA 49, VOLNEI  
(FAL ), Falecido em: 
04/08/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 04/08/2021. 

7. ROSELI APARECIDA 
CRUZ com 62 anos , 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de ANTONIO 
CRUZ e BERNARDE-
TE BUENO DO LIVRA-
MENTO CRUZ. NÃO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 04/08/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
05/08/2021. 

8. IZELIA GONZAGA 
PIOLI com 92 anos , Era 
Viúvo(a) de ORLANDO 
PIOLI sendo filho(a) 
de LUIZ GONZAGA DA 
CRUZ e ANNA ALVES. 
deixa filho(s): CLOVIS , 
SELMA , ANA MARIA , 
JOSÉ ORLANDO, MAR-
COS , LUIS ROBERTO 
(MAIORES), Falecido 
em: 04/08/2021, e sepul-
tado(a) no CANDELA-
RIA aos 05/08/2021. 

9. ANGELINA MALAGRI-
NI SILVA com 90 anos , 
Era Viúvo(a) de JOÃO 
SILVA sendo filho(a) 
de JOÃO MALAGRINI e 
MARIA ZANARDI. dei-
xa filho(s): CLAUDETE 
63, CLAUDINO ( FAL ), 
CLEUSA ( FAL ), Fale-
cido em: 04/08/2021, e 
sepultado(a) no JD. DO 
EDEN SALTO SP aos 
05/08/2021. 

10. MARISA APARE-
CIDA TUON VALERIO 
com 59 anos , Casa-
do (a) com EDVALDO 
JOSÉ VALERIO sendo 
filho(a) de JOSE FRAN-
CISCO TUON e MA-
RIA JOSE PAES LEME 
TUON. deixa filho(s): 
RODOLFO (38), BEA-
TRIZ (33)., Falecido em: 
05/08/2021, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 05/08/2021. 

11. EDESIO ALVES 
com 73 anos , Casa-
do (a) com VALDETE 
DE ALMEIDA  ALVES 
sendo filho(a) de MA-
NOEL ALVES e MARIA 
ROSA DE JESUS. dei-
xa filho(s): ELIZABE-
TE, JOSE, VANDERLEI 
(MAIORES), Falecido 

em: 06/08/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 06/08/2021.
 
12. BENEDITA DE JE-
SUS LEOPOLDINO DE 
SOUZA com 65 anos 
, Era Viúvo(a) de BE-
NEDITO FERREIRA 
DE SOUZA sendo fi-
lho(a) de ANTONIO LE-
OPOLDINO e MARIA 
JOSÉ DE CAMARGO 
LEOPOLDINO. deixa 
filho(s): MARCIO RO-
GERIO, LEANDRO, 
ROLESON, WALLACI 
(MAIORES), Faleci-
do em: 06/08/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
06/08/2021. 

13. LUIZA ESQUIVI-
NIM GONZAGA com 80 
anos , Era Viúvo(a) de 
ANTONIO GONZAGA 
NETO sendo filho(a) de 
MODESTO ESQUIVINIM 
e HELENA ZANELA 
ESQUIVINIM. deixa fi-
lho(s): ROSA, ADRIANA 
(MAIORES), Falecido 
em: 06/08/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 07/08/2021. 

14. ROMARIO DOS 
SANTOS LAGE com 48 
anos , Casado (a) com 
ELISANGELA VALDI-
VIESO LAGE sendo fi-
lho(a) de JOÃO LAGE 
e ARACY DOS SANTOS 
LAGE. deixa filho(s): 
VITORIA 17, GUILHER-
ME 10, Falecido em: 
06/08/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 07/08/2021. 

15. ICARO NATAN SOA-
RES com 30 anos , Era 
Divorciado(a)  sendo fi-
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lho(a) de ISABEL CRIS-
TINA SOARES. deixa 
filho(s): PEDRO 11,AN-
DREY 7,YASMIN 6 ., Fa-
lecido em: 07/08/2021, , 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
08/08/2021. 

16. LILIA MARIA SHIR-
LEY MAZZA com 84 
anos , Era Viúvo(a) de 
JOSE MARIA MAZZA 
sendo filho(a) de PRU-
DENTE PIGATTO FILHO 
e APPARECIDA PRATA 
PIGATTO. deixa filho(s): 
AUGUSTO, MÁRCIA , 
MARTA (MAIORES), Fa-
lecido em: 07/08/2021, 
no e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
08/08/2021. 

17. EDSON PEREIRA 
DO NASCIMENTO com 
42 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de 
JORGE EVANGELISTA 
DO NASCIMENTO e TE-
REZINHA REGINALDA 
PEREIRA DO NASCI-
MENTO. deixa filho(s): 
THAMIRIS 19, THIAGO 
17, THALLES 4, Falecido 
em: 07/08/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 09/08/2021. 

18. EVA DE MILANDA 
com 87 anos , Casado 
(a) com VIRGILIO DE 
MILANDA sendo fi-
lho(a) de VICENTE LOPI 
e MARIA GUERINO. 
deixa filho(s): ARIO-
NALDO, ARIOVALDO 
(MAIORES), Falecido 
em: 08/08/2021, e se-
pultado(a) no CANDE-
LARIA aos 08/08/2021. 

19. ELLEN DE FATI-
MA CORREA com 39 
anos , União estável 
com PABLO LEANDRO 
GARCIA sendo filho(a) 
de SEBASTIÃO CLO-
VIS CORREA e MARIA 
DE FATIMA MENDES 
CORREA. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
08/08/2021, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 09/08/2021. 

20. VALDEVINO RI-
CARDO com 66 anos , 
Casado (a) com NEUSA 
DE OLIVEIRA RICAR-
DO sendo filho(a) de 
JOSE HILDEBRANDO 
RICARDO e ANA RA-
MOS RICARDO. deixa 
filho(s): DIOGO 38, ALI-
NE 36, DIEGO 32, Fale-

cido em: 08/08/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
09/08/2021. 

21. ZENAIDE APARECI-
DA DE SOUZA com 68 
anos , Era Divorciado(a)  
sendo filho(a) de OTA-
CILIO DE SOUZA e VAL-
DEVINA SANTOS DE 
SOUZA. deixa filho(s): 
SOLANGE (MAIOR), Fa-
lecido em: 09/08/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
09/08/2021. 

22. MARIA APARE-
CIDA GARO com 65 
anos , Casado (a) com 
ANDRE LUIZ GARO 
sendo filho(a) de BE-
NEDITO GAMA e ALICE 
APARECIDA GAMA. 
deixa filho(s): DANIE-
LA, CARLOS, Faleci-
do em: 09/08/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
10/08/2021. 

23. GILBERTO GOMES 
DE OLIVEIRA com 66 
anos , Era Divorcia-
do(a)  sendo filho(a) 
de ESSIO GOMES DE 
OLIVEIRA e ERCILIA 

OROSCO DE OLIVEI-
RA. deixa filho(s): 
CLAUDIO, ÉSSIO ( 
MAIORES ), Faleci-
do em: 09/08/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 10/08/2021. 

24. JACKSON TAVA-
RES DE ALMEIDA 
com 34 anos , Casa-
do (a) com CAMILA 
SOARES DE ALMEI-
DA sendo filho(a) de 
ANTONIO TAVARES 
DE ALMEIDA e MA-
RIA DAS GRAÇAS 
RODRIGUES DE AL-
MEIDA. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido 
em: 09/08/2021, e se-
pultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 10/08/2021. 

25. FLORENTINO 
JOSÉ DA SILVA com 
59 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de 
JOSÉ ANTÔNIO DA 
SILVA e TEREZA LI-
BANIA DA SILVA. NÃO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 10/08/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 10/08/2021. 

ERRATA 
Comunicamos que na edição 938 até 956 
do Jornal Mais Expressão, foi publicado 

erroneamente os classificados em nome de 
Vera Lucia Rosa de Oliveira Montagnani, 

fone (19)97109-6186, por motivos de erro na 
atualização do sistema. Sendo assim retira-

mos no momento em que fomos notificados. 
Agradecemos a compreensão e pedimos 

desculpas pelo ocorrido. 
Grupo Mais Expressão. 

o Jornal  Mais Expressão Indaiatuba
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