Indaiatuba registra crescimento
populacional de 1,74%, aponta IBGE
Instituto informou que em 2021 a estimativa é de 260.690 habitantes
P. A3

QUEIMADAS

Defesa Civil registra aumento de queimadas em Indaiatuba
ELIANDRO FIGUEIRA-RIC/PMI

As altas temperaturas e a estiagem mudou
o cenário da cidade.
Isso porque as queimadas têm aumentado
no município. Entre os
meses de maio a agosto
de 2021 a Defesa Civil
de Indaiatuba registrou
79 ocorrências de atendimento a queimadas
e auxilio ao Corpo de
Bombeiros. No mesmo
período do ano passado foram 51 apontamentos, ou seja, um
aumento de 55%. Para
denunciar focos de incêndio a população
deve ligar para Defesa
Civil no 153 ou para o
Corpo de Bombeiros
no 193.
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ESPORTES

TROFÉU FRUTOS DE INDAIÁ

Ex-nadadores da ADI garantem Frutos de Indaiá é sinônimo
medalhas na Paralímpiada
de credibilidade
Quatro atletas da Seleção Brasileira de Natação Paralímpica, que até o ano passado defendiam a equipe da ADI,
garantiram sete medalhas na Paralimpíada de Tóquio, no
Japão. Os ex-nadadores da cidade conquistaram uma medalha de ouro, quatro pratas e outros dois bronzes. P. A11
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Má qualidade da gasolina piora
crise gerada pelo aumento
A elevação do preço da gasolina pela 20ª vez em meados de agosto último, uma alta de 51% em relação a 2020,
esquentou a cabeça dos donos de veículos de Indaiatuba
para buscar uma economia maior no consumo.
P. A5

O Troféu Frutos de Indaiá ocorre há 15 anos e é
considerado o principal e
melhor evento de premiação de Indaiatuba e
região. A 15ª edição
irá realizar a entrega do Troféu
que simboliza o
reconhecimento
dos serviços prestados pelas empresas
indicadas como a melhor
em seu segmento.

P. A14

A2 |OPINIÃO |

Editorial

Artigo

O desespero climático é real

Pente-fino do INSS 2021 - o que eu faço?

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) – a
sigla em inglês – um órgão de caráter consultivo da ONU (Organização das
Nações Unidas) informou recentemente que, as consequências do desmatamento, da queima de combustíveis fósseis e do consumo desenfreado, não
serão sentidas apenas no próximo século, mas já estão ocorrendo, neste momento.
O documento, obtido primeiramente pela Agência de Notícias France
Press, mostrou que um aumento da temperatura global superior a 1,5 graus
celsius já produziria “progressivamente consequências graves por séculos, e
irreversíveis”. Nessa temperatura, 350 milhões de pessoas sofrerão com escassez de água, causadas por secas severas. Se a temperatura subir em 3 graus, o
número de pessoas afetadas vai para 420 milhões.
A situação pode ser ainda mais preocupante, considerando que os países
mais pobres do globo, que menos poluíram, são os que mais sofrerão com a
crise, por falta de recursos econômicos.
Ao contrário do que se pensava na primeira Conferência da ONU conhecida como ECO-92, feita no Rio de Janeiro, há quase 30 anos atrás, os
estragos resultantes do descaso com o meio ambiente não serão percebidos
somente em 2100, mas antes disso, em 2050, já são previstas catástrofes irreversíveis.
Apesar do documento focar nos pontos negativos, com o sério objetivo
de alerta, o estudo também aponta para possíveis soluções que podem ser
implantadas no nosso dia a dia, como: a redução do consumo de carne (pois
as florestas são desmatadas para tornarem-se pastos), por exemplo, poderia
reduzir em até 70% a emissão de gases do efeito estufa.
O documento também cita a preservação dos chamados ecossistemas de
carbono azul, como florestas de algas e manguezais, que aumentam o armazenamento de carbono, e são habitats para várias espécies animais e vegetais.
Nesta edição, na página de Cultura, fizemos uma entrevista com um
especialista em Botânica, em que ele explica como a Ecologia está presente
no nosso dia a dia muito mais do que imaginamos. Esperamos que a leitura
desperte a consciência necessária para enfrentarmos esse problema de dimensões globais.

É comum que os segurados temam ser alvo do pente-fino, pois geralmente não sabem como agir caso recebam a comunicação do INSS sobre o cumprimento de exigências.
Se você faz parte desse grupo que possui receio e dúvidas sobre o Pente-Fino, leia atentamente este post, que
preparei para te ajudar.
Com Pente-Fino, através do Programa Especial para Análise de Benefícios e através do Programa de Revisão
dos Benefícios por incapacidade, vários aspectos são analisados para detectar benefícios concedidos equivocadamente, como por exemplo: a ausência da documentação, a ausência de requisitos para cada aposentadoria e
documentações falsificadas.
O segurado que recebe Auxílio Doença ou aposentadoria por Invalidez, é submetido ao Pente-Fino todos os
anos.
Mas, também pode ser chamado o segurado cujo benefício apresente indícios de irregularidades
Se você for um dos alvos do INSS, será comunicado que está sendo investigado. A notificação pode ocorrer
através dos seguintes meios: pelo caixa eletrônico em que recebe o benefício, no portal do Meu INSS; por mensagem no celular ou no seu próprio endereço via correspondência.
Por isso, é importante que todos os seus dados cadastrais no INSS estejam corretos e atualizados, sob pena
de não ter conhecimento da notificação.
A comunicação é indispensável para que você possa apresentar o cumprimento de exigências solicitado pelo
INSS, que nada mais é que uma defesa prévia, a ser apresentada no prazo de 30 dias (ou 60 dias para trabalhador
rural, avulso, agricultor familiar ou segurado especial).
Quando o INSS comunica que você caiu no Pente-Fino, ele envia um cumprimento de exigências, solicitando-lhe alguns documentos.
Esses documentos geralmente são: atestados, receitas e todos os exames que possam comprovar que você
está realmente incapacitado ao trabalho.
Após ter certeza de que reuniu certinho toda a documentação necessária, é só enviá-la através do site do
“Meu INSS”, pelo serviço “Cumprimento de Exigência”, ou entregá-la pessoalmente, agendando antes pelo
telefone 135. Sempre que tiver dúvidas, fale com um
advogado especializado na área!

Receitas do Lopes
Mousse de chocolate com frutas vermelhas (parfait)

Previsão do Tempo

Ingredientes
Mousse
• 2/3 xícara(s) de chá de
abacate amassado em temperatura ambiente
• 150 grama(s) de chocolate amargo
• 3 colher(es) de sopa de
cacau em pó
• 200 mililitro (ml) leite
vegetal em temperatura ambiente
• 5 colher(es) de sopa de
açúcar de coco ou melado
de cana
• 1 colher(es) de chá de
extrato de baunilha natural
1 pitada de sal
Coulis de frutas
vermelhas
• 1/2 xícara(s) de chá de
frutas vermelhas
• 1 colher(es) de sopa de
xarope de agave
• 1 colher(es) de sobremesa de óleo de coco
• 1 colher(es) de sobremesa de suco de limão
Montagem
cas

• Frutas Vermelhas fres• Lascas de Coco
Modo de preparo

Mousse
Derreta o chocolate no
micro-ondas, parando a

Isabelle Travain Araujo, advogada inscrita na OAB/SP n. 455.678, graduação em direito pela Universidade Max
Planck, pós-graduação em direito e processo do trabalho pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, advogada no
escritório TP advocacia, situado na Av. dos Trabalhadores, Diplomat Office e Mall, 116, sala 1802, Indaiatuba/ SP

03/09 - sexta-feira

Mínima: 17°
Máxima: 32°

cada 30 segundos para mexer
até derreter por completo, ou
em banho-maria. Reserve.
Bata todos os ingredientes
no liquidificador e leve para
gelar por 8 horas.
Coulis de frutas
vermelhas
Bata todos os ingredientes no liquidificador e reserve.
Montagem
Em copos ou taças, faça
uma camada de mousse, despeje o coulis de frutas, depois as frutas frescas e lascas
de coco. Repita as camadas
até a superfície do copo ou
taça. Sirva gelado.

04/09- Sábado

Mínima: 17°
Máxima: 32°

05/09 - Domingo

Mínima: 18°
Máxima: 33°

06/09 - Segunda

Mínima: 18°
Máxima: 34°

70% dos brasileiros têm intenção de
usar o Pix como meio de pagamento

Semana Brasil deve aumentar
vendas em 5%

Farmácias, supermercados, padarias e serviços médicos. Esses
são os lugares onde quase 70% dos brasileiros têm a intenção de
fazer seus pagamentos via Pix. O dado mostra que o potencial de
uso para o meio de pagamento disponível 24 horas por dia, sete
dias por semana, é massivo no país. A oportunidade para
o Pix é crescente desde o lançamento da ferramenta
em fevereiro deste ano. De acordo com os
dados do Banco Central referente a junho
de 2021, já são 254 milhões de chaves
cadastradas, sendo 95,9% de pessoas
físicas, e 4,1% de pessoas jurídicas.

Comumente conhecida por estimular promoções e descontos, a Semana Brasil inicia nesta sexta-feira (03) e vai
até 13 de setembro. De acordo com pesquisa realizada pela
FCDLESP (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
do Estado de São Paulo), com a participação das principais
CDLs do Estado de São Paulo, o aumento será
de 5% em todo o Estado. Com os estabelecimentos abertos, os lojistas acreditam que
a maior parte das vendas permanecerá
no comércio físico. Os setores mais
beneficiados serão os de vestuário,
calçados e eletrônicos.

SP vai aplicar
dose adicional
contra Covid-19
O Governador João Doria apresentou nesta quarta-feira (1º) o calendário
de aplicação da dose adicional de vacinas
contra Covid-19 nos idosos e adultos imunossuprimidos, que começam a receber o imunizante
na próxima segunda-feira (6). Esta primeira fase, que
começa no dia 6, é focada na imunização de quem tem 60 anos
ou mais e que tomou a segunda dose há mais de seis meses, ou
seja, em fevereiro e março. Além disso, serão imunizados imunossuprimidos, a partir de 18 anos. Os grupos serão escalonados
por faixas etárias e priorização dos mais velhos.

Número de jovens no
mercado de trabalho
cresce 206%

O número de jovens cadastrando os currículos no Brasil cresceu
nos primeiros seis meses de 2021, segundo o Banco Nacional de Empregos BNE houve aumento significativo de jovens
em busca de emprego. A pesquisa aponta que o
cadastro de currículos para os menores de 18 anos
cresceu 206% no 1º semestre; 41% para os candidatos de 19 a 24 anos; e, para os jovens de 25 a 29
anos, o aumento foi de 29% no período pesquisado.
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Indaiatuba registra crescimento
populacional de 1,74%, segundo IBGE
Instituto aponta que em 2021 a estimativa é de aproximadamente 260.690 habitantes no munícipio
ARQUIVO-ELIANDRO FIGUEIRA

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

O

IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia
e Estatística) publicou
no dia 27 de agosto, o
estudo sobre a estimativa populacional brasileira. De acordo com
o Instituto, Indaiatuba
aponta um crescimento
populacional de 1,74%,
o que corresponde a
260.690 habitantes em
comparação a 2020,
quando o município
apresentava 256.223
habitantes. O cálculo
da estimativa de população divulgado pelo
IBGE abrange os 5.570
municípios brasileiros.
A data de referência é
1º de julho de 2021.
O prefeito Nilson
Gaspar declarou que
a taxa de crescimento
está dentro do previsto
e que o fato das ações
da Administração Municipal serem norteadas
com base em planejamento, ajuda a manter
a qualidade de vida da
população. “Para atender esse crescimento
trabalhamos com planejamento, considerando o que a cidade vai
precisar nos próximos
10 anos para não perder
a qualidade de vida.
Nesse planejamento
avaliamos se vamos
precisar de creche, escolas, hospitais, posto
de saúde, malha viária,
segurança, abasteci-

O prefeito Nilson Gaspar declarou que a taxa de crescimento está dentro do previsto e por isso mantem a qualidade de vida da população

mento de água, tudo
o que a cidade precisa
para atrair novas empresas, para que gerem empregos e movimentem o comércio e
economia da cidade”,
disse.
Gaspar ainda enfatiza que o aumento
populacional de Indaiatuba se deve aos
investimentos feitos
pela Administração
Municipal. “Indaiatuba
hoje é a segunda cidade
mais segura do País
e só perdemos para
Jaú, que nem está perto de grandes centros
como estamos, aqui.
Na Educação também
somos destaque como a
melhor do Estado e segunda melhor do País,
porque não paramos
de fazer investimentos
tanto em capacitação

de nossos profissionais
como em infraestrutura
de nossas escolas”.
A saúde também é
apontada pelo prefeito.
“Nossa saúde também
é de ponta e já planejamos para os próximos
10 anos uma estrutura hospitalar que vai
atender o crescimento
da demanda. Recentemente construímos um
novo hospital com 210
leitos. Muitas pessoas
da região vêm para
Indaiatuba para procurar atendimento na
nossa rede de saúde”,
informa. “Nós temos
uma malha viária muito boa e em constante
evolução, além disso
Indaiatuba está próxima de aeroporto (a
15 min), próxima de
São Paulo, Sorocaba,
Campinas, com toda

a infraestrutura que
uma região metropolitana oferece. A cidade
tem grandes parques e
áreas de lazer que são
muito utilizadas pela
população e que é um
diferencial. Indaiatuba
é uma cidade desenvolvida com ar de cidade
do interior, o que faz
com que as pessoas se
apaixonem”, finaliza.
Estudo
Pelo estudo do
IBGE, o Brasil atingiu 213,3 milhões de
habitantes em 2021
e São Paulo continua
como o Estado mais
populoso, com 46,6
milhões de habitantes,
concentrando 21,9%
da população total do
país. O município de
São Paulo também
segue como o mais

populoso, com 12,4
milhões de habitantes.
O IBGE informou,
ainda, que os efeitos da pandemia da
Covid-19 no efetivo
populacional não foram incorporados na
projeção, devido à ausência de novos dados
de migração, além da
necessidade de consolidação dos dados de
mortalidade e fecundidade, fundamentais
para se compreender a
dinâmica demográfica
como um todo.
Diferente da projeção da população
que é feita todo ano
pelo IBGE, o Censo
Demográfico é realizado a cada dez anos.
Conforme divulgado
pelo Instituto, o Censo
previsto para ser realizado em 2022 trará

uma atualização dos
contingentes populacionais e subsidiará
as futuras projeções
populacionais, fundamentais para compreender as implicações
da pandemia sobre a
população em curto,
médio e longo prazo.
As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados
pelo Tribunal de Contas da União para o
cálculo do Fundo de
Participação de Estados e Municípios
e são referência para
vários indicadores sociais, econômicos e
demográficos. Esta
divulgação anual obedece ao artigo 102 da
Lei nº 8.443/1992 e à
Lei complementar nº
143/2013.
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Calor e baixa umidade do ar favorecem
o aumento nas ocorrências de queimadas
Tempo seco e queimadas exigem cuidado redobrado com a saúde respiratória
DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

A

s altas temperaturas e a estiagem mudou o
cenário da cidade. Isso
porque as queimadas
têm aumentado no município.
Entre os meses de
maio a agosto de 2021
a Defesa Civil de Indaiatuba registrou 79
ocorrências de atendimento a queimadas
e auxilio ao Corpo de
Bombeiros. No mesmo
período do ano passado
foram 51 apontamentos,
ou seja, um aumento de
55%. Para denunciar
focos de incêndio a população deve ligar para
Defesa Civil no 153 ou
para o Corpo de Bombeiros no 193.
O coordenador da
Defesa Civil e membro
do Programa Município
VerdeAzul, Paulo Cesar Feijão, explica que
estamos vivenciando
um período de seca extremo e que precisamos
nos unir para evitar as
queimadas. “O período
de seca segue até 30 de
setembro. Este ano está
ainda pior, com menos
chuvas e clima quente,
o que torna o ambiente
ainda mais propício para
qualquer fagulha causar

queimadas enormes.
Por isso orientamos que
não joguem cigarros ou
fósforos acessos às margens das avenidas, terrenos e rodovias, especialmente de carros em
movimentos; não soltem
balões (crime previsto
na Lei Nº 9.605/98),
não acendam fogueiras
e também não queimem
folhas secas ou lixos”,
esclarece Feijão.
O coordenador da
Defesa Civil ainda adverte sobre os danos causados pelas queimadas.
“A compreensão e colaboração da população
sobre a prevenção dos
incêndios é de fundamental importância, pois
as queimadas trazem
sérios problemas respiratórios, sem contar as
consequências para meio
ambiente e para os animaizinhos que vivem nas
matas destruídas pelo
fogo”, finaliza Feijão.
Saúde
Quadros de doenças
respiratórias são mais
comuns durante o período de seca, e segundo
o médico pneumologista
e presidente da Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de
São Paulo (AFPESP),
Álvaro Gradim, a baixa
umidade do ar funciona

DIVULGAÇÃO

Entre os meses de maio a agosto de 2021 a Defesa Civil de Indaiatuba registrou 79 ocorrências de atendimento a queimadas

como um agressor das
vias aéreas, já que uma
das funções do nariz é
umedecer o ar inspirado. “Além de manter
a hidratação corporal,
bebendo muita água,
também é importante usar soro fisiológico para umidificar as
fossas nasais, já que
nessas épocas o nariz
resseca muito e acaba
incomodando. Para as
pessoas portadores de
doenças respiratórias,
os cuidados devem ser
redobrados. Além de
muita hidratação, também umedecer as vias

nasais é fundamental”,
orienta.
Ele ainda destaca que
as pessoas portadoras de
doenças respiratórias
crônicas, como a asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC),
rinite e sinusites, costumam ter uma piora no
quadro clínico durante
esses períodos do ano
em que as temperaturas
ficam mais baixas e o ar
mais seco.
“As crianças e o idosos tendem a ser mais
prejudicadas com a baixa umidade. Os idosos
acabam sofrendo mais

com o tempo seco, pois
geralmente não se hidratam da forma adequada.
Assim, é fundamental
que não fiquem expostos
nos horários de calor
intenso e tomem muito
líquido para não ter a
saúde prejudicada. É
importante lembrar que
a confusão mental é um
dos principais sintomas
da desidratação nos idosos, por isso é importante ficar atento e oferecer
líquidos sempre que
possível”, alerta. “No
caso das crianças, como
estão constantemente se
movimentando nas atividades e brincadeiras
diárias acabam perdendo muito líquido, então
oferecer com frequência
água e sucos naturais é
muito importante para
não desenvolverem
maiores complicações
devido ao tempo seco”,
explica Gradim.
Para superar esse
tempo seco o pneumologista detalha que algumas medidas simples
podem ser adotadas para
melhorar a qualidade de
vida e não sofrer com
problemas respiratórios.
“Algo importante e que
sempre oriento é que a
pessoa coloque uma bacia com água dentro do
quarto, durante a noite,
para manter a umidade

do ambiente. Até mesmo uma toalha molhada
na janela pode ajudar a
melhorar a qualidade do
ar. Isso é fundamental
para que o organismo
possa funcionar da melhor maneira”.
Além disso, o
pneumologista enfatiza a importância de
tomar bastante água,
sucos naturais, líquidos, chás. “Além de
melhorar o funcionamento do organismo,
melhora-se também a
respiração, que é uma
função do corpo que
consome uma grande
quantidade de água,
o aparelho digestivo,
urinário e a até a própria pele fica mais
hidratada”, explica.
E diante das queimadas, o cuidado deve ser
redobrado. “No que diz
respeito as queimadas,
todo tipo é extremamente prejudicial à saúde. A
fuligem liberada nesses
processos e até mesmo
na combustão dos motores dos automóveis prejudicam muito as vias
respiratórias, por isso
é importante, quando
possível, não ficar expostos a esses ambientes
para que os resíduos não
adentrem as fossas nasais e provoquem danos
maiores a saúde”.
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Má qualidade da gasolina piora crise gerada
pelo aumento nos preços dos combustíveis
Para mecânicos, consumidor agrava sua situação ao procurar promoções de postos achando que vai economiza
ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

A

elevação do preço da gasolina
pela 20ª vez em
meados de agosto último,
uma alta de 51% em relação a 2020, esquentou
a cabeça dos donos de
veículos de Indaiatuba
para buscar uma economia maior no consumo,
mas mecânicos alertam
que correr atrás de promoções pode levar a mais
prejuízos.
“É sempre assim
quando a gasolina sobe
demais: os donos de
veículos fazem fila em
postos que vendem mais
barato. É uma ilusão. A
gasolina nesses lugares
vem adulterada com até
30% de substâncias estranhas, como solventes,
que prejudicam o motor”,
diz Michel Marchioli
Miguel, do Centro Automotivo 9 de Julho.
Ele afirma que a adul-

A adulteração do combustível desregula o motor completamente, e ainda pode causar a perda

teração do combustível
desregula o motor completamente, porque a
queima da gasolina não
ocorre no ponto correto.
A desregulagem leva o
veículo a gastar mais do
que antes e ainda pode
chegar a um processo
de perda do motor, por
causa da corrosão interna
e da borra que gera no

sistema.
Manutenção
Reinilton Gonçalves
dos Santos, da RDJ Manutenção Automotiva,
diz que a melhor forma
para o consumidor reduzir os gastos é fazer
a manutenção preventiva do veículo sempre,
trocando peças gastas

importantes, cuidando da
lubrificação e dos fluidos
de refrigeração, além da
pressão dos pneus.
“Pode não parecer,
mas a calibragem adequada dos pneus pode reduzir
o consumo em 10% pelo
menos”, diz Anderson
Matos, da Oficina Dois
Irmãos. Além da regulagem da pressão de ar,

que economiza também
a borracha, essa operação
no motor corta mais 20%,
diz João Soares Matias,
da Oficina da Vila.
Para Michel Marchioli Miguel, que tem um
irmão que gerencia o
Space Car, Centro Automotivo & Reformadora
de Rodas, o cuidado com
os pneus é fundamental,
mas ele ainda é mais crítico com o combustível e
diz que o álcool pode ser
melhor, porque não permite a mistura de tantas
substâncias que destroem
o motor.
Gás é opção
O gerente de Comércio e GNV da Comgás,
Guilherme Santana, afirma que o uso do gás
como combustível é uma
opção mais econômica
para quem roda muito,
uma redução de custo
da ordem de até 60%
em relação aos outros

combustíveis, o que pode
representar R$ 1 mil por
mês no gasto com abastecimento.
Na bomba, o GNV sai
por R$ 3,15 em média
por metro cúbico, quase
a metade do custo da
gasolina. Santana afir ma que o motorista que
abastece R$ 30 em GNV
roda cerca de 140 km.
Já com álcool e gasolina
vai gastar R$ 77 e R$
82,60 para percorrer a
mesma distância, res pectivamente. “O que é
significativo”, diz.
Os mecânicos ouvidos pelo Mais Expressão são mais cautelosos.
Para eles, gastar R$ 3 mil
para implantar um kit gás
e depois não recuperar é
muito comum, diz Marcelo Alves dos Santos, da
Oficina do bairro Chácaras Alvoradas. Já Michel
Miguel fala ainda da
inspeção veicular anual,
que tem taxa salgada.
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Cidadãos poderão fazer sugestões para o
planejamento dos próximos quatro anos
Possibilidade será disponibilizada por meio de audiência pública para a discussão do Plano Plurianual
CÂMARA DE VEREADORES DE INDAIATUBA

ELOY DE OLIVEIRA

e nós estamos aqui para
esclarecer quaisquer dúvidas também”, disse o
presidente.
O exercício de 2022
tem projetado um orçamento de R$ 1,434 bilhão, para o ano seguinte
será mais R$ 1,492 bilhão. Em 2024, a previsão sobe um pouco mais:
para R$ 1,552 bilhão e
por último, em 2025, o
valor chegará a R$ 1,615
bilhão na programação
estipulada com os números até este momento.

maisexpressao@maisexpressao.com.br

O

s moradores de
Indaiatuba poderão dar sugestões de como querem que
a cidade se desenvolva
nos próximos quatro
anos (2022 a 2025). A
possibilidade ocorrerá
por meio de audiência
pública para discussão
do PPA (Plano Plurianual), que será realizada
entre os dias 17 e 24 de
setembro pelo portal da
Câmara.
O presidente do Legislativo, Pepo Lepinsk
(MDB), disse que essa é
a oportunidade de cada
cidadão mostrar às autoridades quais são seus
anseios e o que espera.
“A cidade é construída por todos nós, por
meio das nossas reivindicações e também pelo
sentimento de pertencimento, porque a cidade
é de todos”.
Apesar das restrições
impostas pela pandemia, ninguém ficará sem
acesso às informações
que compõem o PPA,
segundo o presidente, já
que a discussão e apresentação do planeamento
proposto pela Prefeitura
é uma obrigação legal, de
acordo com a legislação
que rege o orçamento e
o controle fiscal.
Valores
No PPA, que será
discutido na audiência
durante a semana organizada pela Comissão de
Finanças e Orçamento
do Legislativo, já estão

Mesa Diretora da Câmara durante sessão ordinária: preparação para a audiência que vai discutir o PPA no próximo dia 17

expressos os valores dos
orçamentos programados para Indaiatuba nos
quatro anos de vigência

do plano, embora as previsões ainda devam ser
revistas ano a ano.
“Pelo menos por

meio dessas projeções,
o morador da cidade
tem uma ideia de quanto
poderá contar para cada

exercício e assim pode
dimensionar qual é a
capacidade de investimento que será possível

Serviço
Audiência PPA (Plano Plurianual)
Período de 17 a 24
de setembro
Acesso pelo portal:
https://www.indaiatuba.
sp.leg.br/transparencia/
audiencia-publica

Vereador do Cidadania propõe realização de campanha
para combater depressão na infância e na adolescência
O vereador Alexandre Peres (Cidadania)
conseguiu aprovar na
Câmara lei que inclui no
calendário oficial de Indaiatuba a realização da
Campanha de Conscientização sobre a Depressão e os Transtornos de
Ansiedade na Infância e
na Adolescência.
A proposta é que
anualmente, no mês de
setembro, que já era
dedicado a ações de
combate à depressão e
ao suicídio no Brasil, se
realizem ações visando
ajudar pais e responsá-

CÂMARA VEREADORES DE INDAIATUBA

Pesquisa da USP deu base para elaboração da proposta

veis a identificar sinais
dos dois problemas e a
tratá-los mais rapidamente.
Para elaborar a lei, o
vereador se baseou em
pesquisas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo e do
Datafolha, que apontam
que uma em cada quatro
crianças e adolescentes
vivem o problema e
estão mais tristes por
causa da pandemia.
O Mais Expressão
abordou o assunto em
junho último quando
ouviu as psicólogas Ká-

tia Guazzi, com 26 anos
de profissão, e Kátia
Aparecida Precoma,
com 15 anos de atividades, e elas já apontavam
o problema que afeta as
crianças e os jovens.
A Câmara de Indaiatuba realiza neste mês
o “Setembro Verde”,
uma iniciativa para discutir também a doação
de órgãos. Por indicação do presidente Pepo
Lepinsk (MDB), toda a
fachada do prédio ficou
verde para chamar a
atenção do povo para o
assunto.
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Nova bandeira tarifária de energia entra
em vigor e conta de luz fica mais cara
Custo de 100 kilowatt-hora passará de R$ 9,49 para R$ 14,20 até abril de 2022
DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

A

gravidade da
crise hídrica levou a Agência
Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) a criar
uma nova bandeira tarifária na conta de luz,
chamada de bandeira
de escassez hídrica. O
anúncio foi feito nesta
terça-feira (31), e a partir de agora o custo de
100 kilowatt-hora passará de R$ 9,49 para R$
14,20 até abril de 2022.
A bandeira de escassez
hídrica já está em vigor
desde esta quarta-feira
(1º).
De acordo com o
Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS),
o Brasil enfrenta a pior
estiagem dos últimos
91 anos, fazendo necessário o acionamento
das usinas termelétricas
para suprir a queda de

oferta.
Além disso, o Brasil precisará importar energia de países
vizinhos, ao custo de
R$ 8,6 bilhões. “Nós
temos que ter uma geração adicional para
enfrentar a escassez
hídrica. Nessa geração
adicional está contemplada a importação de
energia da Argentina
e do Uruguai, geração
termoelétrica adicional”, explicou André
Pepitone, diretor-geral
da Aneel, em coletiva
de imprensa para anunciar as novas medidas.
Aumentos na conta
A conta de energia
teve o seu primeiro
aumento em junho, e o
Ministério de Minas e
Energia ainda anunciou
outros reajustes dentro
da bandeira vermelha
nos meses seguintes,
até estabelecer nesta

MARCELO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

terça a nova bandeira.
A situação piorou,
segundo o Ministério,
depois que os meses de
julho e agosto tiveram
menos chuvas que o
previsto. Com isso, os
reservatórios dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, responsáveis
por cerca de 70% da
geração hídrica do país,
terminaram agosto com
a pior média mensal da
história.
Economia
O novo peso no bolso das famílias será
sentido pelas coletas
realizadas neste mês e
sinalizadas nos boletos
que vencem em outubro. Por isso, nessa
hora é importante saber
como evitar o desperdício de energia.
De acordo com especialistas, entre os
vilões da conta de luz
estão equipamentos

A situação piorou depois que os meses de julho e agosto tiveram menos chuvas que o
previsto, e o mês de agosto terminou com a pior média mensal da história

como chuveiro elétrico, secadora de roupas,
aquecedor e ferro de
passar. Além destes,
eletrodomésticos como
geladeira, microondas,
freezer e lavadora de
roupas também ajudam
a pesar a conta.

Entre as orientações
está utilizar a luz natural nos cômodos sempre
que possível, abrindo
portas e janelas. Quando for escolher as lâmpadas, o consumidor
deve preferir os modelos mais econômicos,

que são as de LED,
capazes de proporcionar uma economia de
até 78% se comparada
com as halógenas, que
substituíram as incandescentes, e 40% em
relação às fluorescentes
compactas.
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Grupo UniEduK incentiva a promoção
da Saúde Mental e valorização da vida
No primeiro semestre foram atendidas aproximadamente 350 pessoas no Serviço-Escola de Psicologia

S

etembro é o mês mundial de prevenção ao
suicídio. Para ajudar
a combater esse problema
de saúde pública, o Centro
Universitário de Jaguariúna
- UniFAJ conta com atendimentos gratuitos voltados à
escuta e acolhida no Serviço-Escola de Psicologia
O atendimento psicológico é realizado pelos estagiários do curso de Psicologia,
sob supervisão dos professores supervisores de estágio.
A população tem acesso a
serviços gratuitos de acolhimento psicológico, psicoterapia, grupos terapêuticos ou
psicoeducativos.
“O Serviço-Escola de
Psicologia é porta-aberta à
população de Jaguariúna, isso
significa que qualquer pessoa
interessada pode realizar o
seu cadastro na secretaria da
Interclínicas, ou ser encaminhada pelos serviços da Rede
de Saúde, Educação e Assistência Social do Município”,
explica a gestora do curso
Vanessa Cabrelon Jusevicius.

Segundo ela, o tema suicídio tem sido trabalhado a
partir do desenvolvimento de
ações contínuas voltadas para
a promoção da Saúde Mental
e valorização da Vida, por
meio de projetos, palestras
e vivências nos campi universitários. Um exemplo é
o Programa Percurso, criado
em 2011, que visa oferecer
suporte psicológico à comunidade acadêmica do grupo
UniEduK, visando contribuir
para o bem-estar das pessoas
atendidas, bem como, promover condições para uma
melhor qualidade de vida.
Em 2021, serão organizadas
palestras para a comunidade
interna e participação nas
ações do Setembro Amarelo
realizadas através das parcerias com os municípios.
De acordo com dados
divulgados recentemente
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), somente em
2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio,
o que representa uma pessoa
a cada 100 mortes e já é

REPRODUÇÃO

Números da OMS informam que mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio em 2019

considera uma das principais
ocorrências de óbito em todo
o planeta. “O suicídio ainda
é considerado um tabu, pois
não são facilmente visíveis
como outras doenças. Para
que a pessoa se sinta mais à
vontade para conversar e aceitar ajuda especializada procuramos criar um ambiente
acolhedor”, afirma Vanessa.
Os interessados em
agendar os atendimentos
psicológicos podem enviar

e-mail para psicologia.interclinicas@unieduk.com.br ou
obter mais informações do
serviço no (19) 3837-8300.
A Interclínicas está localizada
na Avenidas dos Ipês, 678,
em Jaguariúna.
Sobre o Grupo UniEduK
Há 22 anos no mercado,
o Grupo UniEduK, é composto pelo Centro Universitário de Jaguariúna - UniFAJ,
Centro Universitário Max

Planck - UniMAX e Faculdade de Agronegócios de
Holambra - FAAGROH, instituições reconhecidas com
nota máxima (5) pelo MEC
em corpo docente, infraestrutura e Projeto Pedagógico do
Curso (PPC).
O Grupo UniEduk dispõe de moderna infraestrutura em 10 campi, equipados
com Hospital Veterinário,
Interclínicas, Centro Clínico
de Especialidades Médi-

cas e Centro de Pesquisas
Ambientais Agropecuárias.
Tendo como mote fornecer
uma educação de qualidade e prática que empregue
pessoas, a instituição de
ensino conta com o Modelo
de Ensino Educar, que utiliza
de metodologias ativas, onde
o aluno é o protagonista de
sua jornada de aprendizagem
e com certificações intermediárias para aumentar as
chances de conquistar uma
vaga no mercado de trabalho.
São mais de 25 opções de
cursos nas áreas de Saúde,
Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio nas
modalidades presencial e a
distância, entre outras opções
de pós-graduação, MBA,
extensão e especialização.
Todos os cursos presenciais
possuem no mínimo 50% de
aulas práticas desde o início,
corpo docente altamente
qualificado e infraestrutura
moderna, com salas de aulas
e laboratórios equipados de
acordo com as necessidades
do mercado de trabalho.

ALTERNATIVA

Prefeitura e Saae lançam programa piloto para uso de água da chuva
A Prefeitura Municipal
de Indaiatuba, através da
Secretaria de Urbanismo
e Meio Ambiente e o Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (Saae), deram início a um programa piloto
para uso de água de chuvas
em prédios públicos.
A ação visa conscientizar a população quanto
a importância do projeto
como laboratório vivo de
consciência pública, voltada à sustentabilidade e a

preservação ambiental. A
captação da água da chuva
representa uma grande
responsabilidade social e
de consciência ambiental.
O primeiro prédio onde
será desenvolvido o piloto é a EMEB Wladimir
Oliver no Jardim Oliveira
Camargo, que já possui
o sistema de captação e
será colocado em prática o uso dessa água em
diversos locais que não
exijam potabilidade da

água, como lavagem de
pátios e quintais, irrigação e descarga em vasos
sanitários. O Programa
será desenvolvido por uma
equipe de técnicos do Saae
e da Secretaria Municipal
de Urbanismo e Meio Ambiente (SEMURB), e vai
de encontro com a diretiva
do Programa Município
Verde Azul (PMVA).
O Sistema de coleta de
água de chuva da EMEB
Wladimir Oliver atende

as normas da ABNT nº
15527 para aproveitamento de coberturas em áreas
urbanas para fins não potáveis, e são compostos
por calhas que conduzem
a água de chuva para um
reservatório inferior de capacidade de 36.000 litros,
filtros, bombas e reservatório superior que faz a
distribuição da água para
os pontos de uso.
A proposta a médio
e longo prazo é incluir o

sistema nas construções
Municipais a partir de
2022 e estender o modelo

para pelo menos 10% de
espaços em funcionamento até 2028.

Vantagens do uso de água de chuva
• Diminui a demanda de uso de água potável.
• Representa uma economia na conta de água;
• Ajuda a conter enchentes, pois ao armazenar a água de
chuva diminui o volume de água nas galerias pluviais;
• Proporciona uma consciência ecológica entre as pessoas, fazendo com que essa prática seja replicada em mais
lugares;
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Confira como funcionarão os serviços
públicos no feriado de 7 de Setembro
Os serviços considerados essenciais serão mantidos em sistema de plantão
DA

REDAÇÃO

redacao@maisexpressao.com.br

N

o próximo dia 7 será
comemorada a Independência do Brasil
e a Prefeitura de Indaiatuba,
autarquias e fundações informam que não terão expedientes nos dias 6 e 7 de setembro.
Funcionarão, sem sistema de
plantão, somente os serviços
considerados essenciais como
saúde, guarda civil, coleta de
lixo e trânsito.
Na Secretaria Municipal
de Saúde o plantão de feriado
vai funcionar para urgência
e emergência na UPA-24h
(Unidade de Pronto Atendimento) e no Haoc (Hospital
Augusto de Oliveira Camargo). O plantão odontológico,
que também é realizado na
UPA, funcionará das 7h às
19h.
A Secretaria de Obras
e Vias Públicas manterá de
plantão as equipes de elétrica

e trânsito. Na Secretaria de
Serviços Urbanos e Meio
Ambiente as coletas de lixo
continuam sendo feitas normalmente nos dias 6 e 7 de
setembro. O Ecoponto de
Inertes do Jardim João Pioli
funcionará como de costume,
todo os dias, das 7h às 19h.
O Ponto Verde - Feira de
Agricultura Familiar de Indaiatuba “Agenor Tachinardi”
permanece funcionando aos
sábados e domingos, das 8h
às 13h.
As equipes de plantão
do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (Saae) farão
o atendimento emergencial
da população pelo telefone
0800-7722195. Os serviços
operacionais da Guarda Civil,
ligada à Secretaria de Segurança Pública, manterão o plantão
normal. O telefone da Guarda
para emergência é 153, da Polícia Militar é 190, do Corpo de
Bombeiros, 193 e da Central
de Ambulâncias 192.

ARQUIVO-PMI

O Museu Municipal “Antônio Reginaldo Geiss” – Casarão Pau Preto e a área externa
do casarão estarão abertos para visitação no sábado (4) e no domingo (5)

Lazer
O Parque do Mirim estará aberto em todos os dias
do feriado prolongado. O
espaço funciona diariamente, das 6h às 19h, podendo
permanecer no local até as
20h. A fonte interativa permanece fechada, já o Mu-

seu do Mirim e o Mirante
permanecerá aberto das 8h
às 17h. O uso da máscara é
obrigatório e todos os bebedouros de água contam com
álcool em gel para uso dos
visitantes.
O Museu da Água só
não abrirá na segunda-feira

(6). No sábado, domingo e
terça os visitantes poderão
apreciar toda a área externa,
inclusive a bica. As visitas
às salas de exposição estão
sendo feitas em grupos de
no máximo 10 pessoas. O
horário de funcionamento
é das 9h às 16h, podendo

permanecer até as 17h. O
uso de máscaras faciais, em
tempo integral, tanto pelos
frequentadores quanto pelos
funcionários é obrigatório.
O Projeto Ecobike, somente as estações da Prefeitura e Guarda Civil, funcionarão de sábado a terça, das
8H às 14h. as outras estações
permanecem fechadas.
O Museu Municipal
“Antônio Reginaldo Geiss”
– Casarão Pau Preto e a área
externa do casarão estarão
abertos para visitação no
sábado (4) das 9h às 17h e no
domingo (5) das 9h às 12h,
com a capacidade de 60% de
ocupação seguindo todos os
protocolos sanitários. Confira a programação https://
www.indaiatuba.sp.gov.
br/relacoes-institucionais/
imprensa/noticias/30105/.
A Pista de Skate estará
aberta no sábado, domingo
e terça, das 9h às 21h, e na
segunda (6) estará fechada.
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Confira as razões para sair da
informalidade e iniciar sua empresa
Formalizar a empresa é o primeiro passo para trazer garantias e proteção ao negócio

V

ocê é daqueles
que está sempre
em dúvid a se
vale a pena sair da informalidade e começar
uma empresa? Que está
sempre repetindo a máxima de que é melhor não
gastar com impostos e
manter o seu faturamento?
Veja nesse artigo 10
razões para você abandonar todas essas ideias,
sair da informalidade e
começar logo a sua empresa.
1 - Proteger
o seu negócio
O pr i mei ro passo
para trazer garantias e
proteção ao seu negócio.
Somente depois disso
você poderá contar com
respaldo jurídico para
ce r t a s a çõe s f u nd amentais para qualquer
negócio.
2 - Acesso a conta
bancária empresarial
Outra vantagem muito interessante após a
criação da sua empresa é
poder ter acesso a contas
bancárias empresariais.
Essas contas possuem
diversas vantagens em
comparação às contas
de pessoa física. Além
disso, muitas delas facilitam bastante a vida do
empreendedor ao automatizar o controle financeiro da empresa.

REPRODUÇÃO

3 - Acesso ao crédito
empresarial
O acesso ao crédito
empresarial é uma importante vantagem em se
ter uma empresa. O acesso a esse tipo de crédito
é importante para ajudar
sua empresa nos momentos de dificuldade, ou
até mesmo em investir
na própria expansão e
crescimento.
4 - Diferenciar o patrimônio da empresa e o
pessoal
Iniciar sua empresa
também é a forma mais
fácil de você conseguir
começar a separar o seu
patrimônio pessoal do
patrimônio da empresa. Você sabia que pode
acontecer do empreendedor perder o seu patrimônio pessoal devido
as contas da empresa?
Esse tipo de risco é ainda
maior para os empreendedores informais. Por
isso, registrar a empresa
é um dos primeiros passos para tomar diversas
iniciativas que facilitam
a separação entre as finanças pessoais e as da
empresa.
5 - Contratar
colaboradores
Sim, você poderá contratar colaboradores e
ver o seu negócio crescer
ainda mais. Vale lembrar
que ter colaboradores

Além de poder contratar, o fato de ter sua empresa formalizada também garante os direitos
trabalhistas dos seus colaboradores

informalmente é bastante difícil, pois há pouco
incentivo para que ele
queira continuar na sua
empresa. Além disso,
sua empresa está sempre correndo enorme
risco jurídico, uma vez
que normalmente o empregado trabalha sem
observância das regras
trabalhistas previstas na
legislação vigente.
6 - Garantir os direitos dos colaboradores
Além de poder contratar, o fato de ter sua
empresa for malizada
também garante os direitos trabalhistas dos seus
colaboradores. Isso certamente torna sua empresa
ainda mais atrativa para
futuros funcionários e
outras pessoas que também queiram colaborar
com o seu negócio.

7 - Aumentar o
valor de mercado
Há u ma diferença
gigantesca entre ter uma
empresa e um negócio
informal. O simples fato
de ter uma empresa formalizada já transmite
muito mais seriedade ao
seu negócio.
8 - Facilidade para
receber investimentos
Ninguém vai querer investir capital ou
se tornar sócio de um
negócio informal. Ou
seja, o fato de não ter
uma empresa formalizada pode reduzir bastante
sua possibilidade de
crescimento, visto que
será difícil encontrar
investidores dispostos a
colocar o seu capital em
um negócio com pouca
solidez e garantias.
9 - Contratos PJ e

emissão de nota fiscal
Si m, as últ i mas
razões, mas não menos
importante, são exatamente aquelas que você
já conhece: emitir nota
fiscal e poder firmar contratos de pessoa jurídica.
Esses dois benefícios são
importantíssimos, principalmente para prestadores de serviço. (Quer
aprender mais sobre
uma das modalidades de
empresa mais simples e
baratas? Saiba mais sobre
o MEI: https://www.harmoniacontabil.com.br/
blog/tudo-o-que-voceprecisa-saber-para-setornar-um-mei/)
10 – Garantir seus
direitos previdenciários
Trabal hadores i nformais estão sempre
contando com a sorte e
apostando que nada dará
errado. Iniciar sua em-

presa, pagar os impostos
e manter-se vinculado
à Previdência Social é
a melhor forma de conseguir assegurar algo
para situações como aciedentes.
Talvez você ainda esteja em dúvida se iniciar
uma empresa é o melhor
a se fazer no seu caso. E
se for este o caso, se ainda não está convencido
de que é melhor sair da
informalidade e iniciar
sua empresa, agende uma
consulta na Harmonia
Contabilidade. Teremos
o maior prazer em sanar
todas as suas dúvidas!
Quem pode
te ajudar?
A Harmonia Contabilidade, com 25 anos de
história, conta com uma
equipe de profissionais
altamente capacitados e é
gerida pelo seu sócio fundador, Percival Nogueira
de Matos, Contador e Advogado, especialista em
Direito Tributário, Holding e Planejamento Societário, Pós-Graduado
em Direito do Trabalho
e Direito Processual do
Trabalho, e também pela
sócia Eliana Belizário
de Matos, Bacharel em
Direito; Contabilista;
Pedagoga com especialização em Psicopedagogia; Master Practitioner;
Personal e Professional
Coach.
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Ex-nadadores da ADI garantem 7
medalhas na Paralímpiada de Tóquio
Gabriel Bandeira, Patrícia dos Santos, Lucilene Sousa e Cecília Araújo conquistaram a ‘tão sonhada medalha paralímpica’
ALE CABRAL/CPB

JEAN MARTINS

esportes@maisexpressao.com.br

Q

uatro atletas da
Seleção Brasileira de Natação
Paralímpica, que até o
ano passado defendiam
a equipe da Associação
Desportiva Indaiatuba
(ADI), garantiram sete
medalhas na Paralimpíada de Tóquio, no Japão.
Os ex-nadadores da cidade conquistaram uma
medalha de ouro, quatro pratas e outros dois
bronzes.
Destaque para Gabriel Bandeira, nascido
em Indaiatuba, mas que
atualmente mora e compete pelo Praia Clube
de Uberlândia. O atleta
iniciou na modalidade
no ano passado e, em sua
primeira Paralimpíada,
conquistou o primeiro
ouro do Brasil em Tóquio, nos 100m borboleta
da classe S14.

Aos 22 anos, a campeã mundial Cecília Araújo garantiu sua primeira medalha em uma Paralimpíada

Com o tempo de
54s76, o indaiatubano
garantiu um novo recorde
paralímpico na categoria
S14, que reúne atletas
com deficiência intelectual.
Mas o nadador não
parou por aí e, aos 21
anos, garantiu outras

três medalhas: prata nos
200m livre da classe e
nos 200m medley da
classe SM14; além de um
bronze no revezamento
4 x 100 livre misto da
classe S14.
Quem também se destacou nos jogos foi a
nadadora Cecília Araújo,

natural de Natal/RN, mas
que reside em Indaiatuba.
Em sua segunda Paralimpíada – também esteve
nos Jogos do Rio 2016 -,
Cecília garantiu a prata
nos 50m livre S8, a mesma prova que foi campeã
mundial em 2017.
A nadadora paralím-

pica, de 22 anos, completou a prova com 30s.83
e ficou atrás apenas da
russa Viktoria Ishchiulova, que garantiu o ouro
com 29s91. Completou
o pódio, com o bronze, a
italiana Francesca Palazzo, com 31s17.
Embora tenha alcançado sua primeira medalha paralímpica, Cecília
é considerada umas das
principais atletas da Seleção Brasileira de Natação
Paralímpica. Isso porque, apesar de sua pouca idade, já foi campeã
mundial dos 50m livre
S8 e segunda colocada
nos 100m livre, ambas
em 2017; além de prata
também nos 50m livre
S8, em 2019.
A nadadora PCD
teve paralisia cerebral
no momento de seu nascimento, o que limitava
seus movimentos. Dessa
maneira, como forma de
fisioterapia, conheceu a

natação e se apaixonou
pela modalidade.
Outra ex-nadadora da
cidade ajudou a Seleção
Paralímpica de Natação a
conquistar a primeira medalha coletiva. Ao lado
de Daniel Dias, Joana
Neves, Patrícia Pereira
(S4) garantiu bronze no
revezamento 4 x 50m
livre misto. Assim como
Cecília, Patrícia também
reside em Indaiatuba.
Também ex-nadadora
da cidade, Lucilene Sousa
foi prata no revezamento
4 x 100m misto, ao lado
de Wendell Belarmino,
Maria Carolina Santiago
e Douglas Matera.
Além dos medalhistas, os nadadores Felipe
Caltran, Lucilene Sousa,
Esthefany Rodrigues,
Matheus Rheine, além do
técnico Antonio Luiz Duarte Candido, o Maceió,
faziam parte da equipe
local e também estão nas
Paralimpíadas de Tóquio.
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Casos de violência contra a mulher
são registrados no final de semana
Pandemia aumenta os casos de violência praticados contra a mulher em Indaiatuba
EDUARDO TURATI – GC

DENISE KATAHIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

A

Guarda Civil
de Indaiatuba
registrou no
final de semana mais
quatro casos de violência doméstica, em
Indaiatuba.
Na primeira, na noite
de sábado (28), a equipe
da viatura 111 foi abordada pela vítima, que
relatou ter sido agredida
com chutes e socos pelo
seu marido, na Rua Antônio Angelino Rossi,
no Jardim Morada do
Sol.
O segundo registro
de violência doméstica
também aconteceu na
noite de sábado, na Rua
Cesar Zoppi, no Jardim
Morada do Sol. A equipe da viatura 111 foi
enviada até o local, onde
a vítima relatou que foi
agredida pelo irmão, que
invadiu sua casa.
Os outros dois casos
foram registrados no
domingo (29). Na Rua
Irineu Rocha Ribeiro,
no Jardim Morada do
Sol, a equipe da Romi
precisou fazer o uso de
força e algemas para
conter um jovem que
agrediu sua mãe e na
Rua Freguesia do Ó,
no Jardim Paulistano,
a equipe da viatura 106
atendeu uma ocorrência, onde a vítima relatou ter sido ameaçada

O crescimento do número de crimes contra a mulher pode ser medido pelos registros da Guarda Civil e
pelo aumento do número de concessões de medidas protetivas, baseadas na Lei Maria da Penha

pelo companheiro.
Os casos foram apresentados na Delegacia
de Polícia, onde a autoridade policial tomou
as medidas cabíveis à
polícia judiciária.
Aumento de casos
na cidade
O Jornal Mais Expressão já havia alertado sobre o aumento
de casos de violência
contra a mulher no município. De acordo com
a Secretaria de Estado
da Segurança Pública,
a pandemia aumentou
o número de casos em
todo o interior do Esta-

do em 9,11% durante o
primeiro semestre deste
ano, na comparação
com o mesmo período
do ano passado.
Os números individualizados de Indaiatuba não foram disponibilizados, mas o titular
da Delegacia de Defesa
da Mulher, Adriano
Carpino Prado, que está
no cargo desde março
deste ano, admitiu que
há um aumento perceptível.
Os registros de homicídios dolosos (quando não há intenção de
matar) subiram de 56
no primeiro semestre de

2020 para 66 este ano.
Os de feminicídios (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 pelos registros da Guarda
Civil (um caso consumado a cada semana pelo menos, fora
as tentativas) e pelo
aumento do número de
concessões de medidas
protetivas, baseadas na
Lei Maria da Penha.
De acordo com o delegado, a média mensal

de concessão de medidas protetivas (proibições de aproximação do
agressor em relação à
vítima) é de 40 na cidade, mas houve meses no
primeiro semestre em
que ela subiu para 70
e isto reflete a atenção
maior dada pela polícia.
Aplicativo SOS Caminho das Rosas
O crime de violência doméstica é uma
ocorrência difícil de
lidar, principalmente
pelo fato do constrangimento da vítima que,
muitas vezes, tem dificuldade em pedir ajuda.

Pensando em facilitar
o atendimento destas
pessoas, a Secretaria
de Segurança Pública
de Indaiatuba desenvolveu o aplicativo SOS
Caminho das Rosas,
que funciona como um
botão de pânico.
O secretário de Segurança Pública, Sandro Bezerra Lima, reforça que o aplicativo é
mais uma forma de denúncia, pois para qualquer tipo de agressão
a Guarda disponibiliza
o 153. “O aplicativo é
uma maneira mais rápida que encontramos
para ajudar as mulheres que sofrem com a
violência doméstica. A
partir do momento que
o botão é acionado, um
sinal dispara no COI e
já aparece a localização
da ocorrência e o histórico da vítima. Estas
informações auxiliam
para que o atendimento
seja muito mais eficiente, o que resulta em uma
possibilidade maior do
agressor ser preso”,
explica Lima.
O programa Caminho das Rosas é focado
na prevenção da violência contra a mulher.
Lançado oficialmente
em setembro de 2018,
em conjunto com as
secretarias de Saúde,
Segurança, Cultura e
Assistência Social, o
programa oferece

| SAÚDE| A13

Sete em cada 10 indaiatubanos deixaram
de sorrir em um ano e meio de pandemia
Profissionais da saúde alertam que é preciso enfrentar a crise para reencontrar a felicidade
REPRODUÇÃO

ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

V

ocê tem motivos para sorrir
hoje?
Para sete em cada
dez indaiatubanos não
há razão para estar feliz
neste momento e a vilã
disso é a crise gerada
pela pandemia nos últimos 18 meses, que
tirou vidas, empregos
e condições.
É isto o que aponta
uma pesquisa, realizada em maio deste ano
pela Hibou, empresa
especializada em pesquisa e monitoramento
de mercado, que ouviu
1.800 brasileiros e não
só indaiatubanos.
Outro levantamento,
este feito pela Fundação Getúlio Vargas,
concluiu dados semelhantes e revelou que
este é o menor índice
de felicidade média
já experimentado nos
últimos 15 anos.
E agora?
Para a especialista
em desenvolvimento
humano Heloísa Capelas, autora do livro “O
Mapa da Felicidade”, é
possível ser feliz mesmo com tudo em redor
estando ruim, como
em uma situação de
pandemia.
A razão é que a felicidade está dentro de
cada ser humano. Para

A falta de sorrisos foi gerada pela pandemia nos últimos 18 meses, que tirou vidas,
empregos e condições

chegar a ela, é necessário fazer um caminho
de autoconhecimento.
Ele passa por alguns
estágios, como tomar
consciência, reconhecer o amor próprio e
perdoar.
A lição da especialista foi seguida à risca pelo secretário de
Governo da Prefeitura
de Indaiatuba, Luiz
Alberto Cebolinha Pereira, para quem tudo
vai bem, obrigado. Não
que não tenha problemas, mas porque ele os
encara com otimismo.
“Se voltasse à minha
infância, aos problemas
que tive em casa, não
veria o mundo como
vejo, mas eu acredito
que tudo que acontece

é para melhorar e que
Deus nos reserva coisas
boas sempre”, diz.
Interpretação
A psicóloga Gabriela Fabbro Spadari,
especialista em terapia
cognitiva comportamental, acha que é possível recuperar a alegria
desenvolvendo atividades prazerosas para
o indivíduo. “Depende
da interpretação que
damos às situações para
mudarmos o quadro”.
Gabriela defende
mudanças ainda nos
hábitos de vida, como
alimentação, práticas
de exercício físico, meditação, relaxamento.
“É preciso alterar os
padrões de pensamen-

tos distorcidos e negativos”.
Geraldo Ballone,
médico psiquiatra com
vários livros acadêmicos publicados, diz que
as pessoas são sensíveis às circunstâncias
vivenciais. “Quando
a segurança e o conforto são ameaçados
a resposta sempre é o
estresse”.
Para ele, nessa crise
da pandemia, principalmente, junta-se ao
desconforto e à insegurança também o risco
de morte.
“Conviver com a
pandemia foi uma experiência inusitada. Foi
algo novo para o qual
não estávamos preparados. Houve necessi-

dade de nos adaptarmos
a isso”.
Riscos
A psicóloga kátia
Guazzi, especialista em
terapia comportamental, alerta para os riscos
que a falta de felicidade
pode trazer. “Pessoas
infelizes apresentam
doenças emocionais e
físicas, que enfraquecem o sistema imunológico e que podem levar
em último caso até ao
suicídio”.
Por isso, Kátia defende o acompanhamento de psiquiatras,

psicólogos e outros
profissionais multidisciplinares para que seja
feito o tratamento, de
modo que o indivíduo
reconheça a situação e
que afaste o negativismo da frustração.
“A felicidade é um
momento em que a pessoa se sente satisfeita e
a pandemia tem feito
as pessoas se sentirem
insatisfeitas, amedrontadas e estressadas, mas
elas têm de sair do círculo vicioso e buscar
energia para se recuperar naquilo que lhes dá
prazer e que as realiza”.

Como recuperar a felicidade
• Primeiro passo
Dimensione a situação que está vivendo na
proporção do que ela realmente é. Crises são
passageiras e administráveis.
• Segundo passo
Afaste a ideia de que felicidade é ausência de
sofrimento, pois já nascemos com sofrimento ao
sermos expulsos do ventre materno, onde nos
sentíamos bem.
• Terceiro passo
Reconheça suas qualidades, valorize-as e ame
a pessoa que é. Encontre a sua importância no
mundo e onde está.
• Quarto passo
Perdoe. Não cultive raiva ou vingança. Tenha
compaixão pelo próximo. Ajude as outras pessoas. Faça agora.
• Quinto passo
Aprenda com o que lhe acontece. Respeite o
tempo das coisas. Agradeça o que tem. Tenha fé
e esperança.
Fonte: Livro “O Mapa da Felicidade”

A14 | FRUTOS |

Troféu Frutos de Indaiá é
sinônimo de credibilidade
Empresários de Indaiatuba receberão o Troféu Frutos de Indaiá em noite de gala

Gibim Segurança Eletrônica - Murilo Gibim e Rodrigo Gibim

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

O

Troféu Frutos
de Indaiá ocorre
há 15 anos e é
considerado o principal
e melhor evento de premiação de Indaiatuba e
região. A 15ª edição irá
realizar a entrega do Troféu que simboliza o reconhecimento dos serviços
prestados pelas empresas
indicadas como a melhor
em seu segmento.
Tradicional na cidade,
o Troféu Frutos de Indaiá

ganhou a confiança dos
empresários locais devido a sua credibilidade nas
pesquisas de satisfação
realizadas com os indaiatubanos, entre outubro
e novembro de 2019,
quando foram ouvidas
três mil pessoas.
Para o diretor do Grupo Mais Expressão, Alan
Di Santi, os 15 anos do
Troféu Frutos de Indaiá
devem ser muito comemorado. “O Troféu Frutos de Indaiá está em
sua 15ª edição e sempre
procuramos aprimorar o
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evento para atender cada
vez melhor os premiados
e seus convidados”, conta. “Esse ano, não diferente dos outros, iremos
prezar pela qualidade do
buffet, organização do
evento e claro, o show
musical que deve agradar
a todos”, completa.
Noite de premiação
O melhor e principal
evento de premiação de
Indaiatuba e região, o
Troféu Frutos de Indaiá,
está marcado para o dia
6 de novembro, no salão

social do Clube 9 de Julho. Neste ano, a noite de
premiação seguirá todos
os protocolos para garantir a segurança de todos os
premiados e convidados.
Devido a pandemia da
Covid-19, o evento precisou ser adiado por duas
vezes, pois o Governo do
Estado de São Paulo não
havia liberado eventos
de grande porte como o
Troféu Frutos de Indaiá.
Com a queda nos números de casos de internações e mortes devido a
Covid-19, o Estado tem

Indalar Aço Armado Sob Medida - Alessandra Guarnieri
e Mauro Guarnieri

liberado a retomada econômica com reabertura
total de comércio e serviço, assim o retorno de
cinemas, shows e teatros.
“Estamos ansiosos
para o grande dia, afinal o evento deveria ter
ocorrido no ano passado, mas infelizmente
precisamos adiar”, disse
o diretor. “Queremos
manter a qualidade do
nosso evento e por isso
iremos realiza-lo com
toda segurança e seguindo todos os protocolos
necessários”, afirma.

Show
Neste ano o palco do
Troféu Frutos de Indaiá
irá trazer uma das melhores duplas sertanejas do
Brasil, as irmãs Maiara
& Maraísa, que também
é apontada como um
dos melhores shows da
atualidade.
Na internet não poderia ser diferente, elas já
alcançaram marcas expressivas como superar 3
bilhões de visualizações
e quase 5 milhões de
inscritos no canal oficial
do YouTube.
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NOTA DE REPÚDIO E ALERTA
Estando com mais
de setenta anos de vida
e convivendo com os
munícipes desta cidade
de Indaiatuba, onde tenho minha residência e
domicílio há mais de 39
anos, dos quais dezoito
anos, me permiti viver
em um sítio localizado
em área rural contigua
a urbana, onde nesta,
diversas posturas atípicas constantemente vem
sendo geradas por uma
imposta ASSOCIAÇÃO
que se intitula dominante dos três loteamentos,
e “tortura com muito
amor” todos aqueles que
não são ou não querem
ser seus pares, e estes
são de longa despojados
das condições mínimas
de sociabilidade, liberdade de ir e vir e respeito, como a pretexto atual
de mais uma imposta
condição cerceadora de
poder ir e vir que está
sendo implementada
com diversos “senões”,
e ao final gerar pânico,
medo, desestabilidade
moral e psíquica, para
aquelas pessoas que necessitam acessar seus lares/familiares, trabalho
e demais necessidades,
entre os quais muitos
atualmente pertencem a
terceira idade, incluindo
este escritor, que inclusive, foi mais de uma
vez como tantos outros,
“agraciado” com vários
manuais e condições de
regramentos que serão
implementados seletivamente no período
impreterível de 01 de
Setembro de 2021 a
30 de Setembro 2021,
e para transposição da
imponente portaria e
desnecessária para o
mesmo, vez que optou em morar em área
rural, porém distante
apenas a 8 km do centro da cidade, e para
tanto recentemente teve
suas placas de acesso da
portaria localizada na
Estrada Municipal José
Boldrini, s/no. (ACMTI
- Associação Colinas,
Mosteiro e Terras de
Itaici), tanto para entrada como saída, modificadas: UMA PARA “
NÃO ASSOCIADOS”,
outra para “ASSOCIADOS” e mais uma para “
CAMINHÃO/PRESTADORES DE SERVIÇO
E VISITANTES “, sendo que para entrada, as
duas faixas preexisten-

tes na prefalada Estrada
foram transformadas
em três, pintadas no
asfalto: VISITANTES,
MORADORES E CAMINHÃO, sendo que no
comunicado distribuído
pela referida Associação, o acesso “MORADORES” se restringirá
tão-somente aos proprietários de imóveis
dos referidos loteamentos contribuintes para a
Associação/Associados,
óbvio que nesta categoria não incluíram todos
os “MORADORES” dos
aludidos loteamentos,
nem tampouco aqueles
que estão fora dos mesmos que se encontram
na área rural, que de
longa data estão tendo
o seu acesso dificultado,
medidas estas adotadas
sem observância legal
da pratica de recuo para
retorno, nem tão pouco
haverá diuturnamente
pessoas para orientação correta das faixas
e placas divergentes
entre si, assim o acesso destinado aos NÃO
ASSOCIADOS será
utilizado também pelos
VISITANTES E PRESTADORES DE SERVIÇO, que também se
enquadram como “NÃO
ASSOCIADOS”, que
atualmente os responsáveis pelas enormes filas
na portaria, condição
esta que não posso ser
remetido, pois o meu
acesso se dá através de
uma Estrada Municipal
IDT 363 bloqueada por
uma portaria, prejudicando também aqueles
que se utilizam para
transposição por esta via
de acesso/Estr. Mun. ao
outro extremo dos loteamentos e a área rural
contigua, onde residem,
assim como também este
escritor mora há mais de
18 dezoito anos, tendo
alcançado recentemente
Setenta e Um anos de
idade, acometido com
cardiopatia e hipertireoidismo em tratamento há mais de três anos,
sendo constantemente
questionado pela referida Associação: Quem eu
sou? RG, CPF, quantos
empregados e etc., cuja
negativa gera sempre
um confronto, condição
que chegou ao limite
do insuportável e desrespeitoso, mormente
com os idosos que imagino se rem muitos, de

sorte que o referendado
ALERTA é para todos
leitores e figurantes que
se encontrem no contexto acima ilustrado, que
devem ter consigo para
ser prontamente exibido
para quem de direito, o
artigo
10º. do Estatuto do
Idoso contido na Lei
Federal no. 10.741 de
01-10-2003, que diz o
seguinte:
Direito à Liberdade
e ao Respeito - Art. 10.
É obrigação do Estado
e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a
liberdade, o respeito e
a dignidade, como pessoa humana e sujeito de
direitos civis, políticos,
individuais e sociais, garantidos na Constituição
e nas leis.
§ 1 - O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes
aspectos: I – faculdade
de ir, vir e estar nos
logradouros públicos e
espaços comunitários,
ressalvadas as restrições
legais;
II – opinião e expressão;
III – crença e culto
religioso;
IV – prática de esportes e de diversões;
V – participação na vida
familiar e comunitária;
VI – participação na
vida política, na forma
da lei; VII – faculdade
de buscar refúgio, auxílio e orientação.
§ 2 - O direito ao
respeito consiste na
inviolabilidade da integridade física, psíquica
e moral, abrangendo a
preservação da imagem, da identidade, da
autonomia, de valores,
idéias e crenças, dos
espaços e dos objetos
pessoais.
§ 3 - É dever de todos zelar pela dignidade
do idoso, colocandoo
a salvo de qualquer
tratamento desumano,
violento, aterrorizante,
vexatório ou constrangedor.
Afinal nos deram direitos legais que devem
e terão de ser observados em cada pretenso
movimento coletivo; na
falta, ocorrerão atipicidades e
confrontações, ora
oportunamente repudiadas e alertadas. C.N.O.L
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Ecologia também é Cultura:
entenda como ela interfere
no cotidiano
O biólogo Ton Sachetti explica que sem a flora, não
teríamos nenhum alimento
ARQUIVO PESSOAL

BÁRBARA GARCIA
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M

uitas vezes escutamos por aí
que é preciso
respeitar o meio ambiente, mas pouco sabemos
como a biologia interfere
diretamente na nossa
vida e cultura.
O biólogo, mestre e
doutorando em Botânica
da Unicamp, Wellington
Sachetti Jr, que prefere
ser chamado de Ton,
explica alguns exemplos
de como a flora interfere
em tudo.
Ele conta que a natureza nos oferece diversos
“serviços ecossistêmicos”, que dizendo de
forma mais simples, são
tarefas
importantes que o
meio ambiente nos entrega sem que precisemos
pagar: um bom exemplo
é a polinização, que é
feita 80% por abelhas.
Sem elas, teríamos que
pagar pessoas para fertilizar plantações, o que
aumentaria ainda mais a
fome no mundo.
Outra coisa que a natureza pode oferecer sem
pedir nada em troca são
lugares agradáveis como
praias, parques e montanhas, que interferem
muito na sensação de
bem-estar. “A biologia
está em tudo, e sem as
plantas, não teríamos
oxigênio na atmosfera. A
vida não seria possível”.

O biólogo e botânico Ton Sachetti ao lado de uma flor de Jatobá, que foi a planta estudada por ele na pesquisa de mestrado

Foi essa paixão pela
natureza e mais ainda
pelas plantas, que o motivou a seguir. Em sua
pesquisa de mestrado,
Ton estudou como o Jatobá cresce em ambientes
diferentes, um mais seco,
e outro mais úmido. A
importância disso é prever como o desenvolvimento das plantas vão
mudar, caso as áreas mais
úmidas sejam extintas
por causa das mudanças
climáticas.
Como conclusão, a
pesquisa mostrou que os
Jatobás crescem menos
nos lugares secos, e se
estão menores, eles tiram
menos gás carbônico do
ar, o que pode aumentar

o aquecimento global.
Por isso, é que as plantas
precisam ser protegidas,
já que interferem no equilíbrio e sobrevivência do
planeta como um todo.
Uma curiosidade interessante é que para
determinar quantos anos
uma árvore tem, Ton
examinava a madeira e
contava os anéis de crescimento, que são linhas
que ficam aparentes no
tronco. A cada linha,
conta-se um ano. Então
dessa forma, os biólogos
conseguem descobrir a
idade das árvores.
Além de trabalhar
como pesquisador e planejar sua carreira de
futuro professor uni-

versitário, ele também
se dedica a divulgação
científica. “Eu e alguns
amigos criamos o Canal do Youtube “Mandakaru” para explicar,
de forma acessível, temas científicos. Acredito muito que a Ciência
precisa sair dos muros
da universidade e fazer
parte do cotidiano da
população”, defende ele.
Se você gostou dessas
curiosidades sobre ecologia, e quer conhecer
melhor os trabalhos do
biólogo Ton, é só procurar os diversos vídeos
interessantes do projeto
“Mandakaru”, ou segui-lo no Instagram, com o

CINEMA

SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ ANÉIS
Lançamento - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 130 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (2) a Quarta (8): 18h30 [TC] / 21h30 [TC]
Polo Shopping Quinta (2) a Quarta (8): 17h20 [VIP] / 20h35 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (2) a Quarta (8): 15h00 [TC] / 17h15 / 20h30
Polo Shopping
Quinta (2), Sexta (3) e Quarta (8): 15h30 / 18h30 / 20h10 / 21h30 Sábado (4), Domingo
(5), Segunda (6) e Terça (7 - feriado): 14h10 [VIP] / 15h30 / 18h30 / 20h10 / 21h30
...................................................................................................................................................
AFTER - DEPOIS DO DESENCONTRO
Lançamento - Romance - Classificação 16 anos - 99 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (2) a Quarta (8): 21h05
continua
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Quinta (2) e Sexta (3): 18h10
Polo Shopping
Quinta (2) a Quarta (8): 16h25 / 18h45 / 21h55
..................................................................................................................................................
UMA NOITE DE CRIME: A FRONTEIRA
Lançamento - Suspense - Classificação 16 anos - 102 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (2) a Quarta (8): 21h45 [TC]
..................................................................................................................................................
PATRULHA CANINA - O FILME
Pré-estreia - Animação / Aventura - Classificação livre - 86 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Sábado (4) a Terça (7 - feriado): 13h45 / 16h00 / 18h50
Quarta (8): 16h00 / 18h50
Polo Shopping
Sábado (4) a Quarta (8): 14h40 / 16h55
..................................................................................................................................................
PEDRO E INÊS, O AMOR NÃO DESCANSA
Reprise da Sessão “Cult” * - Drama / Romance - Classificação 16 anos - 120 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (4): 14h00 [TC]
*Para a sessão “Cult”, ingresso único R$ 12,00 por espectador
..................................................................................................................................................
PEDRO COELHO 2: O FUGITIVO
2ª semana - Aventura / Comédia - Classificação livre - 94 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá - atenção aos dias de exibição
Somente Domingo (5), Segunda (6) e Terça (7 - feriado) 14h00 [TC]
Polo Shopping
Quinta (2) a Quarta (8): 17h50
..................................................................................................................................................
INFILTRADO
2ª semana - Ação - Classificação 16 anos - 119 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (2) a Quarta (8): 19h05 [TC]
..................................................................................................................................................
FREE GUY: ASSUMINDO O CONTROLE
3ª semana - Ação / Comédia - Classificação 12 anos - 115 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (2) a Quarta (8): 15h05 / 19h15
..................................................................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO 2 - NEGÓCIOS DA FAMÍLIA
3ª semana - Animação / Aventura / Comédia - Classificação livre - 107 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (2) a Quarta (8): 16h30
Polo Shopping - atenção aos dias de exibição
Somente de Sábado (4) a Terça (7 - feriado): 13h40
..................................................................................................................................................
O ESQUADRÃO SUICIDA
5ª semana - Ação / Aventura - Classificação 16 anos - 132 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (2) a Quarta (8): 21h10
..................................................................................................................................................
SPACE JAM - UM NOVO LEGADO
8ª semana - Aventura / Animação - Classificação livre - 115 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá - atenção aos dias de exibição
Somente de Sábado (4) a Terça (7 - feriado): 14h30

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA
EM NOSSO PORTAL
WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR
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No dia 27 de agosto, aconteceu no Colégio Adventista de Indaiatuba, a entrega de medalhas a 39 alunos das séries de 1° ao 5°ano, da
OBA - Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e da Olimpíada Canguru de matemática Brasil. O Colégio teve recorde de inscrições e foi o que
mais teve medalhistas, Parabéns ao Prof. Daniel e a todos os alunos!!

Noite muito especial no ultimo dia 30 de agosto, no
coquetel de Inauguração do Thiago Felix Hair Stylist.
Com a presença de amigos e a imprensa. Parabéns pelo
espaço, está lindo e muito sucesso. Fica na Av. Cerqueira
Cesar, 1283, Centro. Na foto Thiago e Ederaldo!!

Nossa cliente Marcia Pereira, da Marcia Pereira Imóveis, com Cezar e Paulinho em evento no dia 28 de
agosto.

Nossos parabéns vai para Bruna Ramos da Z10
Imóveis, que fez aniversário dia 01 de setembro,
muitas felicidades Bruna!!

A Corretora Cíntia Banwart, da Z10 Imóveis, fez
aniversário no útimo dia 24/08/2021, parabéns e
sucesso!!

E tem mais aniversariante essa semana, a Camila
Teller proprietária da loja Camis Store. Parabéns
e muitas felicidades!!

Colégio Meta

A19

Clínica Bicho Amigo

Adelaide Decorações

1. Piussa, Rodolfo, Carol e Helena, Família Meta em
homenagem aos 27 anos do Colégio Meta.

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!

Equipe do Colégio Meta Jessa, Ana Paula, Fabíola
e Andréa, durante a comemoração dos 27 anos
do Colégio Meta.

Mr.Roof
A linda Lili da Daniela da recepção da Clínica Bicho Amigo,
após banho e tosa. Rua: Quinze de Novembro, 1050 Centro, (19) 3875-2715.

Equipe do Colégio Meta em comemoração aos 27
anos do colégio.

Rodrigo nosso querido cliente, proprietário da Gibim,
recebendo um delicioso bolo, carinho do Jornal Mais
Expressão pela passagem do seu aniversário no último
dia 31/08. Desejamos muitas felicidades e que Deus o
abençoe grandemente.

Bruna e Wilson, proprietários da Kook, recebendo um
delicioso bolo do Grupo Mais Expressão pela passagem
do aniversário de ambos. Ele no último dia 31/08 e Bruna
dia 01/09.Parabéns ao casal, felicidades sempre!

Nossa querida cliente Mara, proprietária da Sonhare
Colchões, recebendo um maravilhoso arranjo com
orquídea da Recanto das Flores Floricultura, mimo do
Jornal Mais Expressão.

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, salão comercial
Dim Indaiatuba. A Mr. Roof, estruturas para telhados em
aço galvanizado, trabalha com orientação na execução
da montagem ou entrega seu telhado pronto. Telhados
embutido para uso de telhas galvanizadas, fibrocimento
e também telhados com telhas cerâmicas. Mr Roof
- inovação em telhados. Faça seu orçamento sem
compromisso estamos atendendo on line e via WhatsApp
F. (19) 98355- 8383, comercial@ mrroof. com.br. A MR.
Roof está em novo endereço na Rua: Edesio Capovila,
159 – Jardim Esplanada

A20 |

negócios & classificados
Nº 963

B2 | IMÓVEIS |

AP04859 - AU. 60m² - APARTAMENTO MOBILIADO COM
ESPLENDIDA LOCALIZAÇÃO - LIFE CIDADE NOVA - apartamento mobiliado, decorado e climatizado sendo 01 suíte com
closet, 02 salas com living, cozinha planejada acoplada ao ambiente com lavanderia, varanda com vista, 02 vagas cobertas.
Excelente opção para morar bem, aquecimento a gás, vagas de
visitantes, condomínio com infraestrutura de lazer e segurança, hall de entrada alem de área fitness e salões gourmet. R$
2.800,00 + COND. + IPTU. CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL:
(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852

CA09618 - CONDOMÍNIO VILA INGLESA - EXCELENTE SOBRADO
- AT 541 M² - AC 323 M² - 04 dormitórios sendo 02 suítes e 01 master
com hidromassagem, sala de 02 ambientes, sala de TV, escritório,
ampla cozinha com planejados, fogão e coifa, despensa, lavanderia,
área gourmet com churrasqueira, piscina de vinil 8 M X 4 M, 01 quarto
para empregada , WC. 02 vagas de garagem cobertas e 02 descobertas. Ar condicionado em 03 dormitórios e sala de TV. Condomínio com
portaria 24 horas e com LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA . VENDA R$
1.600.000,00 - LOCAÇÃO R$ 5.000,00 + COND + IPTU. CORRETORA
YURICO – (11) 99571-8989. CRECI 144.049.

AP05271 - AU. 84m² - APARTAMENTO VILLAGGIO D’AMORE , 3 dormitórios , sendo uma suite, sala de estar com varanda
e jantar, cozinha com armários e balcão em granito, banheiros,
área de serviço e garagem coberta para um carro. Condomínio
com piscina, salão de festa, quiosques com churrasqueira, playground, salão de jogos, quadra poliesportiva e portaria 24h. R$
340.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI 224016 – TEL:
( 11) 98512-9291.

AP04891 -VILA GEORGINA - AU .90 m² - Belíssimo Apartamento
- 03 dormitórios (sendo 01 suíte e 01 convertido para closet), sala
de 02 ambientes com sacada, 01 banheiro social, cozinha e área
de serviço, 01 vaga de garagem. Apartamento totalmente reformado recentemente inclusive os sistemas hidráulico e elétrico, rico
em armários planejados, acabamento de primeiríssima linha, teto
rebaixado com luzes embutidas. R$ 420.000,00. CORRETORA
YURICO – (11) 99571-8989. CRECI 144.049.

LOCAÇÃO
CA09613 - CASA - CENTRO - 03 Dormitórios (Sendo 1
Suíte), Wc Social, Sala, Cozinha, Lavanderia e Garagem P/1
Carro. - R$ 1.900,00 + IPTU.
AP05264 - COBERTURA EM CONDOMÍNIO FECHADO
COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA -SPAZZIO ILUMINARE - 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.
OBSERVAÇÃO condomínio está incluso água e gás.
LOCALIZADA EM UMA DAS ÁREAS MAIS NOBRES DA
CIDADE - LOCAÇÃO R$ 3.200,00+ condomínio + IPTU.
CORRETORA YURICO – (11 )99571-8989. CRECI 144.049
AP05283 - CONDOMÍNIO PIAZA TREVISO - AU. 95m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala ampla dois
ambientes, cozinha planejada, lavanderia, WC de serviço,
garagem para 02 autos coberta. R$ 2.000,00 + COND. +
IPTU. 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$1.700,00+IPTU+COND. CORRETORA JUDITE - CRECI:
212063
VENDAS
TE04153 - VALE DAS LARANJEIRAS - AT 3.840m² - TERRENO DE ESQUINA R$ 552.000,00. CORRETORA SOLANGE
CRECI: 77091 – CELULAR (19) 99304-7300
CA09267 - MORADA DO SOL - CASA TÉRREA COM EDÍCULA SOBRADO- AT 250 M2, AC 180M2 - 03 dormitórios, ampla
cozinha americana, Sala, 02 WC social, área gourmet com
churrasqueira conjugada a lavanderia e a uma ampla garagem. Possui uma edícula sobrado que consiste em: salão de
3m X 9m e 01 WC no térreo. 07 vagas para garagem. Excelente
localização: a alguns passos do Parque Ecológico, próximo
as escolas , posto de saúde municipal (UPA) e de uma das
principais rodovias com acesso a vários municípios e aeroporto
de Viracopos. OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO - VENDA R$
500.000,00. CORRETORA YURICO – (11 )99571-8989. CRECI
144.049
AP05034 - JARDIM POMPÉIA - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
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 ANDARES - 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 aproximadamente

CA09010 - JARDIM RESERVA BOM VIVER - SOBRADO - AT
360m², AC 290m², Localizado no ponto mais alto do condomínio
em rua sem saída, próximo a portaria. Piso inferior: 1 suíte, escritório, lavabo, sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada,
piso em porcelanato, piscina e lavanderia planejada, aquecimento solar. Garagem para 4 carros . Piso Superior: Sala íntima, sala
de TV, 2 dormitórios c/ sacada e vista permanente, 1 banheiro
social, 1 suíte máster c/ closet e banheira de hidromassagem,
com ampla sacada. Locação com todos os móveis inclusos. Lazer do Condomínio: 2 Quadras de tênis, 2 Salões de festas com
churrasqueiras, 1 Salão de festa menor com forno de pizza e
churrasqueira, 1 Salão de festa para eventos maiores, Academia
completa e moderna, Campo de futebol. Condomínio Fechado
com segurança, portaria 24 horas e acesso por biometria. Belíssima área verde preservada com lagos e quiosques. LOCAÇÃO
R$7.500,00+COND+IPTU - CINTIA BAMWART CRECI: 129578
– TEL: (19) 99907-6516.

CA09576 - CASA TÉRREA - LOCALIZADA EM BAIRRO
NOBRE - AT 125 m² - AC 78 m² - Sala, cozinha, 02 dormitórios,
01 WC social, 02 vagas garagem coberta, lavanderia, quintal
- a 50 metros do Parque Ecológico, próximo a Supermercado, farmácia, padaria e comércio em geral - R$ 350.000,00.
CORRETORA YURICO – (11) 99571-8989. CRECI 144.049

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 automatizadas. Possibilidade de Fechamento de Varanda em vidro. Medição de luz,
água e gás individualizada. Varanda Gourmet. Infra estrutura preparada para instalação de ar-condicionado em 07 ambientes. Construção em alvenaria convencional, 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; Espaço 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 churrasqueira, garagem coberta para 02 autos. Localização privilegiada, 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 Americana Planejada, Lavabo, Área de Serviço, Edícula e Garagem
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/Churrasqueira e Banheiro Auxiliar, Quintal e Garagem P/02 Carros Cobertos. Toda preparada para instalação de ar condicionado;
preparada para aquecimento solar. R$ 850.000,00. IMÓVEL LOCADO - EXCELENTE P/INVESTIMENTO. CINTIA
BAMWART CRECI: 129578
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2 ref site 7147 - Casa Jardim União - 2 dorm , sala , coz , banheiro, área de serviço, churrasqueira e garagem R$ 1.555,00
+ IPTU

3 ref site 8660- Casa Jardim Park Real - 3 dorm, sala, cozinha,
banheiro, área de serviço, churrasqueira e garagem - R$ 3.300,00
+ Cond + IPTU

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

5 ref site 28320 - Apartamento Parque Boa Esperança- 3
dorm, sala, sacada, coz, wc social, área de serviço e garagem - R$ 2.900,00 + Cond + IPTU

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

7 Ref site 31172 - Casa Jardim Moriyama- 3 dorm, banheiro,sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 460.000,00

8 ref site 31168 - Casa Jardim Regente - 3 dorm , wc social,
sala, coz, área de serviço, área de churrasqueira e garagem
R$ 510.000,00

9 ref site 31164 - Terreno Jardim Bela Vista - Lote de 306 m² residencial R$ 320.000,00 + Cond + IPTU

10 ref site 31169- Terreno Parque Campo Bonito- Lote de 150
m² - R$ 133.000,00

11 ref site 17035 - Apartamento Centro - 3 dorm, coz, sala,
banheiro social e garagem - R$ 390.000,00 + Cond +IPTU

12 ref site 31163 - Apartamento Jardim Moacyr Arruda
- 2 dorm, coz, sala, varanda, área serviço e garagem - R$
290.000,00 + Cond + IPTU

1 ref site 5035- Casa Jardim Morumbi- 2 dorm , sala, coz,
banheiro, área de serviço e garagem R$ 1.300,00 + IPTU

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES
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VENDA

CASAS

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
CA00495-VILLA TOLLER- 2 dorms+dep+2 vagas.R$ 360.000,00
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-3 suíte+dep+2vagas........R$ 600.000,00
CA00494-VILA SUÍÇA- 4 dorms+dep+4 vagas.R$ 1.200.000,00
CASA EM CONDOMÍNIO
CA00480-PARK REAL-3 dorms c/ suíte e closet+dep+2 vagas..
............................................................................R$ 640.000,00
CA00487-MONTREAL-3 dormsc/ suíte +dep+2 vags................
............................................................................R$ 640.000,00
CA00468-BRESCIA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas....................
............................................................................R$ 830.000,00
CA00463-VILLA ROMANA- 3 dorms(suíte)+dep e c/piscina.....
.........................................................................R$ 1.400.000,00
CA00465-DONA LUCILLA- 3 suítes +dep+4 vagas.....................
.........................................................................R$ 1.650.000,00
CA00472-JARDIM MARINGA-3 suítes+dep+2 vagas................
.........................................................................R$ 1.150.000,00
CA00484-MARIA JOSÉ-3 suíte + dep + piscina +4 vagas...........
.........................................................................R$ 1.390.000,00
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

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 americana 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.
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.
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.

TE00325- NOVA VENEZA-150M.........................R$ 190.000,00
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
CASAS EM CONDOMÍNIO
CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 4 suítes+dep+4vagas......................
..............................................................R$ 7.500,00+cond+iptu
CA00444-JD. AMSTALDEN-4 suítes+dep+4 vagas e piscina.........
................................................................... R$ 18.000,00 incluso
APARTAMENTO
AP00079-ROCCAPORENA- 1 dorm s+dep 1 vaga........................
................................................................R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-2 dorms +dep 2 vagas........................
.................................................................R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00204-SKY TOWERS- 2 suítes+dep+2 vagas............................
.................................................................R$ 3.000,00 cond+iptu
AP00131-ED. GIOVANA- 3 dorms c/ suíte +dep+2 vagas............
................................................................... R$ 3.900,00 (incluso)
AP00194-LÊ CHATEAU- 3 dorms+dep+2 vagas............................
................................................................R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00198-LÊ CHATEAU- 3 dorms+dep+2vagas(mobilhado).........
................................................................... R$ 5.000,00 (incluso)
TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M................R$ 2.200,00+iptu
T00134-CIDADE NOVA 40M.............................R$ 2.000,00+iptu

CHÁCARAS

SALÃO E SALAS

CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dorms +dep +piscina................
........................................................................ R$ 1.350.000,00
CH00076-TERRAS DE ITAICI-3 dorms+dep+2 vagas..................
.........................................................................R$ 1.050.000,00
CH00075-VALE DAS LARANJEIRAS- 3 casas + áreas de lazer+piscina...................................................................2.440.000,00
CH00069-COLINAS- 3 dorms + dep + casa de caseiro...............
............................................................................R$ 530.000,00
CH00072-OLHO D´ÁGUA- 1000m c/ casa .........R$ 500.000,00

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

TERRENOS

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

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 estar, 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,
lavanderia, 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$1.450.000,00 - 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$1.485.000,00 - 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

GALPÕES

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.
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dorm. sendo 1 suíte, wc, sala de estar 3 ambientes, coz. americana, 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.

APARTAMENTOS

IMÓVEL COMERCIAL

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.
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.

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.

TERRENOS
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E C/ERCIAIS
APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL
TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.
JD. CALIFORNIA – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia fechada.
VILA FLORENÇA – R$2.400,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social e
garagem para 4 carros
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..
JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e 1 vaga de garagem.
CENTRO - EDIFICIO YPE – R$1.200,00 - 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$2.000,00 – Área 540 m²
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Classificados

867
Morada do sol
- Rua:81 02 dormitórios
(01 suíte) sala/cozinha
americana, abrigo nos
fundos e garagem p/ 02
autos. De 270.000,00 POR
APENAS R$220.000,00
Aceita Financiamento.
Corra! F.: 99762-7997 /
3935-3294
940
SOBRADO
JARDIM EUROPA: 3 dormitórios + 1 uma suíte 2
cobertas 2 descobertas
19 99384 -7400
940
VILA AREAL
( PRÓXIMA DO CARREFOUR) 3 dormitórios c/
suíte 2 vagas cobertas
R$ 430.000,00 12 997743282 WHATs
940
CASA NOVA
CONDOMÍNIO VEIENA
3 dormitórios c/ suíte 2
vagas de garagem R$
740.000,00 Tel 12 997743282 WHATS
940
CASA NOVA
CONDOMÍNIO BRÉSCIA
3 dormitórios c/ suíte 1 vaga coberta R$
715.000,00 12 997743282
WHATS
963
Lindo Sobrado á venda Vila Furlan:
em Indaiatuba. 3 dormitórios, sala ampla cozinha,
área e serviço, garagem,
armários embutidos
cozinha, dormitórios..

Venda R$ 750.000,00.
Mais informações F.:
(19) 98346-2298 email:
selmaribeiro@creci.org.
br
965
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 piscina aquecida,
edícula, lavanderia no
fundo, canil, terreno inteiro com 131m2 construído – R$ 560mil aceita
financiamento. Contato:
19 98768-0033
968
Proprietário
Vende Casa: 3 ou 4 suítes
300m², Ótima localização
Tradicional condomínio
Semi decorado – Piscina
R$ 1.500,000 (19) 997757180
963
CASA NA MORADA DO SOL: Sobrado
3 DOM. Sala, cozinha,WC
Social Semi acabado,
Serve para ponto comercial R$ 300 MIL (19)
99762-7708
963
Vende-se
casa nova no Jardim Colibris - Casa com 2 dormitórios, sala, cozinha,
WC social, lavanderia,
quintal, garagem para 2
carros, portão eletrônico, aceita financiamento
e está no valor de 320 mil.
Contato (19)997627708.

963
Vende-se
casa no Jardim Belo
Horizonte: em Indaiatuba
casa com 3 dormitórios,
sendo uma suíte e todos
com armários, sala com
armários, cozinha com
armário, WC social, área
gourmet com churrasqueira, pia e móveis e
garagem, para 3 carros
e portão eletrônico e
está no valor de 450 mil e
aceita proposta. Contato
(19)99762-7708.
966
Vendo/Troco
- Locado: R$3.800,00
- Prédio residencial próximo ao Haoc - Rua dos
Indaiás, 256. Com 4 imoveis independentes, Terreno 250m², contruído
230m². Ótimo local.Valor
R$ 830 mil. Tratar (19)
98817-5312 WhatsApp

940
PORTAL DOS
IPÊS Casa alto padrão
04 suítes c/ ar-condicionado, Sala 3 ambientes,
cozinha planejada, Área
de serviço, área gourmet
e área de lazer completa.
19 99384-7400

965
Apto Reserva
Vista Verde: 3 dorm(-

1suite), 2 vagas cobertas.
Cel: 13 997123768
965
Apto em Santos/Gonzaga, frente ao
mar, 2 dorm (1suite),garagem. 13 997123768
973
Vendo ap Jardim Murumbi: Desocupado condominio mirin
1 2 dormi. sala, cozinha,
banheiro, 1 vaga de garagem, salão de festa
quadra e playground R$
148 mil - (19) 98817-5312
968
Vende se ap
no Jardim Nair Maria
em Salto: 3° andar Metragem 60 metros, 2 dormitórios, Sala, Cozinha
Planejada, 1 Banheiro, 1
vaga na garagem coberta
, Edifício Rio claro.Valor
180.000,00. Direto com
Proprietário Falar com
Antônio (19) 992562944
963
Vende Ap Vitória Regia: em Indaiatuba 2 dorm, sala cozinha
um wc social, uma vaga
de garagem. Valor 160
mil aceito proposta
contato (19)997627708
935
“APARTAMENTO PLAZA BELA
VISTA: 2 dormitórios
c/ suíte 2 vagas de garagem 19 99384-740
“
905
Condomínio
Nações Jd. Alice - Ótimo apartamento no 1º
andar com 02 dormitórios e vaga de garagem,
acabamento excelente,
com sanca na sala, wc.
Apenas R$210.000,00
ou R$95.000,00 de entrada + parcelas de
R$1.210,00 F.: 997627997 / 9-8271-6141Corra!
905
Vila das
Praças Jd. Alice - 02
dormitórios e demais
dependencias todas
com móveis planejados,
portaria 24 horas, área
de festas, vaga de garagem, piscina, elevador.
Apenas R$220.000,00
Aceita financiamento. ou
terreno F.: 99762-7997 /
98271-6141 Corra!
905
Vitória Régia Apartamento com 02 dormitórios em ótimo acabamento e vaga de garagem portaria 24 horas
por apenas R$140.000,00
F.: 99762-7997 / 982716141 Corra!
952
Apartamento
novo Villa Heveltia - 2
dorm., vaga de garagem,
lazer completo. Ao lado
da Santos Dumont, 5
minutos do centro, 01
minuto do aeroporto internacional e Viracopos.
R$ 252.542,02. Financiamento pelo casa amarela
e Caixa poupança. F.:
(19) 98346-2299

867
Sítio em Piedade-SP - 26.000m², casa
c/ 03 dormitórios, 02 wcs
, toda avarandada, gramada, pomar, área de
cultura, bosque, água
de mina, 01 tanques com
peixes abastecido com
água por gravidade, diversas árvores frutíferas,
play groud, a 12 km do
centro, R$390.000,00
aceita imóvel em Indaiatuba de igual ou menor
valor. Estuda entrada +
parcelamento. F.: (19)
99762-7997 / 3935-3294
867
Sítio em Piedade-SP - 36.000m², 02
casas, barracão, lago
com peixes, telefone
fixo, torre de internet
a 500 metros da rodovia, R$300.000,00 aceita
imóvel em Indaiatuba
de igual ou menor valor.
Estuda entrada + parcelamento. F.: (19) 997627997 / 3935-3294
940
SÍTIO MONTE

MOR 1,5KM do centro de
Monte Mor, Via asfaltada,
ótima casa e mais duas
edículas, Piscina, lago e
área verde preservada.
19 4105-7479
963
Chacara Mosteiro: com duas casa
2500 m², otima topografia, piscina, 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.
963
Sitio em Elias
Fausto: 35 alqueires
pode ser vendido em
duas partes, 1 parte de
20 alqueires que possui
casa e baracão, outra
parte 15 alqueires apenas terra e rio total de 4
rios nos 2 . (19)997627708
963
Sitio entre
Monte Mor e indaiatuba:
13,5 alqueires terra roxa
e bom de água. Contato
(19)99762-7708
935
CHÁCARA
COLINAS Com 2 dormitórios Banheiros feminino e masculino R$
750.000,00 19 4105-7479

935
TERRENO
JARDIM COLONIAL 150
metros R$ 185.000,00
19 99384-7400
964
Condomínio
fechado Horizontwn,
terreno 450 m Cel: 13
997123768
970
Venda com
exclusividade: 2 lotes
comercial de 500 metros cada totalizando

1000 metros. Valor R$
800.000,00 mais informações F.: (19) 983462298 email: selmaribeiro@creci.org.br
968
Vende - se
um terreno jardim
Moryama: de 150 metros , com planta de
98 metros , escritura e
água e luz já instalada
e alicerce pronto , 100%
documentado . Valor
190.000,00 direto com
proprietário . Falar com
Antônio (19) 992562944
935
TERRENO
ELIAS FAUSTO 175
metros R$ 57.000,0019
99384-7400

minal urbano central.
Em Indaiatuba. Telef.011-996888318
952
Sala comercial à venda e Locação
Office Premium - escritório e wc. Locação
R$ 1.200,00 + Cond..
+ IPTU
Venda R$
310..000,00

955
Quer ser uma
revendedora Lowell?
Me pergunte como!
Tel: 11-99197-2576 Edimara

965
Passo Ponto 952
OfereçoComercial. (Mercadi- -me: Para trabalhar
nho) próximo ao ter- como pedreiro, en-

canador, e jardineiro
contato 19 997766841 whats
953
Ofereço-me
como manicura, cabeleireira e depiladora atendimento a
domicilio 19 993695615/ 19 3935-0499
953
Quer ser
uma revendedora
Lowell? Me pergunte
como! Tel 11-991972576 - Edimara

964
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
cânico. Experiência
em operar máquinas
convencionais.
OPERADOR DE TORNO CNC– Experiência
em operar Torno CNC
e Centro de usinagem
(Comandos Siemens e
Fanuc). Conhecimentos em Metrologia.
Ensino médio. Desejável possuir Curso de
Leitura e Interpretação de Desenho.
ACABADOR DE MÁRMORE – Experiência
em acabamentos diversos em mármores
e granitos (45 graus,
reto, boleado, meia
cana, rebaixado. Residir em Indaiatuba
ou Salto.

PEZA – Experiência
na função. Residir em
Indaiatuba. Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Residir em Valinhos. Ensino médio
completo. Informática
básica. CNH B. Irá dirigir
os carros da empresa.
Experiência em Almoxarifado, separação de
pedidos e expedição de
materiais.

ASSISTENTE DE FATURAMENTO – Experiência na área
Fiscal, emissão de
Notas Fiscais e cobrança.
Desejável
superior completo AUXILIAR DE PRODUou cursando. Pacote ÇÃO – Residir em Elias
Fausto, Monte Mor ou
Office.
Cardeal. Para trabalhar
AUXILIAR DE SER- em serviços manuais,
VIÇOS GERAIS – Ex- movimentando mercaperiência em limpe- dorias. Disponibilidade
za, corte de grama, para trabalhar em Turlimpeza de piscina e nos.
manutenção predial.
Residir em Indaiatu- CONTROLADOR
DE
ba. Disponibilidade ACESSO – Experiência
de horário.
na função. Ensino médio completo. DisponiAUXILIAR DE LIMbilidade de horários.

JARDINEIRO – Experiência na função comprovada em carteira.
CNH categoria B. Experiência em máquinas de cortar grama,
soprador e dirigir tratores.

PROGRAMADOR DE
TORNO CNC – Experiência em programação de máquinas
CNC (Centro de usinagem e torno CNC).
Desejável Técnico em
Mecânica. Residir em
Indaiatuba ou região.

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

SOLDADOR – Experiência em Solda MIG
e TIG. Ensino médio.
Residir em Indaiatuba.

OPERADOR DE MÁQUINA – Ensino médio
completo.
Conhecimentos em Metrologia
e Leitura e Interpretação de desenho me-

TORNEIRO MECÂNICO – Experiência na
função comprovada
em carteira. Residir
em Indaiatuba ou região.

Rua XV de Novembro, 1084
Centro - Indaiatuba.
Acesse nosso site e cadastre o seu
currículo: www.joblinerh.com.br
Fone: (19) 3835-5215 / 3834-8862

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. GILSON LUIZ STUREM
VECCHI com 69 anos, União
estável com Angela Azevedo,
sendo filho de Luiz Vecchi e
Olga Sturem Vecchi. Deixou
os filhos: Gustavo, Anelise,
Paulo (Maiores). Falecido
em: 01/08/2021, e Sepultado
no Cem. Mun. de Itu- SP aos
02/08/2021.
2. LUIZ PEREIRA GOMES
com 84 anos, Casado com
Maria de Lourdes Campos
Gomes, sendo filho de Manoel Pereira Gomes e Thereza
Pinto da Assunpção. Deixou
os filhos: Neusa, Irene, Maria
Inês, Maria Luiza, Maria Teresa, Luiz, Beatriz, Silvia, Emmanuel (Maiores). Falecido em:
05/08/2021, e Sepultado no
Cem. Mun. de Santo Antonio
da Platina aos 06/08/2021.
3. MARIA LOURDES DE
SOUZA OLIVEIRA com 73
anos, Viúva, sendo filha de
Benvindo Jose da Silva e
Idalina de Souza Leão. Deixou os filhos: Sandra, Cleide,
Paulo, Sueli, Fabiano (Maiores), Adriana (fal). Falecido (a)
em: 11/08/2021, e Sepultado
(a) em Moreira Sales- PR aos
12/08/2021.
4. MARIA ANA DA CONCEIÇÃO XAVIER com 80 anos,
Casada com Francisco Xavier,

sendo filha de Luiz Sabino da Silva e Ana Maria de Jesus. Deixou
os filhos: Maria Aparecida, Maria
de Lourdes, Cicero, Neusa, Valdir, Sidinei, Rosangela, Roseli
Claudinei, João (Maiores). Falecido (a) em: 14/08/2021, e Sepultado (a) no Jardim das Flores
em Itupeva aos 15/08/2021.
5. ALESSANDRO DE JESUS
GOMES com 31 anos , Era
Solteiro(a) sendo filho(a) de
ATECINO JOSE GOMES e
MARIA ROSA DE JESUS. NÃO
DEIXOU FILHOS. Falecido em:
24/08/2021, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
25/08/2021.
6. MARIA CONCEIÇÃO DOS
SANTOS FELIX DE JESUS
com 52 anos , Casado (a) com
ANTONIO FELIX DE JESUS
FILHO sendo filho(a) de JOÃO
DOS SANTOS e CONCEIÇÃO
NUNES DOS SANTOS. deixa
filho(s): VITORIA 11, CHAMBERTHAM ( FAL ), Falecido
em: 24/08/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
25/08/2021.
7.JOSÉ RUBENS FERNANDES com 83 anos , Casado
(a) com NEUZA APARECIDA
PACHECO FERNANDES sendo filho(a) de ANTONIO FERNANDES e ROSA CANTELI
FERNANDES. deixa filho(s):

REGINA 62,
FRANCISCO
24/08/2021,
no JARDIM
25/08/2021.

REGINALDO 59,
35, Falecido em:
e sepultado(a)
MEMORIAL aos

8.
MATHEUS
SOBRAL
URUMBEBA com 23 anos ,
Era Solteiro(a) sendo filho(a)
de ALESSANDRO SOBRAL
URUMBEBA
e
TATIANE
CRISTINA GREGÓRIO. NÃO
DEIXOU FILHO, Falecido em:
24/08/2021, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
25/08/2021.
9. IZAURA XAVIER DE MELO
com 77 anos , Era Viúvo(a) de
JOSE MARTINS DE MELO
sendo filho(a) de GERALDO
XAVIER e MARIA APARECIDA.
deixa filho(s): MARIA , MARLI
(MAIORES), HELIO ( FAL ), Falecido em: 24/08/2021, Velado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS, e
sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 25/08/2021.
10. GETULIO PEREIRA DE ALMEIDA com 84 anos , Casado
(a) com LUIZA ARRUDA DE ALMEIDA sendo filho(a) de ALIPIO
LUIZ PEREIRA DE ANDRADE
e DINORA MORENO DE ALMEIDA. deixa filho(s): ELIASIR,
ELIASAR, LUCIO ( MAIORES
), LUCIA ( FAL ), Falecido em:
25/08/2021, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos

25/08/2021.
11. ANTONIO RATTI com 91
anos , Era Viúvo(a), sendo filho(a) de VERILDI RATTI e ANGELA GOZZO. deixa filho(s):
CARLOS 66, ANTONIO 59,
Falecido em: 25/08/2021, e sepultado(a) no CANDELARIA aos
25/08/2021.
12. ANTONIA APARECIDA
FACCIOLI com 74 anos , Era
Solteiro(a) sendo filho(a) de
JOÃO FACCIOLI e EDGAIR
BERTELLI FACCIOLI. NÃO
DEIXOU FILHOS., Falecido em:
25/08/2021, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
26/08/2021.

SECILDA, ARIOVALDO (MAIORES) FLORIANO ( F ), JOSÉ
ARNALDO ( F ), ADERALDO (
F ), Falecido em: 26/08/2021, e
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 26/08/2021.
15. ROBERTO GREGORI com
88 anos , Era Separado(a),
sendo filho(a) de HENRIQUE
GREGORI e OFÉLIA MAZZANTI GREGORI.deixa filho(s):
ROBERTO, CLAUDIA, DENISE,
PAULO, CIBELE (MAIORES),
Falecido em: 26/08/2021, e sepultado(a) no CEM.JD.COLINAS.BERNARDO DO CAMPO-SP
aos 26/08/2021.

13. ARISTOTELES RAMOS DE
SOUZA com 54 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de MARCILIO DE SOUZA e JOVITA RAMOS DE SOUZA. deixa filho(s):
ELENITA, PAULO (MAIORES),
Falecido em: 25/08/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 26/08/2021.

16. OLIVIA MADALENA RIBEIRO com 92 anos , Era Viúvo(a),
sendo filho(a) de AMERICO
MADALENA e MADALENA DE
ALMEIDA. deixa filho(s): APARECIDA , SEBASTIANA, MARIA JOSE, BENEDITA, JOSE
(MAIORES), APARECIDO (FAL),
Falecido em: 26/08/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 27/08/2021.

14. GRINAURIA ANA DE JESUS com 81 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de JOVENAL
ANTÔNIO DO NASCIMENTO e
ANA MARIA DE JESUS DO
NASCIMENTO. deixa filho(s):
MARIA DO CARMO, ROCILDA, ROSENILDA, ROSILDA,
ROSEVILDA, AGNALDO, RO-

17. ERNANI ITALO MAZOLI com
81 anos , Casado (a) com ANA
MARIA M MAZOLI sendo filho(a)
de ITALO MAZOLI e INES FERREIRA MAZOLI. deixa filho(s):
SILVIA, ALEXANDRE, ERNANI (MAIORES ), Falecido em:
26/08/2021, e sepultado(a) no
CANDELARIA aos 27/08/2021.

18.
LAZARO RUIZ
ARREGOLAS com 57 anos ,
Casado (a) com ELISANGELA
DOS SANTOS ARREGOLAS
sendo filho(a) de IZIDRO RUIZ
ARREGOLAS e APARECIDA
DANTAS DA SILVA. deixa filho(s): EVELYN 19, SOPHIA 10,
GABRIEL (FAL), Falecido em:
26/08/2021, e cremado(a) no
CREMATORIO UNIDAS- PIRACICABA SP aos 27/08/2021.
19. LUIZ CARLOS MERGULHÃO com 75 anos , Casado
(a) com LUSANIRA BISSI MERGULHÃO sendo filho(a) de ALBERTO MERGULHÃO FILHO e
ALICE FERNANDES MERGULHÃO. deixa filho(s): AMBRA
50, ANA PAULA 45, Falecido
em: 26/08/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
27/08/2021.
20. IZIDORO GERMANO com
79 anos , Era Viúvo(a), sendo filho(a) de JOAQUIM GERMANO
FILHO e VITALINA DE PAULA.
deixa filho(s): SONIA 60, SANDRA 56, EDUARDO 46, Falecido em: 26/08/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL
aos 27/08/2021.
21. ERIVALDO MISAEL DE
LIMA com 76 anos , Casado
(a) com ELISABETE CAMPOS
DE LIMA sendo filho(a) de LUIZ
MISAEL DE LIMA e LAURA

COSME DE LIMA. deixa filho(s):
SILVANE, PATRICIA, DANIELA, ERIVALDO (MAIORES),
Falecido em: 26/08/2021, e
sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 27/08/2021.
22. JOSE ROBERTO STRIULLI
com 69 anos , Casado (a)
com MARLENE APARECIDA
MELO STRIULLI sendo filho(a)
de JOSE STRIULLI e TERESA STRIULLI. deixa filho(s):
ERIK ( MAIOR), Falecido em:
27/08/2021, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
27/08/2021.
23. ANTONIO ARGEMIRO ANTONIOLLI com 68 anos , Casado (a) com FRANCISCA DE
FATIMA ASSALIM ANTONIOLLI
sendo filho(a) de ANTONIO
ANTONIOLLI e OTILIA RIPABELLO ANTONIOLLI. deixa
filho(s): MARCELO 45, LUCIANO 44, GILBERTO 41, THAIS
28, Falecido em: 27/08/2021, e
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 28/08/2021.
24. MARIA HELENA DA SILVA
MARCILIANO com 78 anos ,
Casado (a) com ISRAEL MARCILIANO sendo filho(a) de PAULINO PEREIRA DA SILVA e MARIA DOS SANTOS SILVA. deixa
filho(s): JOSE LUIZ, CLEUSA,
REGINA , CLAUDEMIR , CELIO
, EMILENE (MAIORES), Fale-

cido em: 27/08/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 28/08/2021.
25. IRENE DE CASTRO
PAPINI com 83 anos , Era
Viúvo(a), sendo filho(a) de
OLIMPIO GOMES DE CASTRO e ANA GODOI DE
CASTRO. deixa filho(s): LUIZ
61, PEDRO 50, Falecido em:
27/08/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
28/08/2021.
26. JANAINA DE LAZARI com
44 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de NELSON LUIZ
LAZARI e LUCY ZAGHI DE
LAZARI. deixa filho(s): CESAR 24, MATEUS ( FAL )., Falecido em: 28/08/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 29/08/2021.
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