
O avanço da vaci-
nação e as liberações 
do governo do Estado 
para o funcionamento 
de comércio e de ser-
viços ainda não foram 
suficientes para garantir 
a retomada integral das 
atividades presenciais 
em Indaiatuba, tanto na 
indústria quanto no co-
mércio. Lideranças, em-
presários e representan-
tes dos setores, ouvidos 
pelo Mais Expressão, 
revelaram que as certe-
zas da retomada ainda 
dependem de definição 
de regras em relação ao 
trabalho home office e 
de informações sobre os 
riscos das variantes do 
coronavírus. 

A 5ª edição do Festival Gastronômico Sabores da Ter-
ra chega neste ano com um sabor familiar. Com o tema 
Receitas de Família, o festival que integra a programação 
da terceira edição do Festival de Inverno.

A pandemia aumentou o número de casos de violência 
contra a mulher em todo o interior do Estado em 9,11% durante 
o primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo 
período do ano passado, segundo dados da SSP.

ARQUIVO/ELIANDRO FIGUEIRA

Tribunal anula condenação de ex-secretários 
da Prefeitura de Indaiatuba sobre pedágios
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Pandemia aumenta os casos 
de violência doméstica

Receitas de Família é o tema 
do Festival Sabores da Terra
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TROFÉU FRUTOS DE INDAIÁ POLÍCIA

GASTRONOMIA

RETOMADA ECONÔMICA

Comércios e serviços podem funcionar sem o limite de horário e com 100% de ocupação

O Grupo Mais Expressão 
realiza o Troféu Frutos de 
Indaiá há 15 anos, e ao lon-
go dos anos foi crescendo 
e ganhando prestígio na 
cidade. Considerado o 
maior e melhor even-
to de premiação de 
Indaiatuba e região, a 
15ª edição premiará 
as empresas e em-
presários que se desta-
caram na pesquisa reali-
zada com os moradores 
do munícipio.

P. A5

Nona Câmara de Direito Criminal acatou alegação dos réus de que eles tiveram sua possiblidade de defesa cerceada
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Previsão do Tempo

Se você percebe que não está ouvindo corretamente com um ou ambos os ouvidos, fique atento, algo de anormal 
pode estar acontecendo.

Uma situação frequente que pode ser citada é o acúmulo de cera que forma um tampão que obstrui o canal auditivo 
externo e a passagem do som, as estruturas do ouvido médio e interno.  Esse acúmulo de cera pode acontecer com pes-
soas de todas as idades e é resolvido removendo o seu excesso. O médico otorrinolaringologista é quem faz a remoção. 

O envelhecimento e os longos períodos de exposição a barulhos ou sons altos, são fatores que podem danificar 
as células nervosas da cóclea. Quando ocorre, os sinais elétricos do som não são transmitidos eficientemente ao 
cérebro ocasionando a perda auditiva, e surge a dificuldade de comunicação.

Explosões, barulhos altos repentinos, mudanças bruscas de pressão, infecções graves e cutucar o ouvido com 
objetos variados são fatores que podem ocasionar a perfuração da membrana timpânica (ou perfuração do tímpa-
no), o que também prejudica a audição. Além disso, a perda de audição pode ser causada por um tumor, crescimen-
to anormal dos ossos da região ou infecções em geral como: Sarampo, Meningite, Caxumba, Escarlatina, Herpes 
zoster, Otites, dentre outras.

Podemos incluir como fatores de risco que contribuem para a perda de audição o envelhecimento, hereditarie-
dade, trabalhos em locais barulhentos, como em construções e fábricas, que podem danificar os ouvidos perma-
nentemente ou que incluam o uso de armas de fogo e motores a jato podem causar surdez imediata e permanente, 
escutar muita música alta, nos fones de ouvido ou não, e outras ativida-
des de recreação, como motociclismo, podem aumentar muito o risco de 
perda auditiva, algumas medicações, como certos antibióticos, drogas de 
quimioterapia, dentre outros considerados ototóxicos (drogas que podem 
lesar a estrutura da orelha interna).

Caso esteja sentindo alguma dificuldade para compreender conver-
sas, assistir TV, falar ao telefone, procure a AUDIOCAMP, pois você será 
atendido e orientado sobre como proceder e descobrir qual a melhor op-
ção de tratamento. 

Agende seu horário, pela nossa Central de Atendimento: 0800 591 
2124 ou pelo WhatsApp: (19) 9-9436 3945. E visite nosso site: www.
audiocamp.com.br

Você já deve ter ouvido falar que a Reforma Previdenciária, regulamentada pela  EC 103/2019, alterou sig-
nificativamente o sistema previdenciário de forma mormente prejudicial ao segurado, uma vez que dificultou os 
requisitos necessários para a concessão de  diversas modalidades de aposentadoria, bem como instituiu regras de 
cálculo que em muito reduzem o valor da renda mensal inicial (RMI) do aposentado.

Com esse post, além de explicar como são calculados os benefícios previdenciários após a Reforma, vou dar 
uma dica de “ouro”, que pode aumentar o valor da sua aposentadoria através da regra do descarte.

Como calculo minha aposentadoria após a reforma?
Como mencionei acima, a Reforma da Previdência alterou a forma de cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) 

dos benefícios. As novas regras apenas não serão aplicadas ao seu caso, se em 13 de novembro de 2019 você já  
havia completado os requisitos para se aposentar pelas normas antigas, possuindo assim direito adquirido. 

Se assim como a maioria dos segurados, você não possui direito adquirido em relação às normas antigas, a lei-
tura desse artigo te auxiliará a entender quanto receberá quando atingir os requisitos para se aposentar. 

Embora pareça difícil, chegar ao valor aproximado da sua RMI é bem simples.

Média dos salários de contribuição  
Primeiramente, é necessário calcular a média Aritmética Simples de 100% dos 

seus salários de contribuição em relação ao período contributivo posterior a julho de 
1994, que é tecnicamente chamado de Período Base de Cálculo (PBC). Antes prosse-
guir,, é importante se atentar às seguintes colocações: 

O PBC apenas considera os salários de  contribuição posteriores a 07/1994, pois 
foi este o momento histórico em que a “a moeda real” oficialmente substituiu o “cru-
zeiro real”. Mas atenção: embora os valores em si não sejam computados para auferir 
a média dos salários de contribuição, o período em si é contabilizado como “tempo 
de contribuição”. 

Editorial
Luto, um sentimento universal

Calma, este não será mais um texto sobre a pandemia. Promessa. 
Você sabia que luto nem sempre tem a ver com morte? A pala-

vra vem do latim “luctus,” e significa aflição, dor emocional, tristeza. 
Sendo assim, vivemos o processo de luto cada vez que uma experi-
ência importante, ou alguém que amamos, se afasta da nossa vida. 
Pode acontecer por separações, desentendimentos, entre outros de-
sencontros.  

É uma situação que todos já passamos, um iremos enfrentar ain-
da no futuro. Não existe um tempo “certo” para cicatrizar essa dor. 
Cada um tem seu momento, bem como sua forma única de lidar 
com a perda. Mas, com algumas sugestões de psicólogos e estudiosos 
da mente, é possível atravessar estas fases com mais consciência. 

Em primeiro lugar, é importante não abafar ou tentar negar a 
dor. Por alguma razão, você perdeu alguém que amava e isso é sim 
digno de tristeza, falta de energia, desesperança. Escolha pessoas em 
quem confia para desabafar e chore quantas vezes for necessário. O 
choro é o transbordamento das emoções, e alcança significados mais 
profundos do que as palavras. Chorar é humano, e muitas vezes, ne-
cessário.

Ninguém precisa ser forte o tempo todo. Se precisar de apoio, é 
importante buscar ajuda de profissionais da saúde mental. Além dis-
so, por mais que em alguns dias a gente só queira se isolar, mantenha 
contato com amigos e pessoas queridas, mesmo que virtualmente. 
Elas terão palavras de carinho, compreensão, afeto. 

Não se preocupe se já estiver sentindo a dor da saudade há muito 
mais tempo do que gostaria. O luto é como uma ferida, e aos poucos, 
cedo ou tarde, será amenizada. Não é preciso esquecer tudo o que 
viveu. Lembre-se de que não há dor que dure para sempre.

Entenda que desapegar não é esquecer. Você amou aquela pes-
soa verdadeiramente, teve boas memórias com ela, e isso ninguém 
será capaz de apagar. A lembrança permanecerá, nem que seja para 
te lembrar o quanto foi feliz. Desapego significa apenas dar espaço 
para viver outras experiências, compreendendo que a vida se renova.

O que pode ter Causado minha perda auditiva?

Aumente a renda mensal inicial da sua aposentadoria através da “regra do descarte” 
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Ingredientes 

Creme de abóbora 
• 200 grama(s) de abóbora 

cabotiá
• Tomilho e alecrim frescos 
• Sal e pimenta a gosto

Carne 
• 50 grama(s) de cogumelo 
shimeji 
• 50 grama(s) de cogumelo-
de-paris 
• 50 grama(s) de cogumelo 
shitake 
• 50 mililitro (ml) de azeite 
de oliva 
• 200 grama(s) de picanha 
de cordeiro 

Molho e finalização 
• 10 grama(s) de pimenta 

verde 
• 50 mililitro (ml) de caldo 
de carne
• Folhas de agrião para de-

corar
 
Modo de preparo 

Creme de abóbora 
Corte a abóbora em cubos, 

tempere com alecrim e tomilho, sal 
e pimenta. Envolva papel-alumínio 
e asse durante 45 minutos a 200 
ºC de temperatura. Retire a casca 
e bata a polpa, com ajuda de um 
mixer, até deixar que fique bem liso. 
Corrija o sal, a pimenta e reserve.

Carne 
Tempere a carne com sal e pi-

menta e reserve Pique os cogumelos 
grosseiramente, tempere com azei-
te, sal e pimenta e grelhe de ambos 
os lados. Grelhe a carne dos dois 
lados em uma frigideira com fogo 
bem alto. 

Molho e finalização 
Para o molho, ferva o caldo de 

carne com as pimentas verdes até 
engrossar e reserve.

Finalização: Coloque o creme 
de abóbora no centro do prato, o 
cordeiro fatiado, os cogumelos e 
regue com o molho. 

Decore com algumas folhas de 
agrião. 

Picanha de cordeiro com cogumelos na brasa

Receitas do  Lopes
20/08 - sexta-feira 22/08 - Domingo21/08- Sábado 23/08 - Segunda

Mínima: 17°
Máxima: 33°

Mínima: 17°
Máxima: 34°

Mínima: 18°
Máxima: 35°

Mínima: 19°
Máxima: 36°
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Movimento de retomada esbarra na falta de definição de regras e na insegurança das variantes do coronavírus

O avanço da va-
cinação e as 
liberações do 

governo do Estado para 
o funcionamento de co-
mércio e de serviços 
ainda não foram sufi-
cientes para garantir a 
retomada integral das 
atividades presenciais 
em Indaiatuba, tanto 
na indústria quanto no 
comércio.

Lideranças, empre-
sários e representantes 
dos setores, ouvidos 
pelo Mais Expressão, 
revelaram que as certe-
zas da retomada ainda 
dependem de definição 
de regras em relação ao 
trabalho home office e 
de informações sobre 
os riscos das variantes 
do coronavírus. 

De qualquer forma, 
uma coisa é certa: o 
trabalho em home office 
veio para ficar e serviu 

Mesmo com cobertura vacinal, o retorno 
ao trabalho ainda é parcial em Indaiatuba 

para mostrar que há 
vantagens sobre as quais 
não se sabia até a chega-
da da crise provocada 
pela pandemia e que 
podem gerar benefícios 
maiores para as empre-
sas e comércios. 

Indefinições
O novo diretor regio-

nal do Ciesp, Sérgio Ro-
berto Wolf, eleito para o 
cargo em julho último, 
avalia que as indefini-
ções afetam mais as pe-
quenas empresas, cuja 
capacidade de visão 
do todo fica dificultada 
pela falta de pessoal e 
também de proximidade 
com grandes decisões.

“As grandes empre-
sas praticam o trabalho 
em home office e des-
cobriram vantagens e 
benefícios, como con-
centração de tarefas, au-
mento de produtividade 
e eliminação da perda 
de tempo no trânsito”, 

disse o empresário que 
tem ouvido muito os 
colegas.

N o  c o m é r c i o ,  a 
adoção do trabalho em 
home office é pratica-
mente zero pelo tipo 
de atividade, mas ainda 
não está integral porque 
depende de definições, 
como as regulamenta-
ções na área trabalhista 
e ocupacional das enti-
dades.

O economista Laerte 
Martins, da Associação 
Comercial e Industrial 
de Campinas, entende 
que a retomada das ati-
vidades no comércio de 
todas as cidades da Re-
gião Metropolitana tem 
perspectivas positivas 
daqui para frente pelas 
concessões do governo 
do Estado.

Perdas 
O empresário Jef-

ferson Cesarini, da JE 
Polimetal Indústria e 

Comercio, que traba-
lha com usinagem e 
manutenção industrial, 
entende que o problema 
da retomada com a per-
manência do trabalho 
home office esbarra em 
outra questão: a saúde 
dos funcionários.

“Na nossa empresa 
não temos ninguém em 

home office, mas vejo 
que outras empresas 
estão enfrentando difi-
culdades para garantir 
a saúde mental dos seus 
funcionários. A pessoa 
fica sozinha ou longe 
do clima da empresa 
e acaba deprimida por 
isso”, disse ele.

O u t r o  p r o b l e m a 

enfrentado para a re-
tomada é o custo da 
matéria-prima, que au-
mentou muito durante a 
pandemia. Essa carência 
para atender o mercado 
com preços competiti-
vos leva as empresas a 
esticarem o home office 
por enquanto, segundo o 
empresário. 

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

 REPRODUÇÃO

A retomada das atividades no comércio tem perspectivas positivas daqui para frente pelas 
concessões do governo do Estado
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Os três réus foram acusados pelo Ministério Público de causar um prejuízo aos cofres públicos 
por utilizarem o sistema de pagamento eletrônico “Sem Parar”

ARQUIVO/PREFEITURA DE INDAIATUBA

Tribunal anula condenação de ex-secretários 
da Prefeitura de Indaiatuba sobre pedágios
Nona Câmara de Direito Criminal acatou alegação dos réus de que eles tiveram sua possiblidade de defesa cerceada Nona Câmara de Direito Criminal acatou alegação dos réus de que eles tiveram sua possiblidade de defesa cerceada 

O Tribunal de Justi-
ça do Estado anu-
lou a sentença de 

1ª instância que condenou 
à prisão os ex-secretários 
Carlos Alberto Bargas 
(Governo) e Núncio Lobo 
Costa (Administração) e 
o ex-diretor da Área de 
Serviços Silvio Roberto 
Lima, todos da Prefeitura 
de Indaiatuba.

Os três réus foram 
acusados pelo Ministério 
Público de causar um pre-
juízo aos cofres públicos 
de R$ 63.067,04 por utili-
zarem a “TAG” do sistema 
de pagamento eletrônico 
“Sem Parar”, cadastrado 
em nome da Prefeitura, nos 
seus veículos particulares 
para uso particular.

A 9º Câmara de Direito 
Criminal acolheu a alega-
ção dos réus de que não 
tiveram possibilidade de 

defesa e considerou que 
a condenação, definida 
em setembro de 2019, em 
Indaiatuba, deveria perder 
validade desde a apresen-
tação da denúncia contra 
eles.

Publicação
A anulação não com-

porta recurso, foi definida 
em reunião da 9ª Câmara 
no dia 12, quinta-feira da 
semana passada, e só foi 
anunciada nesta quinta 
(19), mas ainda precisa ter 
o acórdão publicado no Di-
ário Oficial, o que, segundo 
a assessoria do TJ, deve 
ocorrer em breve.

Os ex-secretários e o 
ex-diretor foram procura-
dos pelo Mais Expressão 
para se pronunciarem, mas 
não responderam à repor-
tagem até o encerramento 
desta edição e nem seus 
advogados se manifesta-
ram fora do processo para 
dar mais esclarecimentos.

De acordo com o acór-
dão, houve inconsistência 
na denúncia. O MP não 
citou nenhuma viagem 
específica, nem informou 

destinos, dias e horários e 
não disse quem fez especi-
ficamente cada uma. A de-
núncia apenas aponta que 
os réus usaram a “TAG”.

Inconsistência
Para os advogados 

dos três, se o MP tivesse 
descrito uma viagem já 
configuraria o crime e se 

tivesse mostrado várias 
viagens teria provado a 
continuidade, mas, em vez 
disso, apenas citou o perío-
do em que, supostamente, 
cada um deles teria se 
utilizado do serviço com 
seus veículos.

A defesa precisaria 
da informação para esta-
belecer as razões para o 
uso e para provar que essa 
utilização não infringiu a 
lei. Sem as informações, 
os advogados alegaram 
que o artigo 41 do Código 
de Processo Penal garante 
aos réus a concepção de 
cerceamento.

Bargas foi secretário-
-adjunto entre 1º de janeiro 
de 2009 a 1º de maio de 
2013, e secretário muni-
cipal de 1º de maio a 5 de 
julho de 2013. Costa foi 
secretário entre 1º de janei-
ro de 2009 a 1º de janeiro 
de 2017. Lima foi diretor 
entre 8 de abril de 2011 e 
16 de agosto de 2018.

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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A 5ª edição do 
Festival Gastro-
nômico Sabores 

da Terra chega neste ano 
com um sabor familiar. 
Com o tema Receitas 
de Família, o festival 
que integra a programa-
ção da terceira edição 
do Festival de Inverno, 
acontece entre os dias 
23 de agosto a 12 de se-
tembro em Indaiatuba, e 
contará com 25 estabele-
cimentos gastronômicos 
que servirão os mais di-
versos pratos e combos a 
preços fixos e acessíveis.

Durante a quinta 
edição, os clientes po-
derão degustar pratos 
com valor fixo de R$ 
49,90, combo de sandu-
íche a R$ 35 e combo 
de sobremesa a R$ 25, 
nas modalidades pre-
sencial, delivery e take 
away, respeitando todos 
os protocolos da Fase 
São Paulo. Os menus 
completos podem ser 
conferidos no site oficial 
do evento em www.
festivalsaboresdaterra.
com.br.

“É com muita alegria 
que voltamos à Indaiatu-
ba para mais uma edição 
do Sabores da Terra. 
Como sempre, nosso 
objetivo é fomentar a 
gastronomia local, com 
pratos a valores acessí-
veis e opções variadas, 
para que todos possam 
conhecer a diversidade 
de opções que a cidade 
oferece”, comenta Rena-
ta Tannuri Meneghetti, 
idealizadora do festival 

Receitas de Família é o tema da 
5ª edição do Festival Sabores da Terra
Festival Gastronômico acontece entre os dias 23 de agosto a 12 de setembro, em Indaiatuba
DENISE KATAHIRA
redação@maisexpressao.com.br

e proprietária da Elo 
Produções.

Entre os participan-
tes da quinta edição do 
evento estão Amadeu 
Restaurante, Boali De-
livery Indaiatuba, Bren-
dan House Café e Pub, 
Burger Land, Caffè Sici-
liano, Cor de Café, Du-
ckbill Cookies & Coffee, 
Green House Gourmet, 
Le Triskell Bistrô, Maia-
le Bar e Restaurante, 
Miss Sucrè Confeita-
ria & Pa&#770;tisserie, 
Nakayoshi Restauran-
te Japonês e Mercado 
Oriental, New York 
Sweets, Officine De-
cor Boutique de Flores, 
Portugália Sabores de 
Portugal, Praia Burger, 
Praia Pizza, Restaurante 
Dona Maria, Rybu Bou-
tique Steakhouse, Salto-
ral Gastronomia, Santa 
Ana Cafés Artesanais, 
Simetria Restaurante, 
The Cleaver Burgers & 
Beers, The HOPS Tap 

House e Vick Restau-
rante.

Ainda na edição 
2021, quem participar 
do Festival Gastronômi-
co Sabores da Terra tam-
bém estará contribuindo 
com projetos culturais 
que transformam a re-
alidade de crianças e 
adolescentes. A cada 
prato ou combo vendido, 
R$ 1,00 será doado para 
o Fundo de Cultura do 
Munícipio, iniciativa 
que começou em 2019.

Também durante a 5ª 
edição, entre os dias 1 e 
2 de setembro, haverá a 
Semana Gastronômica 
do Sabores da Terra. 
Realizada em parceria 
com o Grupo UniEduk, 
a atração contará com 
a participação de chefs 
e convidados especiais, 
que apresentarão pratos 
inspirados na temática 
do evento, sempre a 
partir das 19h. A par-
ticipação é aberta ao 

público e gratuita, mas 
as vagas são limitadas 
e é necessário fazer ins-
crição. O link com a 
programação completa 
estará disponível a partir 
do dia 23 de agosto no 
site do festival.

Benefícios
Nesta edição, algu-

mas marcas de peso, que 
trazem credibilidade, 
vão oferecer benefícios 
exclusivos.

A Castelo Alimentos 
que acompanha todas as 
edições do festival desde 
2016, vai dar um des-
conto de 15% em toda 
a loja virtual Castelo 
(www.armazemcaste-
lo.com.br) e mais um 
brinde especial através 
do código promocional 
FESTIVAL15, válido 
para compras de 17 de 
agosto até 30 de setem-
bro.

O Topázio Cinemas 
também vai distribuir 

vouchers de cinema com 
50% de desconto para 
todos que comprarem 
os pratos e combos do 
festival. Os vouchers 
(um por pedido) serão 
entregues juntamente 
com a conta ou na sacola 
do delivery.

Por fim, a Muni, star-
tup colombiana que aca-
ba de chegar ao Brasil, 
permite fazer compras 
de supermercado com 
até 40% de desconto e 
ainda ganhar uma renda 
extra através da plata-
forma de compras, vai 
oferecer uma caixa com 
30 ovos para qualquer 
morador da cidade que 
baixar o aplicativo e 
efetuar a primeira com-
pra (mínimo de R$ 40) 
durante o período do 
evento, através do códi-
go promocional que será 
divulgado em breve no 
site do festival.

Os restaurantes par-
ticipantes também re-

ceberão desconto da 
Nespresso na compra de 
cápsulas profissionais. 
A marca é parceira do 
Festival desde o início.

Tacho Solidário
O Tacho Solidário 

é uma ação promovida 
pelo festival que atende 
instituições, comuni-
dades e projetos das 
prefeituras das cidades 
em que atua. “Por meio 
do Tacho Solidário, aco-
lhemos mulheres em 
situação de vulnerabili-
dade social e ensinamos, 
entre tantas dicas, como 
aproveitar melhor a 
xepa”, comenta Renata. 
“Por exemplo, a folha da 
couve-flor, que é sempre 
jogada fora, tem alto po-
der nutritivo e pode ser 
preparado para melhor 
compor o valor nutricio-
nal de uma refeição, sem 
gastar mais com isso”.

Em 2021, será pro-
movida uma aula-show 
no Ponto Verde, em 
Itaici, juntos com os 
expositores e produtores 
do local, que contará 
ainda com a participação 
da Muni e apoio do cur-
so de Gastronomia do 
Grupo UniEduK.

Renata Tannuri, da Elo Produções, fala sobre o festival em coletiva no Royal Palm Tower Indaiatuba

FÁBIO ALEXANDRE

Festival Gastronômico 
Sabores da Terra 

 Ano 5

Quando: 23 de 
agosto a 5 de setem-
bro

Onde: 25 restau-
rantes participantes

Informações e 
menus:  www.fes-
tivalsaboresdaterra.
com.br
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A pandemia  do 
novo coronaví-
rus escancarou 

uma necessidade: o cui-
dado com a saúde. Si-
multaneamente, a crise 
econômica tornou-se um 
entrave nessa busca, em 
meio aos altos custos dos 
planos tradicionais e à so-
brecarga da rede pública. 
De acordo com o IBGE, 
sete em cada 10 brasilei-
ros não têm plano nem 
convênio. Nesse cenário, a 
Clínica da Cidade, pionei-
ra em centros de medicina 
acessível no interior de 
São Paulo, transformou 
o segmento, gerando um 
alto impacto social ao 
democratizar o acesso a 
serviços de saúde de quali-
dade aliados à tecnologia e 
atendimento humanizado. 

Agosto marca uma data 
importante para a unidade 
em Indaiatuba. O centro 
médico completa um ano 
de operações e os números 

Clínica da Cidade completa um ano 
promovendo medicina acessível 
Rede celebra o aniversário de sua unidade no município com números que impressionam

impressionam. Do segun-
do semestre de 2020 até 
agora teve crescimento 
de 264% em número de 
pacientes, mais de 15 mil 
exames realizados e dentre 
as mais de 20 especialida-
des médicas oferecidas, 
as mais procuradas foram: 
Oftalmologia, Clínica 
Geral, Ginecologia, Car-
diologia, Dermatologia e 
Ortopedia. Entretanto, o 
potencial de atendimento 
da Clínica da Cidade é 
muito maior, inclusive faz 
parte do propósito da rede 
é democratizar o acesso à 
saúde a um número cada 
vez maior de brasileiros. 

Vale ressaltar que esse 
novo conceito de medicina 
é direcionado a todos os 
moradores que não que-
rem depender de plano 
de saúde e também não 
desejam utilizar o sistema 
público. Com esse serviço, 
o cliente tem assistência 
médica sem mensalidade, 

sendo necessário pagar 
apenas o que for utilizado.

“A Clínica da Cidade 
é medicina para todos, 
independente da classe 
social. Nosso conceito atrai 
pacientes que buscam aten-
dimento médico, de modo 
pontual, conveniente e per-
sonalizado, em clínicas 
particulares completas, 
com excelente estrutura e 
conforto, aliado a um visual 
merchandising moderno, 
com preços acessíveis, 
diferente de tudo que é ofe-
recido atualmente na área 
da saúde”, avalia Rafael 
Teixeira, CEO e cofunda-
dor da Clínica da Cidade. 

O centro médico conta 
com 07 consultórios e um 
laboratório. As consultas 
custam em média de R$ 
100 a R$ 165 entre mais 
de 20 especialidades e 3 
mil exames laboratoriais 
e de imagens oferecidos. 

“Os moradores de In-
daiatuba sabem que po-

dem contar com uma as-
sistência médica completa, 
com equipamentos de úl-
tima geração, qualidade e 
agilidade no agendamento 
de consultas e exames. O 
paciente consegue agendar 
online, por meio do site 
da Clínica da Cidade ou 
via WhatsApp, no mesmo 
dia ou, no mais tardar, na 
mesma semana. Também 
pode contar com pacotes 
de ‘check-ups’ que in-
cluem consulta, exames e 
retorno dentro de 21 dias”, 
destaca Teixeira.

Confira algumas es-
pecialidades disponíveis 
na Clínica da Cidade 
Indaiatuba: 

Alergologia, Angiolo-
gia, Cardiologia, Clínica 
Geral, Hematologia, En-
docrinologia, Gastroen-
terologia, Geriatria, Gi-
necologia, Homeopatia, 
Neurologia, Nutrição, 
Oftalmologia, Ortope-

dia, Otorrinolaringologia, 
Pediatria, Pneumologia, 
Proctologia, Psiquiatria, 
Reumatologia e Urologia. 

Exames: Ultrasso-
nografia, exames labo-
ratoriais, cardiológicos, 
raio-X, ressonância, to-
mografia, toxicológico, 
endoscopia, entre outros.

História
A Clínica da Cidade 

foi criada em 2003 pelo 
casal José Carlos Teixeira 
e Cláudia Teixeira. Fundada 
em Campinas com uma 
proposta inovadora no mer-
cado, a marca rapidamente 
expandiu pelo interior e pela 
capital paulista, ingressan-
do no franchising 15 anos 
depois. Em 2020, a rede 
cresceu 40%, recorde da 
sua história e fez mais de 
211 mil atendimentos, um 
aumento de 37% em relação 
ao ano anterior. Atualmente, 
conta com 48 unidades em 
operação/implantação, das 

quais sete são próprias, 
sendo, inclusive, a única 
franqueadora com essa mar-
ca. A expectativa é chegar 
ao número de 100 unidades 
até o primeiro semestre de 
2022.  

Clínica da Cidade 
Indaiatuba 

Polo Shopping
Alameda Filtros Mann, 
670 – Jardim Tropical 
Sala 139B (Dentro do 
Polo Shopping)

Horário de 
atendimento:

2ª a 6ª: das 7h30 às 18h
Sábado: das 7h30 às 
12h
Contatos: (19)3801-
8430 ou WhatsApp: 
(19) 99860-4742

Mais informações em: 
www.clinicadacidade.
com.br 
📧 indaiatuba@clini-
cadacidade.com.br
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O veículo Toyota Corolla já havia sido cedido por empréstimo à Secretaria de Segu-
rança Pública do município no ano passado 

CÂMARA VEREADORES DE INDAIATUBA

Câmara cede à Prefeitura um Corolla 
e mais de 200 equipamentos sem uso
Decisão visa dar uso efetivo para tudo o que foi substituído pelo Legislativo em processos de renovaçãoDecisão visa dar uso efetivo para tudo o que foi substituído pelo Legislativo em processos de renovação

Os vereadores de 
Indaiatuba apro-
varam projeto 

de doação, na sessão de 
segunda-feira (16), que 
garante o repasse à Prefei-
tura de um veículo Toyota 
Corolla, ano 2014/2015, 
e de mais de 200 equipa-
mentos e utensílios que 
foram abandonados após 
processos de renovação 
e de modernização da 
Câmara.

“Esse veículo está em 
bom estado, tanto que 
tinha sido cedido por em-
préstimo à Secretaria de 
Segurança Pública do 
município no ano pas-
sado e agora será usado 
por ela em definitivo, o 
que nos deixa muito sa-
tisfeitos por poder ajudar 
nesse momento contur-
bado”, disse o presidente 

da Casa, Pepo Lepinsk 
(MDB).

Entre os equipamentos 
e utensílios doados no pa-
cote estão: 38 microcom-
putadores, um aparelho 
de ar condicionado, um 
refrigerador, dois televi-
sores, quatro DVDs, 16 
aparelhos de telefonia, 
10 impressoras desk-jets, 
um vídeo-cassete, duas 
calculadoras, 12 mesas e 
ainda mais 40 poltronas e 
47 cadeiras.

Outra ajuda
Desde o início da ges-

tão do presidente Pepo, 
em janeiro deste ano, os 
vereadores têm se preo-
cupado em ajudar a Pre-
feitura. Nos primeiros 100 
dias da Legislatura, por 
exemplo, eles economiza-
ram e conseguiram abrir 
mão de R$ 534,1 mil do 
orçamento da Casa.

Os recursos foram en-
tregues ao prefeito Nilson 

Gaspar (MDB) para uso 
no combate à pandemia. 
Para chegar à economia, 
todos os departamentos 
foram obrigados a revisar 
seus projetos previstos 
para o ano e encontraram 
alternativas de otimização 
dos serviços.

Para quem pensa que 
houve redução do traba-
lho, o presidente rebate, 
dizendo que só nos pri-
meiros seis meses do ano 
foram apresentadas 1.495 
matérias, o que significa 
que esta Legislatura fez 
80% do volume apresen-

tado por ano nos últimos 
dez anos.

Mais projetos
Além das doações 

à Prefeitura, a sessão 
da segunda serviu para 
aprovar outros dez pro-
jetos, entre eles a criação 

da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e 
Doenças Raras, proposta 
pelo vereador Othniel 
Harfuch (DEM), que é 
médico.

Aprovado por una-
nimidade, o projeto de 
resolução garante que a 
Frente funcione como 
uma associação suprapar-
tidária e que, em conjunto 
com a sociedade civil e 
órgãos públicos, gere po-
líticas que façam a inclu-
são dos mais vulneráveis 
e resultem em melhorias.

Os vereadores vo-
taram favoravelmente 
ainda ao projeto do vere-
ador Décio Rocha (Re-
publicanos) que obriga 
condomínios residenciais 
e comerciais, bem como 
instituições de ensino do 
município, a disponibili-
zarem cadeiras de rodas 
para uso na remoção de 
pessoas que necessitem.

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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O Sicoob Credi-
guaçu chegou 
à Indaiatuba e 

abriu as portas de um 
novo Posto de Aten-
dimento na cidade. A 
abertura da nova agência 
atende ao Plano de Ex-
pansão da Cooperativa 
que chega, agora, à marca 
de 31 unidades instaladas 
em diferentes regiões do 
estado de São Paulo.  

A solenidade de inau-
guração aconteceu na 
manhã de 06 de agosto, 
sexta-feira, obedecendo 
a todos os protocolos de 
segurança em relação à 
pandemia do Coronavírus 
e contou com a presença 
do prefeito Nilson Gas-
par, do Diretor Admi-
nistrativo-Financeiro da 
Central Sicoob-SP, Pedro 
Sérgio do Carmo; além de 
demais autoridades, em-
presários e representantes 
da sociedade.

Inicialmente, o Diá-
cono Mateus Ramos, da 

Sicoob Crediguaçu inaugura novo 
posto de atendimento em Indaiatuba
Com a nova unidade, Cooperativa financeira chega a 31 Postos de Atendimento no estado de São Paulo

Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Candelária, 
concedeu benção ao es-
paço e desejou sucesso 
à cooperativa e aos seus 
colaboradores. 

Os dirigentes da ins-
tituição destacaram os 
benefícios do Cooperati-
vismo e as contribuições 
que o Sicoob Crediguaçu 
vai proporcionar a cidade 
e aos futuros associados. 

“Nossa missão está em 
gerar benefícios aos nos-
sos associados e também 
à comunidade, já que os 
recursos ficam na própria 
região onde eles se ori-
ginam. Viemos para In-
daiatuba com o propósito 
de trazer a democracia, a 
transparência, e princi-
palmente, um atendimen-
to diferenciado”, disse o 
Diretor-Presidente, Mau-

ro Benedito de Lima.
O Presidente do Con-

selho de Administração, 
Antonio Carlos de Mello, 
e os Diretores Milton 
Luiz do Amaral e Carlos 
Alberto Bianchi também 
fizeram uso da palavra 
enaltecendo as vantagens 
do sistema cooperativis-
ta, o avanço deste modelo 
de negócios no Brasil 
e a receptividade que o 

município de Indaiatuba 
demonstrou ao Sicoob 
Crediguaçu. Já o Supe-
rintendente Ivan Paiva 
falou do crescimento da 
instituição na região e 
apresentou a equipe do 
novo Posto de Atendi-
mento. 

O Prefeito Nilson 
Gaspar participou da 
inauguração e falou sobre 
a chegada da cooperativa 

O novo Posto de Atendimento está localizado na área central de Indaiatuba, à Rua 13 de Maio, 362

na cidade. “O Sicoob 
Crediguaçu acreditou em 
Indaiatuba e isso nos dei-
xa imensamente felizes. 
Estamos em constante 
evolução, atraindo cada 
vez mais novas empresas, 
o que gera empregos e 
mais negócios. A presen-
ça da Cooperativa reforça 
que temos recursos e 
somos capazes de unir 
pessoas”, enfatizou. 

Após o descerramen-
to da placa inaugural, 
dirigentes e colabora-
dores trataram sobre os 
diferenciais do Sicoob 
Crediguaçu e as vanta-
gens de ser associado. 

O novo Posto de 
Atendimento está loca-
lizado na área central 
de Indaiatuba, à Rua 13 
de Maio, 362, e conta 
com espaço amplo para 
atendimentos gerenciais, 
caixas, sala de espera e 
terminais de autoatendi-
mento, além de estacio-
namento próprio. 

DIVULGAÇÃO
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Todo cenário de crise econômica requer ações de redução de gastos e despesas na empresa

Como uma consultoria contábil pode 
ajudar sua empresa a sair da crise

REPRODUÇÃO

Outro benefício importante para a recuperação de sua empresa em um cenário de crise 
é o planejamento tributário adequado para o seu negócio

O p r i m e i r o 
bene f í c io  de 
uma consulto-

ria contábil é organi-
zar as finanças do seu 
negócio. Em momentos 
de crise, é muito comum 
perdermos o controle 
dos gastos, de forma a 
dificultar a nem mesmo 
saber por onde começar 
a organizar tudo.

É aí que entra o aux-
ílio da contabilidade. O 
contador lhe ajudará a 
olhar para tudo aquilo 
que você prefere não 
olhar: as contas a pagar, 
os gastos excessivos, 
as dívidas, os impostos 
que atrasaram, e todo o 
resto.

É bem verdade que 
diante de uma situação 
de crise, todo esse pro-
cesso pode ser  bem 
doloroso. Porém, todo 
esse choque inicial é 
necessário para que 
sua empresa volte a en-
trar nos trilhos e possa 
crescer novamente. 

Lembre-se que sem 
um bom controle e a or-
ganização adequada das 
finanças da empresa não 
é possível fazer planos e 
muito menos saber qual 
a situação real do seu 
negócio.

Planejamento
tributário
Outro benefício im-

portante para a recuper-
ação de sua empresa em 
um cenário de crise é o 
planejamento tributário 
adequado para o seu 
negócio. A função de um 
planejamento tributário 
inclui o levantamento de 
tributos que não foram 
pagos e estão atrasados, 
bem como verificar a 
viabilidade de um regime 
tributário mais adequado 
para o seu negócio. Todas 
essas ações podem fazer 
sua empresa economizar 
bastante nos gastos com 
impostos. 

(Quer saber mais so-

bre os benefícios de um 
planejamento tributário? 
Pode conferir no link: 
https://www.harmonia-
contabil.com.br/blog/
por-que-devo-me-pre-
ocupar-com-o-planeja-
mento-tributario/)

Plano de quitação
de dívidas
Se sua empresa teve 

que adquirir emprésti-
mos e outras dívidas para 
manter seu funciona-
mento durante o período 
de crise, uma assessoria 
contábil pode auxiliá-lo 
com a elaboração de um 
plano para quitação de 
todas essas dívidas.

Com isso, será pos-

sível ter uma projeção 
mais precisa de quanto 
tempo sua empresa levará 
para sair do vermelho e 
retomar o seu crescimen-
to. Além disso, é possível 
elaborar estratégias para 
saber quais dívidas quitar 
primeiro, quais renego-
ciar, e assim por diante.

Redução de 
gastos e despesas
Como você já sabe, 

todo cenário de crise re-
quer ações de redução de 
gastos e despesas. Porém, 
é muito importante que 
tais cortes sejam feitos de 
um modo estratégico para 
que a empresa não tenha 
que parar de funcionar. 

Além disso, é pos-
sível definir quais cortes 
podem ser temporários, 
quanto tempo levará para 
o seu retorno, e outros 
fatores que indicam o 
tempo necessário para 
sua empresa voltar a fun-
cionar normalmente.

Otimização dos
 processos
Além de todos essss 

benefícios, a contabili-
dade também pode aju-
dar sua empresa com 
a otimização dos seus 
processos. Uma boa as-
sessoria contábil pode 
ajudá-lo a unificar formas 
de execução, automatizar 
certas ações, bem como a 
pensar formas de organi-
zar melhor a execução de 
certas tarefas.

 
Planejamento finan-

ceiro de longo prazo
Depois que sua em-

presa superar todo o 
cenário de crise, vem 
o passo ainda a mais 
importante: pensar e pro-
jetar o seu futuro. Porque 
sua empresa voltará a 
crescer e é necessário 
que você saiba como or-
ganizar e estruturar suas 
finanças a longo prazo.

Pode ter certeza de 

uma coisa: este não foi 
o primeiro e nem será o 
último cenário de crise 
financeira no Brasil ou 
no mundo. Por isso, a 
pergunta que você deve 
se fazer o tempo todo é: 
como proteger minha em-
presa de novos cenários 
assim? Como assegurar 
o seu crescimento e ainda 
me proteger de eventuais 
problemas? 

Há soluções simples 
para essas dúvidas, e 
uma boa consultoria 
contábil saberá como 
orientá-lo com essas de-
cisões.

Gostou deste texto e 
gostaria de uma equipe 
contábil para ajudar sua 
empresa a sair da crise? 
Fale conosco.

Autor
Percival Nogueira 

de Matos, Contador e 
Advogado, especialista 
em Direito Tributário, 
Holding e Planejamento 
Societário, Pós-Gradu-
ado em Direito do Tra-
balho e Processual do 
Trabalho, sócio do es-
critório Percival Noguei-
ra Sociedade Individual 
de Advocacia e do es-
critório contábil Harmo-
nia Contabilidade.
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ARQUIVO PESSOAL 

Atleta de MMA, treinado por indaiatubano, 
vence principal combate nos Estados Unidos
Guilherme Faria bateu o norte-americano Daron Cruickshank, no evento que é ‘porta de entrada’ para o UFC

O indaia tubano 
e  preparador 
físico Eduardo 

Sene não costuma subir 
ao octógono, mas neste 
mês de agosto comemo-
rou e muito uma grande 
vitória no MMA. É que 
um dos atletas que faz 
preparação física com 
ele, o lutador Guilherme 
Faria, de 29 anos, ven-
ceu o principal combate 
no XFC 45 (Xtreme Fi-
ghting Championships), 
um dos principais cam-
peonatos da modalidade 
e “porta de entrada” para 
o UFC (Ultimate Figh-
ting Championship). 

A vitória do brasilei-
ro veio na luta principal 
do evento, realizada em 
8 de agosto, na cidade 
de Grand Rapids, em 
Michigan, nos Estados 
Unidos. Por decisão 
dividida dos jurados, 

Faria venceu o norte-a-
mericano Daron Crui-
ckshank, veterano com 
passagem pelo UFC. 

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

“A vitória de cada 
atleta é muito impor-
tante para mim, por-
que estão em busca de 

tados Unidos, eu envio 
os treinamentos físicos 
para serem realizados 
duas vezes por semana, 
numa parceria que vem 
rendendo excelentes 
resultados.”

O atleta, represen-
tante da Team Nikolai 
e Team Alpha Male, já 
soma 36 lutas no profis-
sional, com 17 vitórias. 

Preparação 
de atletas 
Formado em Educa-

ção Física, pós-gradu-
ado em Musculação e 
Condicionamento Físi-
co, além de especialista 
em Treinamento Fun-
cional e de Alto Rendi-
mento para Atletas de 
Artes Marciais, Sene é 
responsável pela prepa-
ração física de atletas 
que se destacam no Bra-
sil e no Mundo. 

Entre eles, destaque 
para Lívia Renata, a Li-
vinha, top 15 do UFC na 

categoria até 52kg, e que 
lutará em Las Vegas no 
dia 23 de outubro. Outra 
atleta treinada por Sene 
é Bruna Ellen, lutadora 
do Bellator na categoria 
até 57kg, considerado o 
segundo maior evento 
de MMA do mundo. Ela 
deverá subir ao octógo-
no no final de setembro, 
em luta também nos 
Estado Unidos. 

Sene treina ainda 
Jean Ruas, atleta que 
vem de duas vitórias no 
SFT (Standout Fighting 
Tournament), conside-
rado hoje o maior evento 
de MMA do Brasil, com 
transmissão ao vivo pela 
TV Bandeirantes. E, por 
fim, atua na preparação 
física de Bruno Assis, 
faixa preta de karatê, e 
que atualmente compe-
te no Karatê Combat, 
maior evento da moda-
lidade de contato, e que 
é transmitido pelo Canal 
Combate.    

realizar sonhos, de dar 
melhor qualidade de 
vida para a família, e 
esses são os valores 
que de fato importam”, 
salienta Sene. “É claro 
que, consequentemente, 
também trazem benefí-
cios ao meu trabalho de 
personal trainer.”

A parceria entre o 
indaiatubano e o atleta 
de Limeira começou há 
8 anos, mas há 2 essa 
preparação ocorre numa 
espécie de intercâmbio 
entre Brasil e Estados 
Unidos. O atleta mora 
atualmente em Sacra-
mento, na Califórnia, 
onde treina com a equi-
pe Team Alpha Male. 

“Ele (Faria) passa 
uma temporada treinan-
do e trabalhando nos 
Estados Unidos, vem 
para o Brasil passar um 
tempo, e depois retor-
na novamente para lá 
(EUA)”, conta Sene. 
“Quando está nos Es-

Eduardo Sene (à direita) e o atleta de MMA Guilherme 
Faria mantém parceria de 8 anos de preparação física 
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Delegado afirma que a delegacia especializada tem buscado dar mais apoio às vítimas além do registro da ocorrência

Pandemia aumenta os casos de violência 
praticados contra a mulher em Indaiatuba

A pandemia au-
mentou o nú-
mero de casos 

de violência contra a 
mulher em todo o in-
terior do Estado em 
9,11% durante o pri-
meiro semestre deste 
ano, na comparação 
com o mesmo período 
do ano passado, segun-
do dados da Secretaria 
de Estado da Segurança 
Pública.

Os números indivi-
dualizados de Indaia-
tuba não foram dispo-
nibilizados a tempo de 
entrar nesta divulgação, 
mas o titular da Delega-
cia de Defesa da Mu-
lher, Adriano Carpino 
Prado, que está no cargo 
desde março deste ano, 
admitiu que há um au-
mento perceptível.

Os registros de ho-
micídios dolosos (quan-
do não há intenção de 
matar) subiram de 56 
no primeiro semestre 
de 2020 para 66 este 
ano. Os de feminicí-
dios (crimes cometidos 
pelo fato de a vítima 
ser mulher) passaram 
de 57 para 58. Fora as 
tentativas, ameaças e 
outros crimes. 

O crescimento do 
número de casos pode 
ser medido também pe-

A pandemia aumentou o número de casos de violência contra a mulher em todo o interior do Estado

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

do até a vítima quando 
ela aciona o botão do 
pânico. O atendimento 
tem evitado a confirma-
ção do homicídio e de 
agressões, o que antes 
não era possível porque 
o agressor tinha livre 
acesso.

Mulheres trans
O titular da De-

legacia  de  Defesa 
da Mulher, Adriano 
Carpino Prado, disse 
que a unidade também 
atende e investiga ca-

 POLÍCIA CIVIL/DIVULGAÇÃO sos de violência que 
envolvam as mulheres 
trans. “Abrangemos 
ainda crimes contra 
dignidade sexual pra-
ticados contra crian-
ças e adolescentes”.

Para o delegado, 
romper o ciclo de vio-
lência exige que se 
trabalhe medidas de 
prevenção, realizadas 
através da rede de 
proteção e acolhimen-
to como o Centro de 
Referência em Assis-
tência Social do mu-
nicípio e o programa 
“Caminho das Rosas”, 
da Prefeitura.

“Durante o aten-
dimento policial es-
pecializado, a mu-
lher é cientificada da 
existência da rede de 
proteção e é encami-
nhada. Nesses locais, 
ela é acolhida por uma 
equipe de profissio-
nais especializados 
com atendimento mul-
tidisciplinar”, disse.

O delegado titular 
de Indaiatuba, Luiz 
Fernando Dias  de 
Oliveira, disse que 
todas as delegacias 
estão orientadas a 
encaminhar os casos 
envolvendo violência 
contra a mulher para 
a  DDM e af i rmou 
que essa procura tem 
aumentado graças ao 
trabalho desenvol-
vido.

los registros da Guarda 
Civil (um caso consu-
mado a cada semana 
pelo menos, fora as 
tentativas) e pelo au-
mento do número de 
concessões de medidas 
protetivas, baseadas na 
Lei Maria da Penha.

70 medidas
De acordo com o de-

legado, a média mensal 
de concessão de medi-
das protetivas (proibi-
ções de aproximação 
do agressor em relação 

à vítima) é de 40 na ci-
dade, mas houve meses 
no primeiro semestre em 
que ela subiu para 70 
e isto reflete a atenção 
maior dada pela polícia.

Ele afirmou que a 
DDM inicia a investi-
gação imediatamente 
após o registro da ocor-
rência e que também faz 
o encaminhamento das 
mulheres vítimas para 
o pedido de concessão 
de medida protetiva, 
pois essa é a forma de 
garantir que ela não seja 

agredida novamente.
“O encaminhamento 

é feito com pedido de 
análise em até 48 horas. 
Também solicitamos 
atenção do programa 
‘SOS Caminho das Ro-
sas’, que instala uma 
espécie de botão do pâ-
nico para as mulheres 
com medida protetiva. 
O cuidado é estendido 
menores também”, diz.

A Guarda Civil Mu-
nicipal disponibiliza 
homens e viaturas para 
o deslocamento rápi-
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No tratamento incluem-se sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e demais terapias

Justiça Federal determina que planos 
de saúde cubram o tratamento de autismo

A Justiça  Fe-
deral em São 
Paulo deter-

minou ao f inal  de 
maio (21), que todos 
os planos de saúde 
do estado devem co-
brir completamente o 
tratamento de pessoas 
com transtorno do es-
pectro autista (TEA), 
desde os primeiros 
meses de vida.

Em decisão limi-
nar, o juiz da 2ª vara 
cível acatou a ação 
do Ministério Público 
Federal (MPF) contra 
a Agência Nacional 
de Saúde Suplemen-
tar (ANS), e deter-
minou que todas as 
empresas de planos 
de saúde do estado 
cubram todo o tra-
tamento do autismo, 
admitindo um número 
ilimitado de consultas 
e sessões das mais 
variadas terapias. 

Entre elas estão a 
Psicoterapia, Psico-
pedagogia, Musico-
terapia, Fonoaudio-
logia, Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional. 
De acordo com o juiz, 
o tratamento especia-
lizado desde os pri-
meiros meses de vida 
é essencial para a boa 
evolução dos quadros 
clínicos, e o futuro 
dessas pessoas. Con-
cluiu, portanto, que a 
limitação no número 

de sessões e consultas 
pelos planos causava 
dano a elas. 

O juiz disse tex-
tualmente na senten-
ça: “Tratando-se de 
política de atenção à 
saúde, que demanda 
intervenções neces-
sárias nos primeiros 
anos de vida da crian-
ça e envolvimento de 
profissionais da saúde 
de diferentes áreas, 
decorre que os tra-
tamentos devem ser 
amplos e começarem 
o mais cedo possível 
a fim de produzir os 

melhores resultados”. 
Completa ressal-

tando que o número 
de atendimentos não 
está sujeito a limites 
pré-estabelecidos, e 
que devem ser fei-
tos de acordo com as 
prescrições dos pro-
fissionais de Saúde. 

A norma anterior 
da ANS determinava 
que os planos deve-
riam cobrir somente 
duas sessões de fi-
sioterapia por ano. 
Para atendimentos 
psicológicos, eram no 
máximo 40 sessões, 

e para fonoaudiolo-
gia, no máximo 96. 
Porém, o problema 
é que muitos pacien-
tes precisam de mais 
cuidados. Segundo o 
Conselho Federal de 
Medicina, há casos 
no transtorno do es-
pectro autista (TEA) 
que demandam até 
40 horas semanais 
de cuidados terapêu-
ticos, por dois anos 
ininterruptos. 

Ainda segundo o 
juiz, a regulamenta-
ção da ANS fere o 
direito à Saúde pre-

visto em várias leis da 
Constituição Federal, 
contraria também o 
Código de Defesa do 
Consumidor, ao recu-
sarem tratamento para 
doença comprovada, 
e ainda o Estatuto da 
Criança e do Adoles-
cente, por colocar em 
risco esse público, que 
já é mais vulnerável e 
merece proteção. 

Por enquanto, essa 
é uma decisão em ní-
vel estadual, com li-
mites de atendimento 
derrubados também 
no Acre e em Goiás. 

Para que seja apro-
vada uma decisão na-
cional, só poderá ser 
emitida após análise 
do Recurso Extraordi-
nário nº 1.101.937-SP, 
pendente no Supremo 
Tribunal Federal.

Ainda assim,  é , 
com cer teza ,  uma 
grande conquista para 
essas pessoas, e deve 
ser comemorada! Es-
tamos caminhando, 
no sentido de criar 
uma sociedade mais 
justa e igualitária para 
todas as pessoas com 
alguma deficiência.

O tratamento especializado desde os primeiros meses de vida é essencial para a boa evolução dos quadros clínicos

 REPRODUÇÃO

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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Festa de premiação acontecerá neste ano seguindo todos os protocolos de segurança

O Grupo Mais Ex-
pressão realiza o 
Troféu Frutos de 

Indaiá há 15 anos, e ao lon-
go dos anos foi crescendo 
e ganhando prestígio na 
cidade. Considerado o 
maior e melhor evento de 
premiação de Indaiatu-
ba e região, a 15ª edição 
premiará as empresas e 
empresários que se des-

tacaram na pesquisa rea-
lizada com os moradores 
do munícipio.

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

Aos eleitos pela pes-
quisa, foi oferecida a cota 
publicitária e tem sua mar-
ca veiculada em todas as 
mídias do grupo como 
jornal impresso, revista, 
redes sociais e programas 
da WebTv.

Show
O maior e melhor 

evento de premiação de 
Indaiatuba e região re-
ceberá neste ano a dupla 
Maiara & Maraisa que 

prometem animar e tornar 
a noite de premiação ainda 
mais inesquecível.

Donas de belas vozes, 
as irmãs são uma das prin-
cipais duplas do cenário 
da música sertaneja da 
atualidade. Na internet 
não poderia ser diferente. 
Elas já alcançaram marcas 
expressivas como superar 
três bilhões de visualiza-
ções e mais de seis milhões 
de inscritos em seu canal 
oficial do YouTube.

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Reconhecimento
E o sucesso do Tro-

féu Frutos de Indaiá 
também foi reconheci-
do através do projeto de 
lei 7.200/2019, de auto-
ria do vereador Massao 
Kanesaki (DEM), que 
insere no calendário 
oficial de eventos da 
cidade o Dia de Home-
nagem 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.

Rubens Rugéri da DD Max Controle de pragas 
Pai e Filhos Material de Construção – Hayrias Domiciano 
e Heber Baía de Oliveira 

JME JME JME

Troféu Frutos de Indaiá reconhece as 
melhores empresas de Indaiatuba

Médica Veterinária da clínica Bicho Amigo, Drª Sueli Midori
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Grupo UniEduK incentiva o aleitamento 
materno em programas voltados à população

No mês do alei-
tamento mater-
no no Brasil, o 

Grupo UniEduK reafir-
ma seu compromisso de 
promover a educação 
socialmente respon-
sável e propiciar uma 
formação prática pres-
tando atendimentos e 
orientações gratuitas 
à puérperas voltadas à 
promoção e incentivo 
à amamentação.

Em parceria com a 
Prefeitura de Indaiatu-
ba, alunos e professores 
do curso de Medicina 
estão envolvidos tanto 
em atividades realiza-
das no Ambulatório 
da Saúde da Mulher 
e Criança, localizado 
Centro Escola de Saúde 
da Mulher (Cesmu), do 
Centro Universitário 
Max Planck - UniMAX, 
e em outros campos de 
estágio como Unidade 
Básica de Atendimen-
to e Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo 
(HAOC).

“A cidade de Indaia-
tuba conta com uma 
completa rede de aten-
ção à saúde da mulher, 
gestante e puérpera do 
município para garan-
tir acesso e qualidade 
ao pré-natal e atenção 
especializada ao recém-
-nascido. E o Grupo 
UniEduK participa ati-
vamente dessa parceria 
com o curso de Medici-
na”, afirma José Rober-
to Stefani, professor do 
curso de Medicina da 
UniMAX e chefe do de-
partamento de pediatria 
no HAOC.

Entre as iniciativas 
realizadas pela Prefei-
tura estão o Programa 
Nascer Bem, criado em 
1988 para atender aos 
recém-nascidos e suas 
genitoras nos hospitais 
do município e oferecer 
orientações sobre ama-
mentação, higiene do 
bebê e de suas roupas, 
exames como teste do 
pezinho e orelhinha, 
vacinação, agendamen-
to de puericultura para 
crianças atendidas na 
rede de saúde.

“É importante res-
saltar que a equipe do 
Nascer Bem realiza vi-
sitas domiciliares para 
crianças com classifi-
cação de risco, e nessas 
visitas e (tirar) refor-
çamos as orientações 
já feitas no hospital. 

Também realizamos 
orientação sobre orde-
nha e armazenamentos 
do leite materno para 
as mães trabalhadoras 
além de realizarmos 
palestras informativas 
em Unidade Básica de 
Saúde e Organizações 
Não Governamentais 
(ONG)”, conta o pro-
fessor do curso de Me-
dicina, que também 
integra o programa.

Além do trabalho de 
todos voltados à ama-
mentação, as mães com 
dificuldades na ama-
mentação são atendidas 
pelas enfermeiras do 
Ambulatório da Saúde 
da Mulher e Criança. 
“As principais quei-
xas são relacionadas à 
dor na amamentação, 
fissuras nos mamilos e 

baixa produção de leite”, 
conta a coordenadora do 
ambulatório Ana Freitas.

As interessadas em 
participar do programa 
Nascer Bem podem rea-
lizar agendamento pelo 
telefone (19) 3935-2791 
ou pelo e-mail saude.
programanascerbem@
indaiatuba.sp.gov.br .

Sobre o curso
de Medicina 
Autor izado  pe lo 

MEC com Nota Máxi-
ma (Nota 5), o Curso 
de Medicina do Grupo 
UniEduK vem se con-
solidando como um dos 
mais conceituados do 
Estado de São Paulo e 
do Brasil, tanto pelo 
investimento na quali-
dade de ensino, corpo 
docente, infraestrutura, 

quanto nas experiências 
acadêmicas proporcio-
nadas e que enriquecem 
o potencial e as opor-
tunidades dos nossos 
alunos. Essa formação 
de alto nível, tem o en-
sino baseado nas mes-
mas metodologias usa-
das em Universidades, 
como Harvard, MIT e 
Oxford, garante a opor-
tunidade de integrar à 
sociedade, profissionais 
distintos e de altíssima 
performance. 

O Grupo UniEduK 
tem convênio com as 
Prefeituras de Jagua-
riúna, Indaiatuba, Ho-
lambra, Santo Antônio 
de Posse, Pedreira, Am-
paro e com o Hospital 
Municipal de Jaguari-
úna e com o Hospital 
Augusto de Oliveira 

Camargo - HAOC em 
Indaiatuba. Além dos 
hospitais de Pedreira, 
Amparo (Santa Casa 
Anna Cintra e Benefi-
cência Portuguesa), e 
o Hospital Samaritano, 
garantem o desenvol-
vimento das práticas 
no Sistema de Saúde. 
A cooperação com o 
Hospital Sírio-Libanês 
responde pela qualifica-
ção do corpo docente e 
dos preceptores em me-
todologias ativas e em 
tecnologias inovadoras 
na assistência, gestão 
e educação na saúde. 
Núcleos de apoio aos 
docentes e estudantes 
e de gestão e avaliação 
curriculares garantem 
a qualidade e a atuali-
zação permanentes da 
formação.

Alunos do curso de medicina presta atendimentos e orientações gratuitas à puérperas voltadas à promoção e incentivo à amamentação

Só no primeiro semestre foram atendidas aproximadamente 2 mil puérperas, em Indaiatuba



O projeto, viabilizado pela lei Aldir Blanc, segue com as inscrições abertas

Professora Cibele Ribeiro lança
oficina gratuita e online de Dança

A professora de 
Dança Cibe-
l e  R ibe i ro , 

docente da Escola de 
Artes Augusto Boal, 
em Hortolândia, lan-
ça por meio de edital 
da Lei Aldir Blanc, a 
oficina de Dança cha-
mada “O que somos 
quando esquecemos 
as perguntas”, gratuita 
e online, ministrada no 
aplicativo Zoom.

O público-alvo são 
bailarinos, atores, per-
formers e outros artis-
tas, tanto profissionais 
como amadores, e ain-
da interessados em ge-
ral a partir dos 16 anos. 

A primeira aula co-
meçou no último dia 
16, terça feira, mas as 
inscrições ainda estão 
abertas. As aulas serão 
semanais todas as pró-
ximas segundas-feiras, 
até o dia 13 de setem-
bro. Estão disponíveis 
20 vagas. Em caso de 
maior procura do que 
a capacidade da tur-
ma, terão prioridade 
pessoas que se declara-
rem negras, indígenas, 
mães solo, travestis e 
transgêneras, também 
respeitando a ordem 
das inscrições. 

A oficina parte do 
método investigativo 
de exploração das sen-
sações, além dos estu-
dos do movimento, da 
descoberta de possi-

bilidades de transfor-
mação corporal através 
da improvisação em 
Dança. Tem a intenção 
de estimular a noção de 
bailarino-criador, a par-
tir de vivências e expe-
riências de criação, tudo 
com base no trabalho da 
professora Cibele Ri-
beiro em performance, 
dança contemporânea 

e dança-teatro.
A fotografia e de-

sign gráfico do projeto 
ficam por conta de Iva-
na Cubas, a produção 
executiva e financeira 
de Wannyse Zivko, e 
a produção artística 
de Cibele. As inscri-
ções estão disponíveis 
pelo formulário virtual 
que pode ser acessado 

REPRODUÇÃO

neste link: https://bit.
ly/3gepNTe .

Para conhecer mais 
sobre o trabalho da 
professora e bailarina 
Cibele, acesse o Insta-
gram @cibeleribeiro-
danca, o Canal do You-
tube e mesmo nome, e 
a página do Facebook 
“Cibele Ribeiro Dança 
e Criação”.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

A professora Cibele Ribeiro em um dos movimentos propostos para a oficina “O que 
somos quando esquecemos as perguntas”

FREE GUY: ASSUMINDO O CONTROLE
Lançamento - Ação / Comédia - Classificação 12 anos - 115 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (19) a Quarta (25): 20h40
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (19) a Quarta (25): 16h00 [TC]
Polo Shopping Quinta (19) a Quarta (25): 15h20 / 18h30 / 20h20 [VIP] / 21h40
....................................................................................................................................
CAMINHOS DA MEMÓRIA
Lançamento - Thriller / Romance - Classificação 14 anos - 116 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (19) a Quarta (25): 16h50 [TC] / 20h10 [TC]
...................................................................................................................................
FIRST COW - A PRIMEIRA VACA DA AMÉRICA
Reprise da sessão “Assista Mulheres” * - Drama / Western - Classificação 14 
anos - 122 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (21): 14h30 - *Para a sessão “Assista Mulheres”, ingresso único R$ 
12,00 por espectador
...................................................................................................................................
PIEDADE
Sessão do “Cineclube Indaiatuba” * - Drama / Romance - Classificação 18 
anos - 99 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Terça (24): 19h45 - *Para a sessão “Cineclube Indaiatuba”, ingresso único R$ 
12,00 por espectador
..................................................................................................................................
O HOMEM NAS TREVAS 2
2ª semana - Suspense - Classificação 16 anos - 98 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (19), Sexta (20), Segunda (23), Terça (24) e Quarta (25): 21h50 Sábado 
(21) e Domingo (22): 14h50 [VIP] * / 21h50
*Para a sessão das 14h50 no sábado e no domingo na Sala VIP, todos pagam 
meio-ingresso
..................................................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO 2 - NEGÓCIOS DA FAMÍLIA
2ª semana - Animação / Aventura / Comédia - Classificação livre - 107 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (19) a Quarta (25): 15h00 / 17h15 / 18h40 [TC]
Polo Shopping - atenção aos horários deste filme no Polo
Quinta (19), Sexta (20), Segunda (23), Terça (24) e Quarta (25): 16h00 / 19h10
Sábado (21) e Domingo (22): 14h25 / 16h30 / 19h10
.................................................................................................................................
O ESQUADRÃO SUICIDA
3ª semana - Ação / Aventura - Classificação 16 anos - 132 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá *
Quinta (19) a Quarta (25): 21h10 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá *
Quinta (19) a Segunda (23) e na Quarta (25): 19h45
*Excepcionalmente na terça, dia 24, não haverá exibição da versão dublada 
no Jaraguá
continua
Polo Shopping Quinta (19) a Quarta (25): 17h20 [VIP] / 18h50 / 21h15
.................................................................................................................................
JUNGLE CRUISE
4ª semana - Aventura / Ação - Classificação 10 anos - 128 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente no Domingo (22): 14h30
Polo Shopping *
Sexta (20) a Domingo (22), Terça (24) e Quarta (25): 17h45
*Excepcionalmente na quinta, dia 19, e na segunda, dia 23, não haverá exibição 
deste filme no Polo
..................................................................................................................................
SPACE JAM - UM NOVO LEGADO
6ª semana - Aventura / Animação - Classificação livre - 115 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá *
Quinta (19) a Quarta (25): 18h00
.................................................................................................................................
VELOZES & FURIOSOS 9
9ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 145 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (19), Sexta (20), Segunda (23), Terça (24) e Quarta (25): 20h45
Sábado (21) e Domingo (22): 15h40 / 20h45
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Nos dias 17 e 18 de agosto aconteceu a coletiva de imprensa no Royal Palm Tower e o jantar de 
lançamento no Le Triskell Bistrô do Festival Gastronômico Sabores da Terra, que acontecerá esse 
ano de 23 de agosto a 12 de setembro. O Mais Expressão esteve presente, registrou esses momentos 
e deseja muito sucesso! Nas fotos Rê Tannuri Organizadora do Festival, Renam da Muni Brasil, 
Danielle Marini e Gilles Mourier do Le Triskell e Tânia Castanho Primeira Dama!!

A Congesa realizou no sábado dia 14 de agosto o último fim de semana do Decorado Authoria Congesa, com um projeto único e encantador as famílias 
puderam conhecer de perto todos os detalhes e os diferenciais.  O Plantão de vendas continua, porém na sede da Congesa, na Av. Itororo, 778, Cidade 
Nova, informações 19 99761-2571! Na foto Adriana Maschietto e Athos Mazzoni com a equipe de Mkt e corretores da Congesa!!

Esse é o Welington Rodrigues da cidade de Itu traba-
lha como Analista de Sistemas, Paciente de Terapia 
Capilar da Angélica Mariano, desde setembro do ano 
passado, com resultados notáveis por ele e por quem 
já o conhecia, tratamento e resultado excelentes!!
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Colégio Meta 

Quem aniversariou ontem foi Célia Regina D. Brito. O Jornal 
Mais Expressão e sua filha Fernanda desejam parabéns 
e muitas felicidades. Que Deus a abençoe infinitamente!

Manuela Rodrigues, Heloísa Melo e a Emília durante 
atividade sobre o folclore na biblioteca do Colégio 
Meta.

Letícia, proprietária da Allícia Flores, recebendo um 
delicioso bolo, mimo do Jornal Mais Expressão pela 
passagem do seu aniversário essa semana. Parabéns, 
felicidades sempre!

Áurea com as lindas Yumi e Sophie, em consulta na Clínica 
Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, 
(19) 3875-2715.

Aluna Melyssa da 2° Etapa em atividade sobre 
os animais.

O Pensionato Fênix possui 3 unidades: Campinas, 
Indaiatuba e Jundiaí. É um Hotel para idosos. Sua missão é 
prestar serviços de qualidade em cuidados com os idosos e 
satisfação dos familiares. Transparência do trabalho, com 
responsabilidade, sustentabilidade e respeito. Informe-se: 
www.fenixpensionato.com.br – Fone: (19) 99257-7941

Marcela Sales, Luan Dener e Leonardo Campos do 4° 
ano do EF durante atividade sobre fração de chocolate.

Nosso cliente Augusto, proprietário do Ovos Kato, 
completou mais um ano essa semana, e recebeu um 
carinho do Jornal Mais Expressão. Parabéns muitas 
felicidades e que Deus o abençoe grandemente!

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

Adelaide DecoraçõesClínica Bicho Amigo

Fênix Pensionato
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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. 
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6 ref site 9776 - Apartamento  Cidade Nova - 3 dorm, sala, coz, ba-
nheiro, área de serviço, varanda e 1 vaga garagem - R$ 2.300,00 + 
Cond + IPTU 

3 ref site 31102- Casa Terras de Itaici - 4 dorm, sala, cozinha, ba-
nheiros, área de serviço, churrasqueira, piscina e garagens  - R$ 
5.500,00 + IPTU

7 Ref site 31114 - Casa  Parque Residencial Indaia -  3 dorm, 
banheiro,sala, coz, lavanderia, churrasqueira, quintal e gara-
gem - R$ 380.000,00 + Cond

8 ref site 30536 - Casa Jardim Alice- 3 dorm , wc social, sala, 
coz, área de serviço, área de churrasqueira e garagem R$ 
500.000,00

4 ref site 8903 - Apartamento  Jardim Paraíso  -  2 dorm, coz, 
área de serviço, sala, wc social e 1 vaga de garagem R$ 1.100,00 
+ Cond + IPTU

5 ref site 6874- Apartamento  Jardim Sevilha - 3 dorm, sala, 
coz, wc social, área de serviço e garagem - R$ 1.800,00 + 
Cond + IPTU

2 ref site 31108 - Casa  Vila Todos os Santos  - 2 dorm , sala , 
coz , banheiro, área de serviço e garagem  R$ 1.800,00 

10 ref site 24222 - Terreno Jardim Brasil- Lote de 295 m² - R$ 
210.000,00

11 ref site 31106 - Apartamento Jardim Sevilha - 3 dorm, 
coz, sala, banheiro social e garagem - R$ 350.000,00 + Cond 
+IPTU

12 ref site 31088 - Apartamento Centro - 3 dorm, coz, sala, 
varanda, área serviço e 1 vaga de garagem - R$ 420.000,00 
+ Cond

9 ref site 31100 - Terreno Jardim Moriyama  - Lote de 296 m²  resi-
dencial - R$ 290.000,00

1 ref site 8487- Casa Jardim Turim -  3 dorm , sala, coz, ba-
nheiro, área de serviço e garagem  R$ 1.800,00 
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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- 3dorms(suíte)+dep e c/piscina .............  
................................................................................ R$ 1.400.000,00
CA00432-MARIA DULCE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas .................  
................................................................................ R$ 1.200.000,00
CA00476-DONA LUCILLA-3 suítes +dep+4 vagas .. R$ 1.490.000,00
CA00472-JARDIM MARINGA-3 suítes+dep+2 vagas........................  
................................................................................ R$ 1.150.000,00
CA00484-MARIA JOSÉ-3 suíte + dep + piscina +4 vagas ..................  
................................................................................ R$ 1.350.000,00
CA00473-SANTA CLARA- 3dorms+dep+área de lazer 3vagas ..........  
............................................................................... R$  2.500.000,00

APARTAMENTO

AP00203-JD.COLIBRIS-2 dorms+dep+1vaga ............ R$ 200.000,00
AP00205-VILLAGE AZELIA- 2 dorms+dep+1 vaga .... R$ 215.000,00 
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 dorms c/ 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
TE00339-JD. DOS COLIBRIS - 385MTS ...................... R$ 589.000,00
TE00338-BURU - 22.000MTS ................................. R$ 5.500.000,00
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

CCA00015-AMSTALDEN- 3 suítes 1 com closet+dep+4vagas ............  
.................................................................................R$ 6.200,00+iptu
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.

TTE00135-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, banheiro, 
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 com hidro e closet), sala de estar 
com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, 
área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, 
lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 
2 carros e descoberta para 2 carros.
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma 
com armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com 
ilha e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para 

as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de 
serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.150.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com armário, 
escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e armários 
embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lavanderia, 
paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui espaço 
gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
 CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de es-
tar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta, 
área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas 
amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavan-
deria, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 
cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.390.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com 
closet, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.300.000,00 - Sobrado com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala de jantar, 
lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dormitórios 
de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, 
apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$850 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte 
com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem para 
8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 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 C/ERCIAIS 
APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL

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

TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m² 
TE66 - JD. SANTA CRUZ - SALTO - R$130 MIL - 162 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. ame-
ricana, 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, lavan-
deria e 1 vaga de garagem. 
CENTRO - EDIFICIO YPE – R$1.300,00 - 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.

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, banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e elevador.
VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc 
JD. POMPÉIA – R$900,00 – Área 40 m², com divisória tipo parede drywall, banheiro e 1 vaga de garagem. 
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc
. 

TERRENOS

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

VENDA
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Classificados

Morada do sol - Mora-
da do sol - Rua:81 02 
dormitórios (01 suíte) 
sala/cozinha america-
na, abrigo nos fundos e 
garagem p/ 02 autos. De 
270.000,00 POR APE-
NAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 
/ 3935-3294
SOBRADO JARDIM 
EUROPA: 3 dormitórios 
+ 1 uma suíte 2 cober-
tas 2 descobertas 19 
99384 -7400
VILA AREAL ( PRÓXI-
MA DO CARREFOUR) 
3 dormitórios c/ suíte 
2 vagas cobertas R$ 
430.000,00 12 99774-
3282 WHATs
 CASA NOVA CON-
DOMÍNIO VEIENA 3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas de garagem  
R$ 740.000,00 Tel 12 
99774-3282 WHATS
CASA NOVA CONDO-
MÍNIO BRÉSCIA 3 dor-
mitórios c/ suíte 1 vaga 
coberta R$ 715.000,00   
12 997743282 WHATS
Lindo Sobrado á venda 
Vila Furlan em Indaiatu-
ba - 3 dormitórios, sala 

lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
SÍTIO MONTE MOR 
1,5KM do centro de 
Monte Mor, Via asfal-
tada, ótima casa e mais 
duas edículas, Piscina, 
lago e área verde pre-
servada. 19 4105-7479
Venda de Sítio: de 
quase dois alqueires, 
plano, bastante água, 
cerca nova, três casas, 
um grande galpão, va-
lor de 450 mil e aceita 
proposta e parcelamen-
to. Contato (19)99762-
7708
Sitio entre Monte Mor 
e indaiatuba: 13,5 al-
queires terra roxa e 
bom de água. Contato 
(19)99762-7708
Sitio em Elias Faus-
to: 35 alqueires pode 
ser vendido em duas 
partes, 1 parte de 20 
alqueires que possui 
casa e baracão, outra 
parte 15 alqueires ape-
nas terra e rio total de 4 
rios nos 2 . (19)99762-
7708
Chacara Mosteiro: com 
duas casa 2500 m², 
otima topografia, pis-
cina, churrasqueira, 
pomar. Casa com 1 
suite, sala , cozinha, 
varanda, e chalé com 
sala, coz conjugada, 
banheiro. R$ 980 mil. 
Aceita ap na praia Vila 
guilhermina como parte 
do pagamento. 
CHÁCARA COLINAS 
Com 2 dormitórios Ba-
nheiros feminino e mas-

Vende Ap Vitória Regia: 
em Indaiatuba 2 dorm, 
sala cozinha um wc 
social, uma vaga de 
garagem. Valor 160 mil 
aceito proposta contato 
(19)99762-7708
Apto Reserva Vista 
Verde: 3 dorm(1suite), 
2 vagas cobertas. Cel: 
13 997123768
Apto em Santos/Gon-
zaga, frente ao mar, 2 
dorm (1suite),garagem. 
13 997123768
“ A P A R T A M E N T O 
PLAZA BELA VIS-
TA: 2 dormitórios c/ 
suíte 2 vagas de ga-
ragem 19 99384-740 
“
Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios 
e vaga de garagem, 
acabamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de en-
trada + parcelas de 
R$1.210,00 F.: 99762-
7997 / 9-8271-6141Cor-
ra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitórios 
e demais dependen-
cias todas com móveis 
planejados, portaria 24 
horas, área de festas, 
vaga de garagem, pis-
cina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mitór ios em ót imo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R$140 .000 ,00  F . : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!
Apartamento novo Villa 
Heveltia - 2 dorm., vaga 
de garagem, lazer com-
pleto. Ao lado da San-
tos Dumont, 5 minutos 
do centro, 01 minuto 
do aeroporto interna-
cional e Viracopos. R$ 
252.542,02. Financia-
mento pelo casa ama-
rela e Caixa poupança. 
F.: (19)  98346-2299

Sítio em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-

ampla cozinha, área 
e serviço, garagem, 
armários embutidos 
cozinha, dormitórios..  
Venda R$ 750.000,00
Vende-se duas casas 
no mesmo terreno in-
teiro com 250 metros 
quadrados na Morada 
do Sol, bom para inves-
timento, casa da frente 
com sala, cozinha, ba-
nheiro e 2 dormitórios 
e a casa do fundo pos-
sui 2 dormitórios, sala, 
cozinha com móveis 
planejados, banheiro, 
ambas possuem lavan-
deria, quintal, garagem 
para 5 carros e portão 
eletrônico.Aceita Ter-
reno como parte do 
pagamento. Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se casa nova no 
Jardim Colibris - Casa 
com 2 dormitórios, sala, 
cozinha, WC social, la-
vanderia, quintal, gara-
gem para 2 carros, por-
tão eletrônico, aceita 
financiamento e está no 
valor de 300mil. Conta-
to (19)99762-7708.
Monte verde próximo 
ao parque temático - 
com 2 quartos, sem 
1 com guarda roupas 
planejado, sala de visita 
e sala de tv, cozinha 

planejada, 2 banheiros, 
garagem p/ 2 carros, 
churrasqueira com pis-
cina aquecida, edícula, 
lavanderia no fundo, 
canil, terreno inteiro 
com 131m2 construído 
– R$ 560mil aceita fi-
nanciamento. Contato: 
19 98768-0033
Vendo/Troco - Locado: 
R$3.800,00 - Prédio 
residencial próximo 
ao Haoc - Rua dos 
Indaiás, 256. Com 4 
imoveis independen-
tes, Terreno 250m², 
contruído 230m². Ótimo 
local.Valor R$ 830 mil. 
Tratar (19) 98817-5312 
WhatsApp
Casa vendo/troco - 3 
dormitórios c/ suíte 
+ 1 banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira, gara-
gem 2 veículos, por-
tão eletrônico, Parque 
São Lourenço. Valor 
R$ 530.000,00. Aceito 
apartamento até R$ 
170.000,00. Tel: 3816-
8112
Vende-se casa e + 
meio terreno, Bairro 
Jardim Carlos Aldro-
vandi: Casa com 3 dor-
mitórios, sendo 1 suite, 
sala, banheiro, cozi-
nha, com armário em-
butido, área de serviço 
garagem para 4 carros 
F.(19) 3834-6859        
PORTAL DOS IPÊS 
Casa alto padrão 04 
suítes c/ ar-condicio-
nado, Sala 3 ambien-
tes, cozinha planejada, 
Área de serviço, área 
gourmet e área de lazer 
completa. 19 99384-
7400

culino R$ 750.000,00  
19 4105-7479

TERRENO JARDIM 
COLONIAL 150 me-
tros R$ 185.000,00 19 
99384-7400
 Terreno Jardim  Es-
planada I: com área de 
300mI a 4 minutos de 
caminhada até ao Co-
legio Objetivo. O valor é  
de R$370.000,00. Tra-
tar direto com a proprie-
tária pelo celular (19) 
99576-4583 - Patrícia.
Condomínio fechado: 
Horizontwn, terreno 450 
mCel: 13 997123768
Condomínio fechado 
Horizontwn, terreno 450 
m Cel: 13 997123768
T E R R E N O  E L I A S 

FAUSTO 175 metros 
R$ 57.000,0019 99384-
7400

Passo Ponto Comer-
cial. (Mercadinho) pró-
ximo ao terminal urbano 
central. Em Indaiatuba. 
Telef.011-996888318
Sala comercial à venda 
e Locação Office Pre-
mium - escritório e wc.   
Locação R$ 1.200,00 + 
Cond.. + IPTU     Venda 
R$ 310..000,00

Quer ser uma revende-
dora Lowell? Me per-
gunte como!  Tel: 11-
99197-2576 - Edimara

Ofereço-me: Para tra-
balhar como pedreiro, 
encanador, e jardineiro 
contato 19 99776-6841 
whats
Ofereço-me como ma-
nicura, cabeleireira e 
depiladora atendimento 
a domicilio 19 99369-
5615/ 19 3935-0499
Quer ser uma revende-
dora Lowell? Me per-
gunte como!  Tel 11-
99197-2576 - Edimara

Vendo carro Sedan 
Peugeot 207 - Único 
dono, cor: prata, pas 
active, 4 portas, 1.3, 
1360 CC, particular. 
Valor R$ 25.000,00 F.: 
(19) 3834-7739
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

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

ASSISTENTE DE FA-
TURAMENTO – Ex-
periência na área 
Fiscal, emissão de 
Notas Fiscais e co-
brança. Desejável 
superior completo 
ou cursando. Pacote 
Office.

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

AUXILIAR DE LIM-

PEZA – Experiência 
na função. Residir em 
Indaiatuba. Disponibili-
dade de horários.

AUXILIAR DE LOGÍS-
TICA – Residir em Va-
linhos. Ensino médio 
completo. Informática 
básica. CNH B. Irá dirigir 
os carros da empresa. 
Experiência em Almo-
xarifado, separação de 
pedidos e expedição de 
materiais.

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.

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

JARDINEIRO – Expe-
riência na função com-
provada em carteira. 
CNH categoria B. Ex-
periência em máqui-
nas de cortar grama, 
soprador e dirigir tra-
tores.

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

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino médio 
completo. Conheci-
mentos em Metrologia 
e Leitura e Interpreta-
ção de desenho me-

cânico. Experiência 
em operar máquinas 
convencionais.

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

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

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

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

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. CLAUDEMIRA JANERINI 
DE ANDRADE com 87 anos, 
Viúva, sendo filha de JOÃO 
JANERINI DE ANDRADE 
e LUISA MARIA JANERI-
NI. Deixou os filhos: JOSE, 
JOÃO, MANOEL, FRAN-
CISCO, LUIZ, MARIO, AMA-
DEU, INES, ADRIANA, APA-
RECIDA (Maiores). Falecido 
(a) em: 12/07/2021, e Se-
pultado (a) no Cem. Parque 
Hortolândia aos 13/07/2021.

2. ADEMIR MEQUELIN com 
59 anos, Casado com AR-
LETE LEANDRO DA SILVA 
MEQUELIN, sendo filho de 
JOSE MEQUELIN e CELIA 
LUIZA MEQUELIN. Deixou 
os filhos: NATAN e THIA-
GO (Maiores). Falecido em: 
21/07/2021, e Sepultado (a) 
no Cem. Mun. de Formosa 
do Oeste-PR aos 22/07/2021.

3. LARISSA LIMA DOS 
SANTOS com 24 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
REINALDO DOS SANTOS 
e IZABEL DE ANDRADE 
LIMA. NAO DEIXA FILHOS., 
Falecido em: 10/08/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 11/08/2021.

4. APARECIDA ELEODO-
RO com 67 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
SEBASTIÃO ELEODORO 

e RAIMUNDA MARIA DA 
CONCEIÇÃO ELEODORO. 
deixa filho(s): CARLA PATRI-
CIA 45, CARLA ROBERTA 42, 
JULIO 41,GUILHERME 28, 
FABIO ( FAL )., Falecido em: 
10/08/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
11/08/2021. 

5. NATIMORTO ALICE TU-
BALDO DE OLIVEIRA. Fa-
lecido em: 10/08/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 11/08/2021. 

6. ROBERTO ANTONIO 
TUON com 69 anos , Casado 
(a) com HALUMI HAYASHI 
TUON sendo filho(a) de 
JOSÉ TUON e MARIA JOSÉ 
TUON. deixa filho(s): DANIEL 
44, FABIO 39., Falecido em: 
11/08/2021, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 11/08/2021. 

7. WALDEIR DE JESUS MON-
FRINATO com 53 anos , Casa-
do (a) com ELZA NUNES DA 
SILVA MONFRINATO sendo 
filho(a) de JOÃO MONFRINA-
TO e NEUZA CAVAJES MON-
FRINATO. deixa filho(s): WES-
LEY 33, WILLIAN 22, Falecido 
em: 11/08/2021e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 11/08/2021. 

8. IRMA DUÉLA com 85 anos , 
Era Viúvo(a), sendo filho(a) de 

ANTONIO DUÉLA e MARIA 
SILVESTRE. deixa filho(s): 
JOSE CARLOS 65, IVONE 60, 
MAURICIO ( FAL ), Falecido 
em: 11/08/2021, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 12/08/2021. 

9. ANA PAULA DE LARA 
CAMILLO com 44 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
CLOVIS CAMILLO e NAIR TE-
REZINHA DANIEL CAMILLO. 
deixa filho(s): SAMUEL, Fa-
lecido em: 11/08/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 12/08/2021. 

10. LUIZ CARLOS CARRÃO 
com 71 anos , Casado (a) 
com MARGARETH FEROLLA 
MOREIRA CARRÃO sendo fi-
lho(a) de ANTONIO CARRÃO 
e ADELINA TOFI CARRÃO. 
deixa filho(s): ALEXANDRA 
39, Falecido em: 12/08/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 12/08/2021. 

11. DEOCLIDES GARCIA DE 
OLIVEIRA com 68 anos , Era 
Viúvo(a), sendo filho(a) de 
JOÃO GARCIA DE OLIVEIRA 
e ALZIRA SILVA DE OLIVEI-
RA. deixa filho(s): DAMIANA,, 
DANIELA (MAIORES), Faleci-
do em: 12/08/2021, e sepulta-
do(a) no CEM. PARQUE DOS 
IPÊS -SP aos 13/08/2021. 

12. LUZIA CÉLIA  NASCIMEN-
TO TAGLIACOZZO com 81 
anos , Era Viúvo(a),  sendo 
filho(a) de LEOPOLDO JOA-
QUIM DO NASCIMENTO e 
JANDYRA BRUSCKI NASCI-
MENTO. deixa filho(s): MAR-
CO 59, PAULO 57, Falecido 
em: 12/08/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
13/08/2021. 

13. VALMIR DE LIMA com 45 
anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de ADÃO APARECIDA 
DE LIMA e ELZA PERUCI DE 
LIMA. deixa filho(s): RAFAELE 
24, Falecido em: 12/08/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/08/2021. 

14. QUERUBIN AMBIEL com 
88 anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de CONSTANTINO 
AMBIEL e CANDIDA VON ZU-
BEN. NÃO DEIXA FILHOS., 
Falecido em: 12/08/2021, e 
sepultado(a) no HELVETIA aos 
13/08/2021. 

15. JOSE CICERO DOS 
SANTOS com 56 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
VENANCIO JOSE DOS SAN-
TOS e JUDITE LOPES DA SIL-
VA. Falecido em: 12/08/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/08/2021. 

Escaneie este 
QR Code

VEJA A LISTA 
COMPLETA!
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16. MARIA DA CONCEIÇÃO 
FERNANDES com 84 anos , 
Casado (a) com SEBASTIÃO 
FERNANDES CORREA sendo 
filho(a) de JERONIMO JOSE 
PINTO PRIMO e DELMINDA 
BATISTA PINTO. deixa filho(s): 
JEFFERSON 49, EMERSON 
48, PAULO 46, Falecido em: 
13/08/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
13/08/2021. 

17. MARIA DA CONCEIÇÃO 
PEREIRA GOMES com 52 
anos , Era Divorciado(a), sen-
do filho(a) de JULIO PEREIRA 
GOMES e ANA FERREIRA 
GOMES. deixa filho(s): GESIEL 
34, GELIELSON 31,TAINARA 
27, Falecido em: 13/08/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 14/08/2021. 

18. GERALDO MENOCCI 
com 86 anos , Casado (a) com 
APARECIDA GONÇALVES 
MENOCCI sendo filho(a) de 
JOSEPHINO MENOCCI e 
MARIA CONCITHA MENOCCI. 
deixa filho(s): MARCOS, LUCIA 
, EVA (MAIORES), Falecido 
em: 13/08/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
14/08/2021. 

19. JOSÉ ESPRISSÃO com 
91 anos , Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de EUGENIO ESPRIS-

SÃO e THEREZA SELVERI. 
deixa filho(s): ROSA MARIA, 
JOSÉ ROBERTO, MARLI DE 
LOURDES, EVANOEL ELIAS 
(  MAIORES )., Falecido em: 
13/08/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
14/08/2021. 
20. 
ANTONIO FERREIRA BAR-
BOSA com 78 anos , Casado 
(a) com MARIA ELZA BARBO-
SA sendo filho(a) de FELIPE 
FERREIRA BARBOSA e JO-
ANA TEIXERA DOS SANTOS. 
deixa filho(s): DONIZETI,MAR-
CO, MARCELO,( MAIORES)., 
Falecido em: 14/08/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 14/08/2021. 

21. GABRIELA NATHALIA DA 
SILVA PINHEIRO com 23 anos 
, Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de FLAVIA DA SILVA PINHEI-
RO. NÃO DEIXA FILHOS., 
Falecido em: 14/08/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 14/08/2021. 

22. SHEILA APARECIDA DOS 
SANTOS com 29 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de CI-
CERO DOS SANTOS e MAR-
LENE ROSSETTI DOS SAN-
TOS. NÃO DEIXA FILHOS., 
Falecido em: 14/08/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 14/08/2021. 

23. MIGUEL PALACIO SAN-
TIAGO com 78 anos , Ca-
sado (a) com LUZIA SANTA 
ROSA PALACIO sendo filho(a) 
de FRANCISCO PALACIO 
BARRANQUEIRO e PAULA 
SANTIAGO PALACIO. deixa 
filho(s): NILVA, NIVALDO, VAL-
DIR (MAIORES), Falecido em: 
14/08/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
15/08/2021. 

24. SILVIO DONIZETE FRAN-
CISCO com 62 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
VESPAZIEL ANTONIO FRAN-
CISCO e ABADIA CLEMEN-
CIA PEREIRA FRANCISCO. 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 14/08/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 15/08/2021. 

25. ANDRE LUIZ TROVATO 
DE ANDRADE com 47 anos , 
Casado (a) com MARCIA DIAS 
LOPES DE ANDRADE sendo 
filho(a) de PAULO CANDIDO 
DE ANDRADE e VITALINA 
TROVATO DE ANDRADE. 
NÃO DEIXA FILHOS., Falecido 
em: 14/08/2021, e cremado(a) 
no CREM UNIDAS- PIRACI-
CABA SP aos 15/08/2021. 

26. VICENTE PAULO VIEI-
RA com 69 anos , Casado (a) 
com BENEDITA DA SILVA 
VIEIRA sendo filho(a) de AN-

GELO VIEIRA e EUZEBIA 
GONÇALVES VIEIRA. deixa 
filho(s): RITA, JOSE, RE-
NATO, ANTONIO , SEBAS-
TIAO (TODOS MAIORES)., 
Falecido em: 14/08/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
15/08/2021.
 
27. JOSE FRANCISCO DE 
OLIVEIRA com 93 anos , 
Casado (a) com LOURDES 
SIGRIST DE OLIVEIRA 
sendo filho(a) de MANOEL 
FRANCISCO MOLARINHO 
e LINA OLIVEIRA DOS 
SANTOS. deixa filho(s): 
SILVIA, JOSÉ FRANCISCO, 
MARISTELA (MAIORES), 
Falecido em: 14/08/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 15/08/2021. 
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