
A flexibilização das regras da fase de transição do 
Plano SP e a retomada das aulas presenciais aumen-
tou o fluxo de passageiros no transporte público de 
Indaiatuba.

Confira nesta edição a estreia do espaço “Memórias 
do E.C. Primavera”, que traz momentos históricos da 
equipe de Indaiatuba

Indaiatuba se prepara para a verticalização, tendência que já está chegando ao interior

P. A11

P. A8

P. A15

ECONOMIA

ARQUIVO/PMI

Estado oficializa credenciamento de Indaiatuba 
para quimioterapia e cirurgias oncológicas

A verticalização co-
meça a se tornar uma 
tendência cada vez mais 
forte em Indaiatuba, tanto 
que a discussão já é pauta 
de destaque no processo 
de atualização do Plano 
Diretor e da Lei de Uso e 
Ocupação do Solo. Hoje a 
cidade tem 258 edifícios 
verticais em funcionamen-
to e outros 22 aguardam 
análise técnica e liberação. 
Levantamento divulgado 
em agosto pelo Centro 
de Estudos da Metrópo-
le aponta que a capital 
paulista registrou mais 
residências em prédios 
que em casas em 2020 e 
Campinas já é a cidade 
com maior verticalização 
do interior.

Indaiatuba tem mudanças em 
linhas do transporte coletivo

TRANSPORTE

FUTEBOL

15º Troféu Frutos de 
Indaiá acontece dia 6 de 
novembro

O Grupo Mais Expres-
são realiza o Troféu Frutos 
de Indaiá há 15 anos, e ao 
longo dos anos foi crescen-
do e ganhando prestígio 
na cidade. Considerado o 
maior e melhor evento de 
premiação de Indaiatuba 
e região, a 15ª edição 
premiará as empresas 
e empresários que se 
destacaram na pesquisa re-
alizada com os moradores 
do munícipio

FRUTOS DE INDAIÁ

XXXX

Município foi credenciado após avaliação técnica do Governo do Estado de São Paulo 
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Editorial
Dia de luta das pessoas com deficiência 

Dia 21 de setembro é considerado o Dia Mundial de Luta das Pessoas com Defici-
ência. O Censo 2020 foi adiado pelo IBGE em razão da pandemia do coronavírus. Sendo 
assim, os dados mais recentes que temos são do Censo 2015. 

Neste levantamento, a porcentagem de pessoas com deficiência no Brasil (incluindo 
motora, visual, auditiva ou intelectual) era de 24,9%. Uma parcela expressiva que soma cer-
ca de 52, 5 milhões de pessoas.

Porém, apesar de serem um grupo grande da população, quase um quarto, porque há 
tão pouca representatividade nas mídias, é tão pouco se fala sobre respeito e direitos dessas 
pessoas?

Uma das possíveis causas para isso, é que nos movimentos sociais de minorias (e aqui 
não falamos em questão de quantidade, mas sobre grupos que foram oprimidos historica-
mente e precisam lutar por direitos básicos) como de pessoas, negras, LGBT+, mulheres, e 
indígenas, - para citar alguns - cada grupo tem, a seu modo, um orgulho próprio que os une 
e ajuda a construir sua identidade coletiva.

No caso das pessoas com deficiência, esse sentimento de “orgulho por pertencimento”, 
parece não existir a princípio, porque a deficiência, sendo congênita ou adquirida, não é algo 
que a pessoa gostaria de ter, mas sim uma caraterística que acontece, traz limitações, e é pre-
ciso encontrar meios e recursos para conviver com elas. Conviver, mas não necessariamente 
superar, - essa palavra tão desgastada, “superação” - porque a deficiência é em si mesma 
uma condição, uma caraterística, e não uma doença - como culturalmente foi estabelecido.

Outra questão é que há diversos tipos e graus de deficiências. Pessoas com dificuldades 
motoras, são muito diferentes das que tem limitações visuais, também diferentes das que tem 
limitações auditivas, e a mesma coisa com limitações cognitivas. 

A própria diferença também faz com que as tecnologias de acessibilidade sejam di-
versas em cada caso, e que, quem tenha uma determinada condição, não conheça quase 
nada da outra.

Por isso é importante que pessoas com deficiência se reconheçam entre si, contem suas 
histórias e acolham as dos outros. A união fortaleceria o movimento por inclusão e respeito. 
Um último fator é o preconceito e a falta de respeito com que algumas pessoas falam com 
quem tem alguma limitação visível. Muitos são invasivos, não demonstram sensibilidade 
ou disposição em ajudar, e sim, há gente que trate com inferioridade.  Aliás, não por acaso o 
preconceito em relação a quem tem uma deficiência tem nome específico: capacitismo. Esse 
termo decorre do fato de que essas pessoas são sempre colocadas em lugar de “incapacida-
de” perante o restante da população. Fica aqui um apelo para que possamos compreender 
que a inclusão é importante para todos. Um desafio para toda a sociedade. 

Que todos temos limitações, e não é porque o limite do outro está mais “visível” que o 
seu, que pode considerá-lo mais frágil. A beleza do ser humano é a diversidade. E a potência 
está nela também.

Como dica de leitura, fica o livro “Sobre limão e linhas tortas”, da nossa repórter Bár-
bara Garcia, que traz histórias reais de 10 jornalistas com alguma deficiência. Está disponível 
na Amazon, e no site da Editora Traçado Editorial.

Previsão do Tempo

Artigo

Vender um imóvel nem sempre é uma tarefa fácil ou rápida. Afinal, vários fatores interferem esse processo, tais 
como: a demanda do mercado, arquitetura e decoração do imóvel, preço da propriedade, entre outros.

Contudo, utilizando algumas técnicas é possível deixar a sua casa mais comercial para vendê-la muito mais 
rápido. Por essa razão, selecionamos 05 dicas que vão te ajudar com isso. 

Primeiramente, recomendamos que você mantenha a limpeza e organização do imóvel em dia. Pois, esses 
passos são essenciais para que o futuro comprador do imóvel consiga conhecer os ambientes por completo e se 
imagine morando no local. 

Depois disso, é hora de analisar a decoração da sua casa. Visto que, ela influencia bastante a percepção dos 
interessados sobre o imóvel. Por exemplo, ambientes repletos de ornamentos e quadros transmitem muitas infor-
mações, que acabam poluindo visualmente o local. 

Dessa forma, sugerimos a utilização de objetos decorativos simples e elegantes para compor uma imagem 
mais sofisticada e acolhedora dos ambientes. Já que, isso acaba despertando o interesse dos clientes pelo imóvel. 

Também é importante ressaltar que a pintura e estado de conservação da residência interferem bastante na 
decisão de compra. Sendo assim, atente-se a esses detalhes antes de anunciar o imóvel e realize os reparos neces-
sários. 

A mobília da propriedade é outro fator que faz muita diferença na negociação. Dado que, este costuma ser um 
dos principais fatores de aumento no preço dos imóveis.

Pensando nisso, indicamos que você avalie se vale a pena comercializar o imóvel com esses itens ou não. Em 
caso positivo, opte por móveis produzidos com materiais resistentes e design moderno, que valorizam ainda mais 
a propriedade.

Além disso, é importante considerar o preço pelo qual o imóvel será anunciado. Pois, esse é o principal fator 
de atração de clientes compradores. 

Desse modo, conte com a ajuda de uma imobiliária para avaliar a sua casa e colocá-la à venda pelo valor cor-
reto! Assim, as chances de negociá-la aumentam bastante.

Conheça o Grupo Silvana Carvalho, uma imobiliária especializada na venda de imóveis em condomínios de 
Indaiatuba e que oferece todo o suporte que você precisa para negociar a sua casa! 

Ligue para (19) 3500-6662 ou (19) 99364-7898 (WhatsApp) e anuncie agora mesmo o seu imóvel para venda. 

Aprenda a deixar a sua casa mais comercial para venda

Escrito por: Maria Eduarda Silva dos Santos – Grupo Silvana Carvalho

24/09 - Sexta-feira 26/09 - Domingo25/09- Sábado 27/09 - Segunda

Mínima: 14°
Máxima: 30°

Mínima: 17°
Máxima: 28°

Mínima: 18º
Máxima: 31°

Mínima: 18°
Máxima: 33°

Artigo

Na última semana tivemos a notícia de que uma família faleceu em um acidente aéreo, foi então que as pessoas 
começaram a se perguntar: Como fica a herança das pessoas envolvidas no acidente em casos assim?

O direito chama de comoriência quando ocorre a morte das pessoas da mesma família de uma forma que impossi-
bilita saber quem faleceu primeiro. Tal situação é muito recorrente nos casos de acidentes aéreos. 

O artigo 8º do Código Civil de 2002 prevê o seguinte: “Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, 
não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos.”

No direito sucessório saber quem faleceu primeiro é extremamente importante, justamente para se verificar como 
será feita a transmissão da herança da pessoa falecida.

A autora Maria Berenice Dias ensina que não havendo a possibilidade de saber quem é herdeiro de quem, a lei 
presume que as mortes foram concomitantes. Desaparece o vínculo sucessório entre ambos. Com isso, um não herda 
do outro e os bens de cada um passam aos seus respectivos herdeiros.

Basicamente, presume-se a morte simultânea dessas pessoas. Para o direito, é como se um não existisse na vida 
do outro para fins sucessórios. 

No caso de um acidente de avião em que os pais e os filhos morrem simultaneamente, por exemplo, os filhos não 
herdam dos pais e os pais não herdam dos filhos. Ou seja, a herança dos pais não é passada para os filhos, logo, os 
netos não terão direito à herança dos avós (aqui estamos falando sobre o direito de representação).

O assunto pode parecer difícil e complicado, mas é essencial entender e aplicar as regras previstas na lei.
Ainda, é importante dizer que, caso reste alguma pessoa viva na família que faça parte da linha sucessória, ela terá 

direito à herança deixada.
Contudo, na hipótese de não existir qualquer familiar vivo, a herança se tornará vacante, ou seja, será repassada 

para o Estado. Por esta razão é importante fazer um planejamento da sua herança, e o testamento é um meio eficaz 
para isso.

É evidente que o instituto possui outras regras específicas, sendo que cada caso deve ser analisado de maneira 
individual e por um profissional especialista, como tudo no direito, em especial, no direito das sucessões.

Como fica a herança nos casos em que a família toda morre em um acidente? 

Dra. Julia Mendes Ramos – OAB/SP 423.921 – advogada especialista em Direito de Família na AMG Advocacia

Receitas do  Lopes

Ingredientes 
 
200 grama(s) de farinha 
de trigo 
2 ovos caipiras
Pitada de sal.

Modo de preparo
Coloque a farinha sobre a ban-

cada limpa, num montinho (ou 
faça em uma tigela grande, não 
muito funda). 

Abra um buraco no centro e 
coloque os ovos quebrados ali, 
usando o garfo para misturar as 
claras e as gemas. Aos poucos, vá 
incorporando a farinha fazendo 
movimentos circulares com o gar-
fo quase na horizontal. 

Quando os ovos estiverem mis-
turados a farinha, comece a amas-
sar com as mãos, até obter uma 
massa uniforme, lisa e macia. Faça 
uma bola e envolva com filme. 
Deixe descansar na geladeira por 
no mínimo 30 minutos. 

Passado o tempo, polvilhe fa-
rinha na bancada, separe a massa 
em duas partes (mantenha uma 
das metades enrolada no filme 
para não ressecar) e abra com um 
rolo, adicionando um pouco de 
farinha sempre que perceber que 
está prestes a grudar. Se não tiver 
rolo, use uma garrafa de vidro sem 
rótulo, dá certo também! 

Com a massa aberta num for-

Massa fresca 

mato retangular, o mais fino pos-
sível (uns 2mm), polvilhe farinha 
sobre ela e dobre quantas vezes 
conseguir até formar um retângulo 
com a largura de uns 4 dedos. 

Corte a massa em fatias finas e 
regulares, de no máximo 0,5cm. 
Abra uma por uma e coloque na 
bancada ou em uma assadeira com 
um pouco de farinha para evitar 
que grudem umas nas outras. Se 
tiver um varal para secar massas, 
pode usar! Repita esse processo 
com o restante da massa. 

Para cozinhar, coloque água em 
abundância para ferver. Quando 
estiver borbulhando, adicione uma 
quantidade generosa de sal. A água 
deve ficar salgada como água do 
mar. Deixe cozinhar por 3 minutos 
e prove. O tempo de cozimento vai 
depender da largura da sua massa. 

Transfira a massa ainda al dente 
para finalizar o ponto na panela do 
molho que usará. 

Fonte: ClimaTempo
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ARQUIVO/PMI

Indaiatuba se prepara para a verticalização, 
tendência que já está chegando ao interior
Discussão é pauta de destaque na atualização do Plano Diretor e movimenta o mercado imobiliário

A v e r t i c a l i z a -
ção começa a 
se tornar uma 

tendência cada vez 
mais forte em Indaia-
tuba, tanto que a dis-
cussão já é pauta de 
destaque no processo 
de atualização do Pla-
no Diretor e da Lei de 
Uso e Ocupação do 
Solo. 

Para o secretário 
de Serviços Urbanos 
e Meio Ambiente da 
Prefeitura, Guilherme 
Gaspar Magnusson, a 
tendência é vantajosa, 
pois o maior adensa-
mento com os prédios 
diminui investimentos 
do governo em infra-
estrutura.

A Prefeitura regis-
tra um aumento de 
procura pela verticali-
zação, mas não divul-
ga números precisos. 
Hoje a cidade tem 
258 edifícios verticais 
em funcionamento e 
outros 22 aguardam 
análise técnica e libe-
ração.

Estudo
Levantamento di-

vulgado em agosto 
pelo Centro de Es-
tudos da Metrópole 
aponta que a capi-
tal paulista registrou 
mais residências em 
prédios que em casas 
em 2020 e Campi-
nas já é a cidade com 
maior verticalização 
do interior.

Os números sobre 
Campinas são da As-
sociação Brasileira de 
Incorporadoras Imo-
biliárias, que apurou 
também que as gran-
des cidades do inte-
rior escolhem prédios 
mais pelo preço, loca-
lização e segurança.

Indaiatuba vai na 
mesma linha, mas ain-
da tem predomínio de 
construções horizon-
tais, segundo a dele-
gada do Crecisp (Con-
selho Regional dos 
Corretores de Imóveis 
de São Paulo), subse-
de Indaiatuba, Elaine 
Branco.

O arquiteto Cláu-
dio Diogo entende 

que não há como fugir 
da verticalização, já 
que ela torna o inves-
timento do comprador 
mais em conta pela 
facilidade da infraes-

trutura, pelo fracio-
namento do terreno e 
pelo coletivo.

Além disso, a Pre-
feitura também in-
centiva por investir 

menos em serviços 
públicos a serem ofer-
tados ao cidadão e por 
lucrar mais impostos 
com base em uma lei 
municipal que taxa 

construções acima do 
7º pavimento. 

Avaliação
A tendência pela 

verticalização requer 
uma atenção redobra-
da com o planejamen-
to, segundo o arqui-
teto Cláudio Diogo. 
“Se há vantagens, há 
também desvantagens 
e uma coisa pode in-
viabilizar outra”, afir-
mou.

Um exemplo é o 
estresse causado pelo 
grande movimento 
dos centros urbanos. A 
pandemia evidenciou o 
impacto físico e mental 
do local de moradia. 
Ambientes fechados, 
pequenos e barulhen-
tos angustiam.

Outro problema é 
a necessidade de uma 
oferta maior de água 
e de coleta de esgo-
to, já que os prédios 
potencializam tudo, 
afirmou a arquiteta 
e urbanista Suzy Al-
ves.

Hoje a cidade tem 258 edifícios verticais em funcionamento e outros 22 aguardam análise técnica e liberação

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Quando fala que 
não se pode fugir da 
verticalização, o ar-
quiteto Cláudio Dio-
go refere-se a uma 
tendência que vem de 
mudanças naturais de 
comportamento da 
população, como o 
envelhecimento.

“O sujeito se casa e 
constrói uma família. 
Depois vêm os filhos. 

Envelhecimento da população leva à mudança 
de hábitos e de moradia

Então é necessária 
uma casa grande e 
espaço. Daí os condo-
mínios fazerem tanto 
sucesso por aqui. Mas 
os filhos se casam e 
vão embora”, disse ele.

Com a solidão cau-
sada por essa mudan-
ça, os casais tendem a 
querer morar perto de 
tudo, onde haja segu-
rança e também seja 

mais fácil de manter 
a limpeza e a manu-
tenção, o que é muito 
diferente de uma casa.

A arquiteta e ur-
banista Suzy Alves, 
sócia do escritório 
Norden Arquitetura, 
avalia que o planeja-
mento sustentável é o 
caminho para tornar 
essa opção a partir de 
comportamentos mais 

acessível e mais con-
vincente.

“É possível neu-
tralizar a redução de 
áreas verdes e o com-
prometimento do len-
çol freático, além dos 
impactos no trânsito, 
com prédios inteli-
gentes, mais moder-
nos e com a atualiza-
ção do Plano Diretor”, 
afirmou.
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Entre os dez eleitos mais bem votados, apenas quatro enviaram recursos para a cidade, mas verbas obrigatórias

Sem eleger deputado para Câmara Federal, 
Indaiatuba depende de emenda impositiva

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Dos dez depu-
tados eleitos 
mais bem vo-

tados em Indaiatuba, 
apenas quatro fizeram 
emendas em favor da 
cidade: Eli Corrêa Fi-
lho (DEM), Kim Ka-
taguiri (DEM), Car-
los Sampaio (PSDB) 
e Celso Russumano 
(PRB), mas todas as 
emendas enviadas fo-
ram impositivas.

Esse tipo de emen-
da é aquela que utiliza 
uma verba pré-defi-
nida do orçamento e 
que em 2021 foi equi-
valente a 0,9% da re-
ceita corrente líquida. 
De acordo com a lei, 
70% dos recursos das 
emendas impositivas 
devem ser destinados 
às áreas da saúde e da 
educação.

Em razão dessas 
determinações, não 
é a cidade que esta-
belece o que precisa, 
mas aceita o que é 
enviado e o prefeito é 
obrigado a adaptar os 
recursos que chegam, 
quando chegam, para 
justificar o envio ou 
então acaba perdendo 
o dinheiro disponível.

Candidato local
Para cientistas po-

líticos, o único jeito 
de garantir trabalho 
de deputado federal 
alinhado com as ne-
cessidades da cidade 

é elegendo um repre-
sentante local, como 
já ocorre em nível 
estadual com pelo me-
nos dois deputados, 
que têm atuado em 
sintonia com a cidade.

Nenhum dos dez 
deputados federais 
mais bem votados em 
Indaiatuba, que se ele-
geram em 2018, é da 
cidade. Só a votação 
que só eles tiveram 
dos  indaia tubanos 
(37.897 votos) foi su-

O único jeito de garantir trabalho de deputado federal alinhado com as necessidades da cidade é elegendo um representante local

perior aos 31.718 que 
elegeram, por exem-
plo, o deputado Guiga 
Peixoto (PSL). 

Os eleitores da ci-
dade votaram em 987 
candidatos diferentes 
em 2018 e elegeram 
gente que nunca to-
mou conhecimento de 
Indaiatuba, como o fi-
lho do presidente Jair 
Bolsonaro (sem parti-
do), Eduardo Bolso-
naro (PSL) que teve 
11.473 votos locais.

Só para se ter uma 
ideia, esse número 
de votos de Eduardo 
Bolsonaro em Indaia-
tuba corresponde a 
um quarto da votação 
total que o candidato 
mais bem votado da 
cidade obteve e que 
não foram suficientes 
para elegê-lo pelo co-
eficiente eleitoral do 
seu partido.

Outra que teve vo-
tação expressiva na 
cidade e se esqueceu 

dos seus eleitores lo-
cais foi Joice Has-
selmann (PSL). Ela 
obteve a confiança de 
6.586 pessoas e nunca 
destinou um centa-
vo para Indaiatuba. 
Sequer se preocupou 
em responder quando 
questionada.

Renata Abreu (Po-
demos), com 3.825 
votos; Roberto Alves 
(PRB), com 1.622; 
Tiririca (PR), com 
1.309; e Tabata Ama-

ral (PDT), com 1.193 
também não envia-
ram emendas e nem 
se deram ao trabalho 
de informar do seu 
trabalho as pessoas 
que confiaram nelas 
na cidade.

As emendas
O depu tado  E l i 

Corrêa Junior, tercei-
ro mais bem votado 
em Indaiatuba, com 
5.180 votos, foi o que 
mais recursos enviou à 
cidade: R$ 10,330 mi-
lhões nos três anos de 
mandato e um dos dois 
únicos deputados a 
responder aos questio-
namentos feitos pelo 
Mais Expressão.

Além dele, o outro 
que respondeu foi Kim 
Ka tagu i r i  (DEM) , 
quinto mais bem vo-
tado, com 3.811 votos. 
Ele destinou à cidade 
R$ 1 milhão em emen-
das em 2020 e outros 
R$ 450 mil neste ano. 
Todas as verbas dele, 
assim como de Corrêa 
Júnior, foram para a 
área da saúde.

Também enviaram 
verbas Celso Russu-
mano (PRB) e Carlos 
Sampaio (PSDB), res-
pectivamente: R$ 102 
mil para a compra de 
equipamentos do Pro-
con e R$ 270,454 mil 
para compra de equi-
pamentos do Hospital 
Dia. Ambas as verbas 
referentes ao ano pas-
sado.

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Presidente da Câmara representa região 
em reivindicações ao governo estadual
Pepo Lepinsk apresentou reinvindicações sobre rodovias de pelo menos quatro cidades

O presidente da 
Câmara de In-
daiatuba, Pepo 

Lepinsk (MDB), repre-
sentou a região em uma 
reunião com os responsá-
veis pela Artesp (Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo), órgão do 
governo do Estado, na 
qual apresentou reivin-
dicações sobre rodovias 
de pelo menos quatro 
cidades.

Como segundo secre-
tário do Parlamento da 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), Pepo 
tem sido procurado por 
prefeitos, vereadores e 
lideranças de cidades 
da região para abraçar 
as reivindicações desses 
locais, que estão paradas 
por falta de representação 
política.

Na reunião de quinta-
-feira (16), o presidente 
pediu a recuperação da 

Audiência PPA
Um dia depois da 

visita à Artesp, na sex-
ta-feira (17), o presi-
dente da Câmara abriu, 
ao lado do presidente da 
Comissão de Finanças e 
Orçamento, Luiz Carlos 

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O presidente da Câmara de Indaiatuba, Pepo Lepinsk (MDB), representou a região em uma 
reunião com os responsáveis pela Artesp 

Site permite consultar multas, pontuação, entrar com recursos e fazer indicação de condutor

sinalização, o recapea-
mento e a viabilização de 
dispositivos de segurança 
que estão em rodovias 
localizadas nas cidades 
de Campinas (sede da 
RMC), Paulínia e Piraci-
caba, além de Indaiatuba. 

Chiaparine (MDB), a au-
diência pública para ex-
posição do Plano Pluria-
nual (PPA) referente ao 
quadriênio 2022-2025. 

Toda a apresentação 
das metas do PPA foi 
feita por meio da internet 

O Departamento de 
Trânsito (Demutran) está 
disponibilizando desde 
esta segunda-feira (21) 
uma ferramenta online 
para facilitar o atendimen-
to ao munícipe. 

No link https://indaia-
tuba.consultacidadao.
com.br/, os moradores de 
Indaiatuba podem con-
sultar multas, pontuação, 
entrar com recursos e fa-
zer indicação de condutor.

devido às restrições im-
postas pela pandemia. O 
material está disponível 
no site da Câmara para 
consultas e sugestões e 
ficará disponível até o dia 
24 de setembro. O link é: 
https://www.indaiatuba.
sp.leg.br/transparencia/
audiencia-publica.

“É importante que o 
cidadão conheça, avalie 
e sugira propostas ao 
PPA, porque ele estabe-
lece as bases das ações 
de governo para os próxi-
mos quatro anos”, disse 
Pepo. O plano é a “es-
pinha dorsal” da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
e da Lei Orçamentária 
Anual ou orçamento.

Homenagem
N e s t a  s e m a n a ,  a 

Câmara de Indaiatu-
ba aprovou moção de 
congratulações, de ini-
ciativa do presidente 
Pepo Lepinsk, em ho-
menagem aos 40 anos 
de fundação da Rádio 

Jornal de Indaiatuba. 
A entrega da moção foi 
feita aos apresentadores 
da emissora Joseane Mi-
randa e Gilmar Nunes.

Na opor tunidade, 
Pepo salientou que a 
história de Indaiatuba 
nas últimas quatro déca-
das foi acompanhada de 
perto pelos microfones 
da Rádio Jornal, por 
meio de seus departa-
mentos de jornalismo e 
de programação musical 
e que ambos são repre-
sentativos da melhor 
qualidade.

“Lembro muito de 
testemunhar a cidade 
parando para ouvir a 
apuração das eleições 
na  Rádio  Jorna l .  A 
emissora também pres-
tigiou muito a carreira 
de músicos da cidade, 
como eu. Muita coisa 
mudou, a tecnologia 
avançou, mas o que não 
muda é a competência 
e a credibil idade da 
rádio”.

CHAPÉU
Departamento de Trânsito disponibiliza ferramenta 
on-line para facilitar o atendimento ao munícipe

O prefeito Nilson Gas-
par informou que com 
mais esse serviço muitas 
pessoas não precisarão 
mais ir presencialmente 
para resolver os assuntos 
na Jari (Junta Adminis-
trativa de Recursos de 
Infrações). “Agora ficou 
mais fácil entrar com re-
cursos para multas de 
trânsito municipais. Você 
pode abrir seu protocolo 
pela internet, pelo site da 

Prefeitura. O site conta 
inclusive com tutoriais 
explicando tudo para: 
Recursos, Defesa de Au-
tuação, Aplicação de Pe-
nalidade de Advertência 
por Escrito e Indicação do 
Condutor”.

O novo serviço foi in-
dicação do vereador Índio 
da Doze e da autoridade 
de Trânsito municipal, 
Dirlei Francisco da Ro-
cha.
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A apresentação virtual apresentará no repertório, três obras premiadas pela Recording Academy dos Estados Unidos

Corporação Musical Villa-Lobos apresenta 
concerto com obras vencedoras do Grammy

DIVULGAÇÃO

A Banda Sinfônica 
da Corporação 
Musical Villa-

-Lobos (CMVL) apresenta 
no próximo sábado (25), 
a partir das 20h, em seu 
canal no YouTube o con-
certo ‘Grammy Award’.

A apresentação virtual 
apresentará no repertório, 
três obras premiadas pela 
Recording Academy dos 
Estados Unidos, com a 
participação de dois so-
listas convidados: o trom-
bonista Rafael Rocha e o 
trompetista Jessé Sadoc.

‘Swing from American 
Dances’, composição de 
Robert W. Smith baseada 
no jazz americano, estilo 
tradicional das big bands 
muito populares nas déca-
das de 1930 e 1940, é uma 
suíte em três movimentos, 
originalmente composta 
para o Boston Pops Brass. 
Cada movimento desta 

suíte apresenta um estilo 
de música popular norte-
-americana.

De Irving Gordon, 
‘Unforgettable’ é uma 
inesquecível canção gra-
vada em 1951 por Nat 
“King” Cole, que ganhou 
o prêmio de Canção do 
Ano no 34º Grammy 
Awards em 1992, com 
a regravação de Natalie 
Cole para o grande sucesso 
originalmente interpretado 
pelo seu pai.

Convidados
Rafael Rocha é trom-

bonista, compositor e ar-
ranjador. Filho do maestro 
Vanderlei Rocha, seu in-
teresse pela música co-
meçou na infância. Como 
trombonista ou arranjador, 
participou de gravações e 
shows com artistas como 
Ivan Lins, João Bosco, 
Chico Buarque, Rosa Pas-
sos, Ivete Sangalo, Rober-
to Menescal, Maria Rita, 
Carlinhos Brown, Zélian 

Trombonista Rafael Rocha e o trompetista Jessé Sadoc serão solistas 

Duncan, João Donato, Ha-
milton de Holanda, Raul de 
Souza, Carlos Lyra, Dori 
Caymmi, Anitta, Ludmilla, 
Silva, Bibi Ferreira, Melim, 
Daniel Jobim, Duduka 
da Fonseca, Maucha Ad-
net, Arthur Maia, Celso 
Fonseca, Chico Pinheiro, 
Diogo Nogueira, Antô-
nio Adolfo, Jaques More-
lenbaum, Mauro Senise, 

Yamandú Costa, Ricardo 
Herz, André Mehmari, 
Torcuato Mariano, Lula 
Galvão, Jorge Helder, Edu 
Ribeiro, Gabriel Grossi, 
Jessé Sadoc, André Vas-
concellos, Rafael Barata 
e Ademir Jr, além dos 
norte-americanos Bob 
Mintzer e Michael Davis, 
o francês Baptiste Herbin, 
entre outros.

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

Jessé Sadoc é um trom-
petista, arranjador e com-
positor carioca, que atua 
profissionalmente desde 
1987 e já colaborou com 
inúmeros artistas da MPB 
como Djavan, Ed Motta, 
João Bosco, Marcos Valle, 
Chico Buarque, Caetano 
Veloso, Guinga, João Do-
nato, João Bosco e Lenine.

Participou de centenas 

de gravações e conta com 
uma trajetória de shows e 
apresentações no Brasil e 
no exterior. Sadoc é tam-
bém músico da Orquestra 
Sinfônica do Theatro Mu-
nicipal do Rio de Janeiro 
há 22 anos e membro da 
Art Metal Quinteto. Seu 
primeiro disco solo, ‘O 
Som de Casa’, foi lançado 
em 2016.

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
realiza neste sábado (25) a 
campanha mensal de doação 
de sangue. A campanha que 
acontece em parceria com 
o Centro de Hematologia e 
Hemoterapia (Hemocentro) 
da Universidade de Campinas 
(Unicamp), neste mês integra 
a campanha “Correntes Sob 
Pressão”, que visa fortalecer 
estoques dos hemocentros da 
RMC (Região Metropolitana 
de Campinas). 

A ação conta com o apoio 
da EPTV e tem a participação 

DOAÇÃO DE SANGUE
Campanha mensal de Doação de sangue acontece neste sábado

dos municípios de Campinas, 
Sumaré, Indaiatuba, Estiva 
Gerbi, Valinhos, Vinhedo, 
Águas de Lindóia, Amparo, 
Hortolândia, Jaguariúna e 
Santo Antônio de Posse.

Em decorrência da pan-
demia, visando a segurança e 
proteção dos doadores contra 
o coronavírus, que causa a 
Covid-19, será realizada a 
distribuição de senhas on-line 
e limitadas por horários, das 
8h30, 9h, 10h, 10h30 e 11h.

O cadastro no sistema para 
a retirada da senha on-line 
estará disponível, à partir das 

9h desta quinta-feira (23/9), 
pelo link: https://processosele-
tivo.sophia.com.br/SophiA_5/
Default.aspx?escola=6462.

O doador deve compare-
cer no dia da coleta (conforme 
horário agendado), na unidade 
1 da Fiec, na Avenida Enge-
nheiro Fabio Roberto Barna-
bé, 3405, Jardim Regina.

Os requisitos obrigatórios 
são a apresentação de um 
documento oficial com foto, 
ter entre 16 e 69 anos e pesar 
mais de 50 quilos. No caso dos 
menores de 18 anos, é preciso 
ter o consentimento formal 

dos responsáveis.
Não é necessário estar 

em jejum; o candidato deve 
apenas evitar ingerir alimentos 
gordurosos, nas quatro horas 
que antecedem a doação.

Há vários critérios que 
podem determinar se o candi-
dato está apto ou inapto para 
ser doador, para isso, ele passa 
por uma triagem realizada por 
profissionais do Hemocentro.

Não pode doar sangue a 
pessoa que apresentou sin-
tomas gripais, resfriado ou 
infecção acompanhado de 
febre nos últimos 14 dias.

Fumantes devem evitar o 
cigarro ao menos duas horas 
antes e duas horas após da 
doação.

Também não podem ser 
doadores os portadores de 
sífilis, malária ou doença de 
chagas, alcoolista crônico ou 
que tenham ingerido bebida 
alcoólica, nas últimas 12 horas 
que antecedem a doação.

Ter sido exposto a situ-
ações de risco para doenças 
sexualmente transmissíveis 
e ter realizado endoscopia 
há menos de seis meses são 
fatores que também impedem 

a doação de sangue.

Covid-19
O candidato que já tenha 

se vacinado contra a covid-19 
fica impedido de doar sangue 
no prazo de 48 horas, para 
cada dose da CoronaVac, e 
de sete dias após cada dose 
das vacinas da AstraZeneca, 
Pfizer e Janssen. É necessário 
apresentar o comprovante de 
vacinação.

Quem tomou a vacina 
contra a gripe, também deve 
esperar 48 horas para fazer a 
doação de sangue.
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Bonito/João Pioli, 313 – 
Jardim Europa/Colinas/
Veredas e 307 – extra. A 
linha 320 passou a contar 
com um horário novo 
de manhã, às 06h. Já as 
linhas 313/307 tiveram 
uma alteração experi-
mental de itinerário nos 
horários de entrada e saída 
dos colaboradores do con-
domínio Plaza Bela Vista, 
situado na avenida Ary 
Barnabé, por indicação do 
vereador Alexandre Peres 
(Cidadania). A linha 313 
que saía do São Conrado 
às 7h30 passou a sair às 
7h05. No período da tar-
de, a linha 307 parte do 
Bela Vista às 17h10.

A partir da próxima 
segunda-feira (27) as no-
vidades se estenderão às 
linhas 321, 322 e 331. A 
linha 321 - Engenho via 
Itaici terá a inclusão do 
horário das 13h saindo 
da Praça Rui Barbosa, 

A flexibilização do Plano São Paulo aumentou relativamente a circulação de veículos 
impactando diretamente na circulação viária, especialmente nos horários de pico

ELIANDO FIGUEIRA RIC/PMI

Indaiatuba tem mudanças em linhas do 
transporte coletivo para atender demanda
A retomada da economia e o retorno das aulas presenciais aumentaram o fluxo de passageiros

A flexibilização das 
regras da fase de 
transição do Pla-

no São Paulo que liberou 
o funcionamento de co-
mércios e serviços e a re-
tomada das aulas presen-
ciais aumentou o fluxo de 
passageiros no transporte 
público de Indaiatuba. 
Com isso, a Sou Indaia-
tuba, concessionária do 
transporte coletivo urba-
no do município, iniciou 
nesta semana adequações 
nos horários e itinerários 
das linhas 313/307, 320, 
321, 322 e 331.

Já nesta segunda-feira 
(20) houveram as pri-
meiras alterações com as 
linhas 

As primeiras altera-
ções foram realizadas 
segunda-feira (20) com 
as linhas 320 – Campo 

para atender demanda de 
usuários e alunos da rede 
pública estadual. Na linha 
322 - Jardim Brasil/Carlos 
Aldrovandi será reade-
quada a programação ho-
rária devido ao trânsito lo-
cal do desvio do pedágio, 
com aumento de 24 para 
32 viagens intercaladas 
pela Windsor Park e Serra 
D’água, o que representa 
33% de viagens a mais 

nos dias úteis.
A linha 331 – Expres-

so Jardim Hubert/Paulista 
Colibris também terá re-
adequação da programa-
ção horária em virtude 
do fluxo de circulação 
de veículos. Os novos 
horários resultarão em 
um aumento de 58% de 
viagens, passando de 34 
para 54 viagens nos dias 
úteis.

Aumento de
passageiros
O Departamento de 

Transporte Coletivo da Se-
cretaria Municipal de Ad-
ministração ressaltou que 
a flexibilização do Plano 
São Paulo aumentou rela-
tivamente a circulação de 
veículos particulares, vans e 
ônibus dos serviços de trans-
porte escolar, impactando 
diretamente na circulação 

viária, especialmente nos 
horários de pico, refletindo 
diretamente no serviço de 
transporte coletivo urbano, 
gerando atrasos nos itinerá-
rios de algumas linhas. Tam-
bém aumentou o número de 
passageiros transportados, 
especialmente o de estu-
dantes, que no mês de julho 
passou de 3.946 para 15.966 
passageiros, motivado pelo 
retorno das aulas presenciais.

A fiscalização da Prefei-
tura manterá o acompanha-
mento operacional nas linhas 
que sofreram alterações e 
ajustes pontuais ainda pode-
rão ser feitos de acordo com 
a demanda.

Os horários do trans-
porte coletivo urbano po-
dem ser consultados no link 
https://souindaiatuba.com.
br/linhas-e-horarios/ ou no 
aplicativo SOU – Sistema de 
Ônibus Urbano, disponível 
na Apple Store e na Google 
Play.

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Visita integra parceria com projeto educacional que visa levar os estudantes a produzirem um jornal  

Dez estudantes da 
8ª B da Escola 
Estadual “Ge-

raldo Enéas de Campos”, 
Jd. Pau Preto, em Indaia-
tuba, estiveram na sede 
do jornal Mais Expres-
são, na sexta-feira (17), 
para conhecer a equipe 
de profissionais que faz 
o jornal e outros produtos 
do grupo.

Eles foram recepcio-
nados pelo diretor res-
ponsável Alan De Santi 
e pelo gerente comercial 
Cleiton Fernando Man-
zato e estavam acom-
panhados do professor 
Sérgio José Teixeira e da 
professora coordenadora 
Amilda Ferreira da Silva.

“O projeto desen-
volvido pela escola, em 
parceria com o jornal, 
permite ao Grupo Mais 
Expressão participar mais 
ativamente ainda da vida 
da comunidade, que é uma 
das nossas mais enrique-

Alunos da escola ‘Prof. Enéas’ conhecem 
equipe de profissionais do Mais Expressão 

cedoras missões”, disse o 
diretor Alan De Santi.

Surpresa
Com transmissão ao 

vivo para o restante 
da classe, que não foi 
por causa da pandemia, 
os alunos falaram com 
representantes de jor-

nalismo, publicidade, 
diagramação, criação, 
fotografia, financeiro, 
atendimento, circulação 
e vendas. 

Em cada um dos de-
partamentos visitados, 
os estudantes tiveram a 
chance de poder fazer 
perguntas e de conhe-

cer outros produtos do 
Grupo Mais Expres-
são, como a revista e o 
Troféu Frutos de Indaiá, 
que homenageia os des-
taques da cidade.

“No final, apresenta-
mos a eles, no nosso es-
túdio de tevê, um filme 
que mostra toda produ-

Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer toda a estrutura para a realização de um jornal impresso

MARCIO NUNES/JME

ção do jornal, da con-
cepção das reportagens 
à impressão na gráfica, 
e eles se surpreenderam, 
pois não conheciam”, 
disse a editora do jornal, 
Denise Katahira.

Base curricular
A escolha de fazer 

um jornal, o que gerou 
a parceria com o Mais 
Expressão, partiu dos 
próprios estudantes. “Os 
alunos amaram a visita, 
porque tiveram a chance 
de ver na prática algo que 
só ouviam falar”, disse 
o professor Sérgio José 
Teixeira.

A proposta integra a 
disciplina “Chamada Ele-
tiva”, que discute assun-
tos temáticos articulados 
com a Base Nacional Co-
mum Curricular, voltada 
ao aprofundamento dos 
conhecimentos constru-
ídos pelos estudantes a 
partir da sala de aula.

Para a professora co-
ordenadora escolar Amil-
da Ferreira da Silva, a dis-
ciplina tem a finalidade 
também de potencializar 
a formação dos alunos 
com ações atrativas, cria-
tivas e inovadores que 
são realizadas de maneira 
interdisciplinar na escola.
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O desejo de comprar a casa própria ficou, pela primeira vez, atrás da intenção de criar uma reserva de emergência

Com o aumento do 
preço do litro da 
gasolina, gás da 

cozinha mais caro, itens 
básicos do supermer-
cado atingindo valores 
altíssimos e a bandeira 
de conta de luz subindo 
para 50%, os brasileiros 
já começam a pensar em 
alternativas para conse-
guir ter uma economia 
de emergência para não 
passar aperto.

Tanto que, pela pri-
meira vez, o desejo de 
comprar a casa própria 
ficou atrás da intenção 
de criar uma reserva 
de emergência, como 
mostra a quarta edição 
da pesquisa “Raio X do 
Investidor”, elaborada 
pela Associação Brasi-
leira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e 
de Capitais (Anbima) 

Com alta nos preços dos alimentos, gasolina 
e gás, especialista explica como economizar 

Fatec Indaiatuba e DePaul University fazem intercâmbio virtual

em parceria com o Data-
folha. Segundo o levan-
tamento, 27% dos entre-
vistados disseram que 
vão reservar o dinheiro 
guardado em 2020 para 
uma situação de emer-
gência, um aumento de 
10% se comparado com 
o ano de 2019.

Desde  a  pr imeira 
edição da pesquisa, a 
compra de um terre-
no ficava sempre em 
primeiro lugar, porém, 
esse ano caiu, e só 26% 
disserem que a econo-
mia será para comprar 
um imóvel, sendo que 
em 2019 esse percentual 
era de 35%. “Por ser um 
período de incertezas, 
os brasileiros costumam 
ter receio de que algum 
imprevisto aconteça e 
fiquem sem uma reserva 
de emergência para pa-
gar as contas”, explica 
o educador financei-
ro Tiago Cespe.

Reserva de 
emergência
Apesar de parecer 

algo simples,  iniciar 
uma reserva de emer-
gência não é algo tão 
fácil para quem não está 
acostumado abrir mão 

A Faculdade de Tec-
nologia do Estado (Fatec) 
Indaiatuba e a DePaul 
University de Chicago 
(EUA) começam, neste 
mês de setembro, um 
Projeto de Colaboração 
Internacional (PCI) com 
participação de estudan-
tes do curso superior de 
tecnologia de Comércio 
Exterior e do MBA de 
Gestão de Negócios In-
ternacionais.

Com orientação do 
coordenador do curso, 
Ricardo Nóbrega, as tur-
mas da Fatec e da uni-

de certos gastos que 
fazem parte da rotina ou 
até mesmo para aqueles 
que  cos tumam com -
prar tudo com cartão de 
crédito. “Para guardar 
dinheiro é necessário 
ter disciplina de modo 

No último sábado (18), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
divulgou que o preço cobrado pelo gás de cozinha teve uma alta de 1,5% na última semana

As turmas da Fatec e da universidade americana se reúnem 
para desenvolver estudos sobre como empresas brasileiras 
podem competir no mercado externo

AGÊNCIA BRASIL

DIVULGAÇÃO/GOVERNO SP

a não correr o risco de 
ficar usando as econo-
mias para pagar peque-
nas despesas aleatórias 
que são capazes de re-
duzir drasticamente a 
quantia reservada para 
uma emergência”, ex-

plica Cespe.
De acordo com o 

educador financeiro, 
para manter o equilí-
brio financeiro da casa 
é importante que todos 
os gastos sejam ano-
tados. “Anotem tudo 
num caderno ou em 
uma planilha no excel 
os gastos da família, 
pois existem pequenos 
gastos como programa-
ção de TV, que muitas 
vezes a gente paga e 
nem usa, as vezes temos 
um plano de celular que 
não é utilizado, lanches 
ou cafezinho fora de 
hora. É claro que é im-
portante não abrir mão 
de prazeres na vida, a 
ideia é parar e analisar 
o extrato do cartão e 
ver os exageros”, orien-
ta. “O importante é ter 
tudo anotado, mesmo 
que seja um valor con-
siderado irrelevante”, 
enfatiza.

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

EDUCAÇÃO

versidade americana se 
reúnem em plataformas 
digitais para desenvolver 
estudos sobre como em-
presas brasileiras podem 
competir no mercado 
externo.

O desafio proposto 
aos alunos é que eles pes-
quisem modelos de negó-
cios viáveis e mercados 
potenciais para empresas 
de Indaiatuba expandirem 
sua operação em outros 
países. Com apoio da pre-
feitura, o projeto selecio-
nou seis companhias da 
cidade para participar de 

um programa piloto. Os 
clientes que serão estu-
dados neste intercâmbio 
cultural são a BR Goods, 
NTI Equipamentos, Rute 
Falco, Serthi Hidráulica, 
Sollenan Comércio e VM 
Espátulas.

As turmas da Fatec 
estão divididas em gru-
pos que mesclam estu-
dantes dos dois países 
para desenvolverem um 
estudo diagnóstico sobre 
os produtos e demandas 
de cada empresa. “A es-
tratégia é apresentar aos 
alunos uma situação real 

para que eles criem um 
plano para esses clientes 
explorarem novos merca-
dos de forma competitiva 
e estruturada”, afirma 
Nóbrega.

O professor Ricardo 
afirma que o acordo de 
colaboração prevê ainda 
que um funcionário de 
cada empresa se capacite 
assistindo as aulas como 
ouvinte de uma ou duas 
disciplinas do curso de 
Comércio Exterior. 

A Fatec de Indaiatu-
ba desenvolve parcerias 
também com a Ams-

terdam University of 
Applied Science, Eastern 
Oregon University, Insti-

tuto Politécnico de Viseu 
e Universidad Nacional 
de Salta.
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Município passa a integrar a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia

ARQUIVO-ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Estado oficializa credenciamento de Indaiatuba 
para quimioterapia e cirurgias oncológicas
Município foi credenciado após avaliação técnica do Governo do Estado de São Paulo 

Indaiatuba está oficial-
mente credenciada no 
Governo do Estado para 

realizar quimioterapia e cirur-
gias oncológicas. O anúncio 
foi feito pelo prefeito Nilson 
Gaspar e pela secretária Mu-
nicipal de Saúde, Graziela 
Garcia, nesta quarta-feira 
(22). Com o custeio estadual, 
Indaiatuba fará parte da Una-
con (Unidade de Assistência 
de Alta Complexidade em 
Oncologia). A conquista foi 
intermediada pelo deputado 
estadual Rogério Nogueira 
(Democratas).

Indaiatuba foi escolhida 
por indicação da Diretoria 
Regional de Saúde VII, do 
governo do Estado, com aval 
do governo federal, devido 
à estrutura que o governo 
do prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) prepara desde 2017.

Segundo Graziela, o mu-
nicípio terá condições de 
realizar inicialmente uma 
média mínima de 5.300 ses-
sões de quimioterapia e de 
650 cirurgias oncológicas 
por ano e atenderá a região, 
mas com prioridade para os 

pacientes locais.
Ainda de acordo com a 

secretária todos os trâmites 
administrativos estão sendo 
seguidos para que os pacien-
tes possam fazer suas sessões 
de quimioterapia na cidade o 
mais rápido possível. “Agora 
é trabalhar para dar um pouco 
mais de conforto a esses pa-
cientes, que não precisarão 
mais sair da cidade para dar 
andamento ao tratamento”, 
completou.

Para o prefeito ter Indaia-

tuba oficialmente credencia-
da no site da Secretaria de 
Estado de Saúde para ofere-
cer um tratamento completo 
aos pacientes com câncer é 
uma conquista enorme para 
a cidade. “Há alguns anos 
eu tenho buscado tratativas 
para essa liberação junto 
ao SUS (Sistema Único de 
Saúde) e é muito gratificante 
saber que finalmente conse-
guimos, graças à ajuda do 
deputado estadual Rogério 
Nogueira, que abraçou a 

causa com ações efetivas”, 
ressaltou. “O próximo passo é 
aguardar o encaminhamento 
do Governo do Estado para 
começarmos efetivamente os 
tratamentos oncológicos aqui 
na cidade”, acrescentou.

Avaliação
O aval para Indaiatuba 

estar credenciada à Unacon 
e iniciar os procedimentos de 
quimioterapia e cirurgias on-
cológicas veio após avaliação 
técnica do Governo do Esta-

do de São Paulo. O município 
precisou comprovar que seu 
serviço de saúde é completo, 
eficaz, integrado, tecnológico 
com uma equipe médica 
especializada. Foi exigido, 
também, que a cidade tenha 
um centro de oncologia e um 
hospital de referência com 
ampla estrutura e com equipe 
multidisciplinar que atenda 
média e alta complexidade.

Os pacientes oncológicos 
da cidade serão inseridos no 
Sistema de Regulação Cross 
e regulados pela Rede Hebe 
Camargo com referência 
regional. Os munícipes de 
Indaiatuba serão regulados 
por esse sistema para que 
façam o tratamento em nossa 
cidade de acordo com o diag-
nóstico e evolução de cada 
caso. Os pacientes da cidade 
que já iniciaram o tratamento 
em uma outra unidade, per-
manecem desta forma, e os 
novos, iniciam o tratamento 
em Indaiatuba. 

Centro Integrado
Em agosto deste ano 

Indaiatuba comemorou o 
primeiro aniversário do Cen-
tro Integrado de Oncologia 
“Luci Clea Silva”, localiza-
do no antigo Mini Hospital 

da rua Zephiro Puccinelli, 
no Jardim Morada do Sol. 
O Centro foi criado para 
unificar e ampliar os serviços 
oferecidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde aos 
pacientes oncológicos do 
município.

Em seu primeiro ano de 
funcionamento foram reali-
zadas 4 mil consultas médi-
cas - procedimentos de on-
cologia cirúrgica, oncologia 
clínica e onco-hematologia 
– e 200 exames diagnósti-
cos no centro cirúrgico am-
bulatorial -laringoscopias, 
biópsia de mama, biópsia de 
medula óssea. 

Segundo dados da Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
em 2020, a Central de Regu-
lação do Centro Oncológico 
realizou 1.500 atendimentos 
presenciais (acolhimento, 
orientação e encaminhamen-
to à referência) mesmo com 
a pandemia da Covid-19 que 
afetou e paralisou diversos 
setores públicos e privados, 
comerciais ou de saúde. 
A equipe de enfermagem 
realizou no mesmo período 
1.300 procedimentos de 
enfermagem (curativo, am-
bulatório ostomia, infusões 
e medicações).

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Departamento de Trânsito disponibiliza ferramenta on-line para facilitar o atendimento
O Departamento de 

Trânsito (Demutran) 
está disponibilizando 
desde esta segunda-feira 
(21) uma ferramenta on-
line para facilitar o aten-
dimento ao munícipe. 

No link https://in-
daiatuba.consultacida-
dao.com.br/,  os mo-
radores de Indaiatuba 

ATENDIMENTO

podem consultar multas, 
pontuação, entrar com 
recursos e fazer indica-
ção de condutor.

O prefeito Nilson 
Gaspar informou que 
com mais esse serviço 
muitas pessoas não pre-
cisarão mais ir presen-
cialmente para resolver 
os assuntos na Jari (Jun-

ta Administrativa de 
Recursos de Infrações). 
“Agora ficou mais fá-
cil entrar com recursos 
para multas de trânsito 
municipais. Você pode 
abrir seu protocolo pela 
internet, pelo site da 
Prefeitura. O site conta 
inclusive com tutoriais 
explicando tudo para: 

Recursos, Defesa de 
Autuação, Aplicação 
de Penalidade de Ad-
vertência por Escrito e 
Indicação do Condutor”.

O novo serviço foi 
indicação do vereador 
Índio da Doze e da au-
toridade de Trânsito mu-
nicipal, Dirlei Francisco 
da Rocha.

DIVULGAÇÃO

Site permite consultar multas, pontuação, entrar com 
recursos e fazer indicação de condutor



A12 | ESPECIAL | 

Diplomat. 
Os proprietários da 

Klox são Isabela Pires 
Scarton Calonga e seu 
marido Rogério Calonga. 
Como planos para curto 
prazo, estão planejando 
um novo lançamento na 
cidade de Monte Mor, 
chamado Villa Esplen-
dor, com lotes a partir 
de 160m². Eles também 
possuem empreendimen-
tos em fase de aprovação 
nas cidades de Salto, 
Piedade, Rio das Pedras, 
Capivari, além de outros 
em Elias Fausto. 

A respeito do per-
fil dos clientes, são di-
versos: atendem desde 
pessoas que desejam ter 
uma casa própria, até as 
que adquirem imóveis 
como uma forma segura 
de investimento. “Os 
investidores têm visão 
de negócio e sabem que 
terão retorno garantido”, 
explica Isabela. 

Desde o lançamento, 50% dos lotes do Residencial Villa Florence já foram vendidos, e as obras estão em fase de drenagem pluvial

KLOX INCORPORADORA

Klox Incorporadora lança Residencial 
Villa Florence em Elias Fausto
O empreendimento foi lançado em maio deste ano, com lotes a partir de 250 m²

O Villa Florence é 
um loteamento 
fechado locali-

zado na cidade de Elias 
Fausto/SP com lotes re-
sidenciais e comerciais 
a partir de 250 metros 
quadrados. A Klox In-
corporadora e Empre-
endimento é a empresa 
responsável pelo Resi-
dencial Villa Florence, 
que foi lançado em maio 
deste ano e já alcançou 
mais de 50% dos lotes 
vendidos. No momento 
atual, as obras estão em 
fase de drenagem pluvial. 

A Klox Incorporadora 
iniciou sua atuação no 
final do ano de 2013, em 
Indaiatuba, e atualmente 
está localizada na Ave-
nida dos Trabalhadores, 
nº 116, Sala 1502, bairro 
Vila Castelo Branco, no 
Edifício Comercial The 

Como missão da em-
presa, o maior objetivo 
é “idealizar e planejar o 
futuro, garantir qualidade 
de vida e realizar sonhos”. 
Pretendem se consolidar 
como uma empresa de 
referência no mercado 
imobiliário, satisfazendo 
investidores, parceiros e 

clientes diretos. 
Entre os principais 

valores, estão a hones-
tidade, transparência, 
confiança, ética e respon-
sabilidade social. 

Se você tem interesse 
e deseja saber mais deta-
lhes sobre o Residencial 
Villa Florence em Elias 

Fausto e o futuro empre-
endimento Villa Esplen-
dor em Monte Mor, entre 
em contato com a equipe 
da Isabela e do Rogério, 
pelo telefone e WhatsApp 
(19) 2516-1100, ou pelo 
site institucional www.
kloxincorporadora.com.
br. No site, você também 

encontrará um blog com 
posts informativos sobre 
o mercado de loteamen-
tos, como investir e mais 
conteúdos interessantes 
dessa área, além de poder 
acompanhar o andamen-
to das obras sem sair de 
casa através de um tour 
virtual de obras.

BÁRBARA GARCIA
maisexpressao@maisexpressao.com.br



serão doados ou não. 
Significa que a in-
formação de ser ou 
não doador que pode 
constar no documento 
de identidade ou na 
carteira de motorista 
não tem valor legal, 
mas comunica a famí-
lia sobre a vontade da 
pessoa. 

Um estudo da Uni-
versidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), 
que consta no site da 
instituição, identifi-
cou as três principais 
causas da taxa de re-
cusa das famílias: di-
ficuldade de compre-
ensão do diagnóstico 
de morte encefálica, e 
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Entenda a importância de avisar a 
família sobre a doação de órgãos
O último registro de doação de órgãos no Hospital HAOC foi em julho de 2020

D ia 27 de se-
t e m b r o  f o i 
instituído por 

lei o Dia Nacional da 
Doação de Órgãos. A 
data tem o objetivo 
não apenas de incen-
tivar a população ao 
ato de doar órgãos, 
tecidos e células, mas 
pr inc ipa lmente  in -
centivar a conversa 
sobre o assunto den-
tro das famílias. 

Este debate é de 
grande importância 
porque legalmente, 
só a família pode de-
c id i r  se  os  ó rgãos 

portanto, de entender 
que a pessoa faleceu; 
falta de preparo da 
equipe médica para 
fazer a comunicação 
e ainda a religião. 

E m  I n d a i a t u b a , 
dados  do  Hosp i t a l 
Augusto Oliveira Ca-
margo (HAOC) mos-
traram que em 2018, 
houve dois casos de 
falecimento com do-
ação. Em 2019, o nú-
mero aumentou, fo-
ram quatro casos. Em 
2020, já em meio a 
pandemia do corona-
vírus, o número vol-
tou a baixar, foram 
dois casos, um em 15 
de março, e outro em 

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

primeiro de julho.
Os órgãos mais do-

ados nesses três anos 
r e g i s t r a d o s  f o r a m 
rins, em oito casos; 
córneas, em sete ca-
sos, fígado, em seis 
casos. Também foram 
registrados dois casos 
de doação de ossos, 
não sendo especifi-
cada a quantidade ou 
qual parte, dois casos 
de doação de coração 
e uma do pâncreas. 

O protocolo de do-
ação após a morte de-
termina a morte cere-
bral do paciente com 
várias etapas rigoro-
sas de diagnóstico. 
São, portanto, casos 

específicos, em que 
dá tempo de comu-
nicar a família. Feito 
isso, os hospitais de 
referência são avisa-
dos: no caso do cora-
ção, o Incor, de São 
Paulo, e dos outros 
órgãos, o Hospital da 
Unicamp. Somente a 
captação é feita no 
HAOC, o transplante 
para outro paciente é 
realizado em outros 
hospitais. 

Também é possí-
vel a doação em vida, 
no  caso  de  ó rgãos 
duplos, como os rins. 
No caso do fígado e 
pulmões, apenas uma 
parte do órgão pode 

ser doado. A medula 
óssea também pode 
ser doada por aspi-
ração óssea direta ou 
pelo sangue.  

O doador em vida 
p r ec i s a  s e r  cons i -
derado uma pessoa 
saudável dentro dos 
parâmetros médicos 
e capaz juridicamente 
para concordar com 
o ato.  

O ato da doação é 
nobre e pode salvar 
vidas. Muitas vezes 
é a única chance de 
recomeço para quem 
p r e c i s a  d e  t r a n s -
plante. Pense nisso, 
e converse com sua 
família. 

Muitas vezes, o transplante é a única chance de recomeço para quem precisa

REPRODUÇÃO

Dia 27 de setembro foi instituído por lei o Dia Nacional da Doação de Órgãos



A placa do carro furtado foi inserida no sistema de monitoramento da cidade

Equipe do GAP prende autor de furto de veículo
 EDUARTO TURATTI/GCI

 EDUARTO TURATTI/GCI
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FURTO FLAGRANTE

AGRESSÃO

Guarda Civil prende duas pessoas Indivíduo é preso por tráfico de 
drogas no Bairro Santa Cruz

Homem é preso por violência 
doméstica no Jardim Morada do Sol

O homem que furtou o carro ficou preso em flagrante por furto e a mulher foi liberada

Em uma das ocorrências um homem arrombou a porta de um es-
tabelecimento comercial e furtou cerca de R$4.500,00 em produtos

A equipe do GAP 
prendeu na noite 
do último dia 17 

um homem após furtar 
um veículo no centro da 
cidade. A vítima entrou 
em contato com a Guar-
da Civil através do 153, 
relatando o furto de seu 
veículo. A placa do carro 
foi inserida no sistema 
de monitoramento da 
cidade, que rapidamen-

A Guarda Civil de 
Indaiatuba prendeu duas 
pessoas na segunda-feira 
(20) por furtos, em ocor-
rências distintas. O pri-
meiro caso foi registrado 
no final da tarde, na Vila 
Brigadeiro Faria Lima. 
A vítima, proprietário 
de uma loja na Avenida 
Geraldo Hackman, entrou 
em contato com a Guarda 
Civil, relatando um furto 
ao seu estabelecimento 
comercial. Em posse das 
características da possível 
autora do furto as equipes 
iniciaram um patrulha-
mento focado nas proxi-
midades e lograram êxito 
em localizar a suspeita.

Em sua bolsa os agen-
tes encontraram todos os 
produtos furtados: quatro 
vestidos, dois perfumes e 
uma loção. Com o encon-
tro dos produtos furtados, 
a mulher foi presa e enca-
minhada até a Delegacia 
de Polícia.

O segundo caso foi 
registrado a noite, na Ave-

A equipe Romi Ron-
das Ostensivas com Mo-
tocicletas de Indaiatu-
ba) prendeu na tarde de 
segunda-feira (20), um 
homem por tráfico de 
drogas. A prisão, que 
ocorreu no Bairro Santa 
Cruz, após a solicitação 
da equipe da Assistência 
Social no bairro.

Na Rua Sílvio Talli, 

Mais um caso de vio-
lência contra a mulher 
foi registrado em In-
daiatuba. 

Desta vez a Guarda 
Civil foi acionada através 
do telefone de emergên-
cia 153, para averiguar 
uma discussão na Rua 
Francisco Cantelli, no 

nida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, no Bair-
ro Chácaras Areal. Um 
homem arrombou a porta 
de um estabelecimento 
comercial e furtou cerca de 
R$4.500,00 em produtos e 
equipamentos de beleza. A 
Guarda Civil foi acionada 
e com as características 
do suspeito informadas 
por testemunhas e pelo 
sistema de monitoramento 
do local, os agentes ini-
ciaram um patrulhamento 
focado na localização do 
indivíduo. O suspeito foi 

te identificou o veículo 
transitando próximo ao 
Jardim Califórnia.

A equipe do GAP 094 
rapidamente abordou 
o veículo na Rua dos 
Indaiás. No interior do 
carro os guardas encon-
traram um casal. O ho-
mem confessou o furto 
do carro e indicou onde 
vendeu o tampão traseiro 
e o estepe do veículo. A 
mulher disse que não 
sabia do crime.

A equipe deslocou 
até o endereço onde o 
homem indicado e loca-
lizou o comprador dos 
itens. Todos foram apre-
sentados na Delegacia de 
Polícia, onde o indivíduo 
que comprou os itens foi 
autuado por receptação, o 
homem que furtou o carro 
ficou preso em flagrante 
por furto e a mulher foi 
liberada. O veículo recu-
perado foi devolvido para 
sua proprietária.

localizado com os produ-
tos furtados na Rua Joab 
José Puccineli, no Jardim 
Dom Bosco. Diante dos 
fatos o homem foi detido e 
apresentado na Delegacia 
de Polícia, junto com o 
material furtado.

Os dois criminosos 
apresentados na Delega-
cia pelos furtos foram in-
diciados e permaneceram 
presos e a disposição do 
Poder Judiciário. Todos 
os produtos recuperados 
foram devolvidos aos 
proprietários. 

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

os agentes abordam um 
indivíduo em um ponto 
conhecido por ser utiliza-
do por traficantes. Próxi-
mo ao homem abordado 
os agentes encontraram 
uma caixa com 12 pedras 
de crack e R$20,00 em 
notas diversas. Questio-
nado, ele confessou que 
os entorpecentes eram 
seus e ele estava ven-

Jardim Morada do Sol.
No local dos fatos a 

equipe fez contato com 
a vítima, que relatou ter 
sido agredida pelo seu 
companheiro após ela 
pegar o celular, o que 
iniciou uma discussão. 
Durante a briga, a filha 
do casal acordou e ao 

dendo. Informou ainda 
que recebeu o benefício 
da saída temporária do 
sistema prisional, mas 
não voltou como deveria.

Diante dos fatos, tudo 
foi apresentado ao De-
legado de Polícia, que 
deliberou pela prisão em 
flagrante do indivíduo 
pelo crime de tráfico de 
drogas.

tentar defender a mãe 
acabou sendo agredida 
também. Diante dos fa-
tos as vítimas foram en-
caminhadas a UPA onde 
receberam atendimento 
médico e o homem con-
duzido até a Delegacia 
de Polícia, onde ficou 
preso em flagrante.
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Partida será contra o EC São Bernardo, líder da chave, na próxima quarta-feira (29)

Lanterna do Grupo 3, Fantasma busca 
primeira vitória na Copa Paulista 2021
J E A N  M A R T I N S
esportes@maisexpressao.com.br

O Esporte Clu-
be Primavera 
tem uma gran-

de missão na próxima 
quarta-feira (29), no 
Gigante da Vila: vencer 
o confronto contra o EC 
São Bernardo e garantir 
assim seus primeiros 
pontos na Copa Paulis-
ta. Com duas derrotas, a 
equipe ainda não sentiu 
o “gostinho” da vitória, 
e já é o lanterna do gru-
po 3 da competição. 

Além de vencer e 
manter vivas as chances 
de classificação para a 
segunda fase, o Fan-
tasma tem o desafio de 
enfrentar o líder de sua 
chave, que tem duas 
vitórias em dois jogos. 

“Estamos com boa 
construção das joga-
das, controle na posse 
de bola e boa marca-
ção, mas, pecando nas 
finalizações. Vamos 
trabalhar muito nessa 
questão para esse próxi-
mo jogo”, diz o técnico 
primaverino, Ademir 
Fesan. 

O Tricolor terá pou-
co mais de uma semana 
de treinos para tentar 
consertar as falhas vis-
tas nos dois jogos dis-
putados na competição.

“Primeiro vamos 
analisar bem o adver-
sário para tomarmos as 
melhores decisões e, 
como já disse, melhorar 
as finalizações. Tere-

mos mudanças!”, avisa. 
O Fantasma da Itua-

na vem da derrota para o 
Santos, na última terça-
-feira (21), no primeiro 
duelo entre os clubes no 
futebol profissional. O 
confronto também foi o 
primeiro entre as equi-
pes na Vila Belmiro. 

O Santos foi quem 
abriu o marcador, com 
18 minutos do primeiro 
tempo, com Renyer. 
Ainda na primeira eta-
pa, aos 22 minutos, o 
Fantasma empatou com 
golaço de Wagner. O 
camisa 10 recebeu passe 
na intermediária e chu-
tou de longe, por cima 
do goleiro, deixando 
tudo igual.

Após o intervalo, os 
jogadores do Primavera 
mostraram certa desa-
tenção. Com menos de 
2 minutos de bola ro-
lando, depois da jogada 
rápida pela esquerda e 
excelente defesa de An-
dré Luiz, Luiz Henrique 
pegou o rebote e fez o 
segundo do Peixe.  

Para piorar, ainda 
no início do segundo 
tempo, o Fantasma ficou 
com um jogador a me-
nos. Depois de falhar no 
lance e por ser o último 
homem na marcação, 
Otilo precisou fazer a 
falta e acabou expulso. 
O zagueiro, a princípio, 
será o único desfalque 
do Tricolor diante do 
EC São Bernardo. 

Mesmo com um a 

SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA  

Durante a semana, o Fantasma foi à Vila Belmiro e acabou derrotado 
por 2 x 1 para o Santos

menos, o Fantasma até 
chegou por algumas 
vezes ao gol adversá-
rio, mas não conseguiu 
empatar o duelo que 
terminou em 2 x 1 para 
a equipe santista. 

“Foi um jogo equi-
librado nos 90 minu-
tos, mesmo o Primavera 
atuando praticamente o 
segundo tempo inteiro 
com um a menos. A 
diferença foi no aprovei-
tamento de finalizações, 
quando o Santos foi 
melhor que nós. Obvia-
mente que, jogar com 
um a menos e com o 
resultado adverso, é bem 
mais difícil. 

Memórias do 
E.C. Primavera

A foto é antiga, e histórica! É do primeiro 
time do Esporte Clube Primavera, em 1927, 
que levou para campo a seguinte escalação:  
Paulo Von Ah, Chico Tancler, João Germa-
no, Pituta, Messias, Camarão, José Gomes, 
Dinho, Bonito, Nunes, Hugo, Sarain, Léo.
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Saiba quais são os principais direitos 
trabalhistas dos seus colaboradores
A lei da hora extra possui regras importantes como exercer no máximo duas horas extras por dia

Garantir os direi-
tos trabalhistas 
dos colabora-

dores está entre as prin-
cipais obrigações de 
uma empresa. Muitos 
dos impostos e tributos 
pagos por uma empre-
sa existem unicamente 
para garantir esses direi-
tos e assim proporcionar 
uma maior proteção aos 
seus colaboradores.

Toda empresa, de 
qualquer tamanho que 
seja, e que conta com 
algum funcionário, deve 
estar sempre atenta ao 
cumprimento dos direi-
tos dos seus colaborado-
res. Vale lembrar que o 
descumprimento desses 
direitos pode trazer sé-
rias consequências para 
a empresa e os seus pro-
prietários.

Saiba a seguir quais 
são os principais direi-
tos trabalhistas dos fun-
cionários de uma em-
presa. 

Regido pela Lei n° 
4.090/1962, a famosa 
lei do 13° Salário, é um 
direito de todo colabo-
rador contratado no re-
gime CLT. O 13° salário 
é um pagamento extra, 
além dos 12 salários 
mensais, chamado, na 
sua criação, de gratifica-
ção natalina. 

O 13° pode ser pago 
em uma ou duas parce-
las. Algumas empresas 
também fazem o paga-
mento do 13° de forma 
adiantada. Esse adian-
tamento, em geral, é 
feito nas férias ou no 
mês de aniversário do 
colaborador, desde que 
seja a partir do mês de 
fevereiro. No caso do 
13°, não há uma regra 
específica de quando ele 

deve ser pago. Porém, 
ele é obrigatório e deve 
ser feito dentro do pra-
zo estipulado pela lei, 
qual seja, até o dia 20 
de dezembro, se pago 
em duas parcelas e até 
o quinto dia útil do mês 
de dezembro, se pago 
em parcela única.

O direito a hora extra 
é determinado pelo Art. 
59 da CLT. De maneira 
simples, hora extra é a 
hora trabalhada além 
da jornada de trabalho 
prevista para o colabo-
rador. Segundo a legis-
lação, uma jornada de 
trabalho é de até 44h 
semanais, salvo para 
funções e atividades 
que contemplem previ-
sões diferentes. Assim, 
qualquer hora trabalha-
da além desse limite, 
deve ser contabilizada 
e somada ao salário do 
trabalhador. A lei da 
hora extra possui algu-
mas regras importantes 
como o trabalhador só 

pode exercer no máxi-
mo duas horas extras 
por dia; Cada hora ex-
tra deve ser remunerada 
com adicional de, no 
mínimo, 50% da hora 
normal de do colabora-
dor; Em domingos de 
semana e feriados, cada 
hora extra vale 100% a 
mais que cada hora de 
trabalho; 

A Liçença Materni-
dade é um direito tra-
balhista importante para 
as mulheres. Esse é um 
período de ausência 
concedido às mulheres 
em período de pós-ges-
tação. Segundo a legis-
lação atual, o período 
de afastamento é de 120 
dias, podendo chegar a 
180 dias, e estabelece 
que nesse período a mu-
lher possui todos os seus 
direitos trabalhistas, so-
bretudo o recebimento 
do seu salário. Além 
disso, a mulher também 
possui uma estabilidade 
de 30 dias após o retor-

no ao trabalho.
Regido pelo artigos 

129 e 130 da CLT, o di-
reito às férias estabele-
ce que todo colaborador 
que cumpriu 12 meses 
de trabalho possui 30 
dias de férias remunera-
das. O período de férias 
pode ser dividido em 
até três períodos, desde 
que um desses períodos 
seja maior que 14 dias e 
os demais não sejam in-
ferior a 5 dias.

O Adicional noturno 
é um benefício garanti-
do a todo colaborador 
que trabalha entre 22h 
e 5h. Segundo o Art. 73 
da CLT, o trabalhador 
que exerce sua função 
nesse período possui o 
direito de receber um 
valor adicional de 20% 
em relação ao valor nor-
mal de cada hora de tra-
balho.

Tal regra muda um 
pouco para os trabalha-
dores rurais e os traba-
lhadores do setor pe-

cuário. Nesses casos, o 
intervalo de tempo e o 
percentual adicional são 
diferentes. 

O Seguro Desempre-
go é um benefício regi-
do pela Lei n° 7.998/90. 
O direito ao seguro-de-
semprego é oferecido 
aos colaboradores que 
são demitidos sem justa 
causa ou em casos em 
que ocorre a rescisão 
indireta. É um auxílio 
financeiro temporário 
para que o trabalha-
dor consiga manter seu 
custo de vida enquanto 
procura por um novo 
emprego. O benefício 
é pago mensalmente, 
em um período de 3 a 
5 meses. O número de 
parcelas é calculado de 
acordo com o tempo 
que o colaborador per-
maneceu no emprego. 
Já o valor das parcelas 
é calculado com base na 
média salário do traba-
lhador naquela empre-
sa.

O que mudou com 
o trabalho home-offi-
ce?

Não há muitas mu-
danças relativas ao 
trabalho home-office. 
Direitos como férias, 
13° salário, FGTS, e 
horas extras, continu-
am regulamentados da 
maneira usual. Ape-
nas alguns benefícios 
adicionais podem ter 
sido retirados por al-
gumas empresas, como 
o vale-transporte, por 
exemplo, já que não há 
o deslocamento do em-
pregado.

Vale-refeição e va-
le-alimentação, quan-
do previstos na Con-
venção ou Acordo 
Coletivo de Trabalho, 
ou quando já fornecido 
costumeiramente, de-
vem ser mantidos, haja 
vista a necessidade de 
alimentação e refeição 
do trabalhador, inde-
pendentemente de onde 
esteja trabalhando.

Se a empresa está 
funcionando em regi-
me home-office, não 
deixe de conferir todas 
as mudanças imple-
mentadas!

Autor
Percival Nogueira 

de Matos, Contador e 
Advogado, especialista 
em Direito Tributário, 
Holding e Planejamen-
to Societário, Direito 
do Trabalho e Proces-
sual do Trabalho, sócio 
do escritório Percival 
Nogueira Sociedade 
Individual de Advo-
cacia e do escritório 
contábil Harmonia 
Contabilidade; Master 
Practitioner; Personal e 
Professional Coach.

Toda empresa que conta com algum funcionário deve estar sempre atenta ao cumprimento dos direitos dos seus colaboradores
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Esta semana fui conhecer a Dra. Amelisa Babeto da 
Clinica Royal Face Indaiatuba, obrigada pelo carinho!!

Osiel e Sara, se casaram no dia 18/09, a equipe da Z10 imóveis e nós do Mais Expressão desejamos 
muitas felicidades!!

No último sábado, 18/09, a rede municipal de educa-
ção realizou mais uma Feira Literária. Nesse evento, 
professores e alunos da EMEB do Complexo Laura 
Fahl trabalharam com o tema Olimpíadas. Nosso me-
dalhista paralímpico Gabriel acompanhou o trabalho e 
mandou seu recado para a turma que, sob os cuidados 
da professora Cristiane Melo, conheceram um pouco 
mais da seleção paralímpica!

O que dizer desse cabelo maravilhoso, no salão do 
Thiago Felix Hair, você sempre vai encontrar todos os 
serviços que precisa para ficar ainda mais linda, cortes, 
escovas, mega Hair, makeup, agende já seu horário e 
se surpreenda. Na foto Thiago com sua cliente e amiga 
Glaucia Sorrentino!!

Esta semana quem recebeu um carinho do Mais Ex-
pressão foi a Luciane da RBC Transportes, desejamos 
força e muita luz pra vocês Luciane, Marcos e família!!

E têm aniversariante esta semana, o Thiago do 
Grupo TGO, parabéns e muitas felicidades sempre!!

No último dia 23 aconteceu no Topazio Cinemas a Cabine de Imprensa exclusiva do filme No Ritmo do Cora-
ção, o filme vem sendo aclamado pela crítica especializada e está bem cotado para as principais premiações 
da próxima temporada, inclusive o Oscar 2022. Nossa colunista Sirlei Faria esteve presente e registrou esse 
momento, agradecemos pelo convite!!
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Adelaide Decorações

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

Nossa grande amiga Joice, da Factor Humano, recebendo 
um lindo arranjo do Recanto das Flores, mimo do Jornal 
Mais Expressão. O novo visual do seu escritório ficou lindo!

Priscila Martins, proprietária do Studio Pri, receberá 
mais um Troféu Frutos de Indaiá no próximo dia 6/11.
Parabéns!

Inaugurou no último dia 18/9 a nova sede da Turma 
do Tutty com espaço maior e mais confortável. Vá 
conhecer na Rua:Dr.Raul David do Valle, 1715-Jr.
Morada do Sol-celular (19) 99478-7126. Bazar 
Solidário de Quarta - das 14 às 17 hs e Sábado - das 
9 às 17 hs

Professora Suzana com o aluno Davi de Oliveira 
Amorim do 1° Ano-B (Unidade I) durante atividade 
sobre a primavera.

A galerinha do 7° Ano-A da Unidade II do Colégio Meta 
durante atividade montagem do terrário.

A turminha do berçário II-A (Unidade I) do Colégio Meta 
durante atividade sobre a primavera.

Colégio Meta

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, no Condominio 
Alphaville em Campinas. 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.

A linda Chiva da Dra. Nathalia, veterinária da 
Clínica Bicho Amigo, no banho e tosa da clínica. 
Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, Fone: 
(19) 3875-2715.

Mr. Roof

Clínica Bicho Amigo



O primeiro entrevistado foi o humorista André Marinho

Dan, ex-integrante da 
banda Cine e Thiago 
lançam canal no Youtube

O empresário Thia-
go Amorim, (28), 
e o ex-baixista da 

banda Cine, Dan Valbusa, 
(34), se juntaram em uma 
parceria que promete atrair 
olhares do público: o canal 
de entrevistas Grog. 

Apaixonados pela boa 
coquetelaria, a dupla de 
amigos promete levar no-
mes atuais da internet e de 
artistas famosos, como o 

humorista André Ma-
rinho, o cantor Vitão, e o 
ex-vocalista do NX Zero, 
Di Ferrero, em conversas 
acompanhadas de drinks 
autorais. O canal estreou 
na última terça feira (21).

A sala de bate-papo, 
onde ocorrem as entre-
vistas, foi decorada com 
um dos lugares favoritos 
da dupla: o bar. “O intuito 
é receber bons amigos e 
tomar bons drinks”, afirma 
Thiago. Para isso, as prate-
leiras vazias da sala deram 
lugar a garrafas de bebidas 
e sofás de couro foram 
colocados para deixar os 
entrevistados à vontade.

 O resultado são con-
versas bem-humoradas 
onde é revelada a intimida-
de dos convidados, com si-
tuações inusitadas de cada 
um. “Queremos ouvir das 
pessoas algo que elas não 
falam em programas de 
TV e podcasts, mas falam 
na mesa do bar”.

A bagagem adquirida 
por Dan Valbusa na Ban-
da Cine, durante 2007 

a 2015, é um ponto que 
ajuda a dupla de amigos a 
explorar a fundo os entre-
vistados. “Já ter convivido 
com alguns dos artistas, 
ter algumas histórias para 
contar e saber algumas 
informações de backstage 
é um diferencial” reforça 
Dan Valbusa.

Junto aos dois, o mixó-
logo Diogo Sevilio com-
pleta o trio de “residentes” 
do Grog.   Considerado um 
dos melhores bartenders 
do país, “Diogro”, como 

é chamado, faz drinks 
tanto com álcool quanto 
sem álcool para os convi-
dados. Além de dar boas 
dicas da alta coquetelaria 
para quem assiste o canal. 
“Quem assiste têm que 
sentir como parte da con-
versa, como se eles esti-
vessem lá, tomando umas 
conosco”, resume Thiago.

O nome do programa, 
inclusive, vem de um 
coquetel. “Grog” vem do 
drink Grogue, criado na 
época de grandes navega-

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

ções, onde os marinhei-
ros tomavam a bebida 
de Rum com limão para 
ajudar no controle de Vi-
tamina C no corpo.

O humorista André 
Marinho, que ganhou 
repercussão nacional ao 
imitar Bolsonaro em um 
jantar com o ex-presiden-
te Temer, marca presença 
na primeira conversa, em 
que revela mais bastido-
res das eleições de 2018. 
Esse episódio já está dis-
ponível.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

O resultado são conversas bem-humoradas onde são revelados a intimidade dos convidados, 
com situações inusitadas de cada artista

MALIGNO
Lançamento - Terror / Suspense - Classificação 16 anos - 113 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá *
Quinta (9) a Segunda (13) e na Quarta (15): 18h35 [TC]
*excepcionalmente na terça, dia 14, não haverá sessão da versão legen-
dado no Jaraguá
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (9) a Quarta (15): 16h00 [TC} / 21h25
Polo Shopping
Quinta (9) a Quarta (15): 16h50 / 19h25 / 21h45
...................................................................................................................
PATRULHA CANINA: O FILME
Lançamento - Animação / Aventura - Classificação livre - 86 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (9) a Quarta (15): 15h00 / 17h10 / 19h10
Polo Shopping
Quinta (9), Sexta (10), Segunda (13), Terça (14) e Quarta (15): 16h25 
/ 17h50
Sábado (11) e Domingo (12): 14h35 / 16h25 / 17h50
...................................................................................................................
S I B Y L - Marcando a volta da “Sessão Lumière” * - Drama - Classi-
ficação 16 anos - 99 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping Quinta (9): 19h30 [VIP] - *Para a “Sessão Lumière”, 
ingresso único R$ 12,00 por espectador na sala VIP
...................................................................................................................
E M A - Sessão do “Cineclube Indaiatuba” * - Drama - Classificação 
16 anos - 107 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Terça (14): 19h30 [TC] - *Para a sessão do “Cineclube Indaiatuba”, 
ingresso único R$ 12,00 por espectador
...................................................................................................................
SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ ANÉIS
2ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 130 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (9) a Quarta (15): 19h45
Polo Shopping
Quinta (9): somente 20h40 Sexta (10) a Quarta (15): 17h20 [VIP] / 
20h40 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (9), Sexta (10), Segunda (13), Terça (14) e Quarta (15): 17h35 
[TC] / 20h40 [TC]
Sábado (11) e Domingo (12): 14h30 [TC] / 17h35 [TC] / 20h40 [TC]
Polo Shopping
Quinta (9): 15h30 / 18h30 / 21h20
Sexta (10), Segunda (13), Terça (14) e Quarta (15): 15h30 / 18h30 / 
20h05 / 21h20 Sábado (11) e Domingo (12): 14h15 [VIP] / 15h30 / 
18h30 / 20h05 / 21h20
...................................................................................................................
AFTER: DEPOIS DO DESENCONTRO
2ª semana - Romance - Classificação 16 anos - 99 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (9) a Domingo (12) e na Quarta (15): 21h10 [TC]
*excepcionalmente na segunda, dia 13, e na terça, dia 14, não haverá 
sessão da versão legendado
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente na Segunda “Top”: 21h10 [TC]
Polo Shopping
Quinta (9), Sexta (10), Segunda (13), Terça (14) e Quarta (15): 18h50
Sábado (11) e Domingo (12): 14h00 / 18h50
...................................................................................................................
FREE GUY: ASSUMINDO O CONTROLE
4ª semana - Ação / Comédia - Classificação 12 anos - 115 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (9) a Quarta (15): 15h05
...................................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO 2: NEGÓCIOS DA FAMÍLIA
4ª semana - Animação / Aventura / Comédia - Classificação livre - 107 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
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CASAS

CA00502-MONTE CARLO-2 dorms c/ suíte + dep+1 vaga  R$  339.200,00 
CA00486-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte+dep+1vagas .. R$ 340.000,00
CA00467-VILA LOPES- 2 dorms+ dep+ 2 vags ................... R$ 350.000,00
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
CA00498-JD. SÃO PAULO-2 dorms + dep+1 vaga ............. R$ 413.400,00 
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$ 435.000,00
CA00471-FLORENÇA-2 dorms +dep+2 vagas .................... R$ 369.000,00
CA00479-MORADO DO SOL-5 dorms +dep+2 vagas ........ R$ 500.000,00
CA00497-JD. BELORIZONTE-3 dorms c/suíte+dep+2 vagas ......................  
............................................................................................ R$ 530.000,00
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

CA00503-PARK REAL-3 dorms c/ suíte + dep + 2 vagas ............................  
............................................................................................ R$ 689.000,00
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 
AP00207-SÃO CONRADO-2 dorms +dep .......................... R$ 180.000,00
AP00209-PORTAL DAS FLORES-3 dorms +dep + 2 vagas .. R$ 371.000,00

CHÁCARAS

CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dorms +dep +piscina ................................  
........................................................................................  R$ 1.350.000,00
CH00076-TERRAS DE ITAICI-3 dorms+dep+2 vagas ..................................  
......................................................................................... R$ 1.080.000,00
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

TERRENOS

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
TE00346-JD. RITA DE CASSIA-344M ...................................R$ 425.000,00
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$ 275.000,00
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
TE00349-PARK REAL 150MTS .............................................R$ 318,000,00

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
CA00501-MONTREAL RESIDENCE – 3 suítes+dep+2 vagas .........................  
....................................................................................... R$ 5.500,00 incluso
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
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 

SALÃO E SALAS

SA00012-EDIFICIO DIPLOMAT-40MTS ...................R$ 2.500,00+cond+iptu
SA00014-OFFICE PREMIUM-77MTS .........................................R$ 1.500,00
SA00022-AV DOS INDAIÁS-90MTS ..................................... R$ 650,00+iptu
SL00047-JD.MURYAMA 206MTS....................................R$ 4.500,00+iptu
SL00043-ITAICI- 200MTS  .................................................. R$ 5.000,00+iptu
SL00014-JD. DOS COLIBRIS 280MTS ................................R$ 4.200,00+iptu
SL00044-JD. DOS COLIBRIS 130MTS ................................R$ 3.000,00+iptu
SL00045-CENTRO-265MTS ...............................................R$ 6.000,00+iptu

GALPÕES

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

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL -  Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs e gar.. OBS: 
No terreno possui 3 salas c/erciais c/ total de 64 m².
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dorm., sala, coz., wc, edícula, churr. e portão eletrônico.
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado c/ 2 dorm. sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 wcs, 
coz. planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, gar. para 2 carros e edícula. 
Possui quintal, churr. e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., varanda, 
1 wc e gar. para 1 carro.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL -  2 dorm., sala, coz. e wc. Possui 1 dorm. nos fundos, sala, 
copa, coz. e wc. 
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar.. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia, 
banheiro, varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas. 
CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$330 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro 
e garagem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha 
e banheiro.
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha ame-
ricana com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui piscina, 
churrasqueira com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta na piscina 
e portão eletrônico. Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem 
para 6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.                                                                                                      

CASAS C/ 3/4 DORMITORIOS

CA341-  JD. PRIMAVERA -  R$ 450 MIL -  Sobrado c/ 3 dorm. sendo 1 suíte, 2 wcs, sala, coz. 
planejada c/ ilha, lav. c/ armários, gar. coberta para 2 carros e área gourmet. Possui armário 
embutido debaixo da escada. Aceita permuta c/ chácara.   
CA405 -  JD. PRIMAVERA -  R$ 650 MIL -  Sobrado c/ 4 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, coz. planejada, lav., wc, gar. coberta para 3 carros e área gourmet. Aceita Permuta c/ 
Chácara ou Sítio.   
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar e 
jantar, coz., lav., wc, churr., portão eletrônico e gar. coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs, churr. e gar. para 4 carros. Aceita 
permuta c/ chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$425 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. 
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, 
lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta 
para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma 
com armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com 
ilha e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para 
as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada 

de serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.150.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com 
armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha 
e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as 
suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de 
serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de es-
tar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 
coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas 
amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, 
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 dormi-
tórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala 
de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas 
e 2 dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita 
permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$850 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 
suíte com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e 
garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 2.200.000,00 - Sobrado com 4 dormitórios sendo 
4 suítes com closet, janelas automáticas, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo interno e 
externo, cozinha planejada, lavanderia, escritório, e garagem para 5 carros. Possui ar condicionado, 
piscina, área gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza e sauna.
CA222- CONDOMINIO PORTAL DAS ACÁCIAS – R$425 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, 
sala de estar 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

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

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

CHACARAS E SITIOS

CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes c/ closet, sala de estar e jantar, varanda, 
coz planejada, lav., wc de empregada, sacada, piscina, churr., fogão a lenha, forno, chalé c/ 2 
dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino c/ porta balcão, sacada.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 -  40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² -  64.534m² -  1 casa de 5 c/odos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente c/ córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado 
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – 795 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte, wc, sala de estar 3 ambientes, coz. ame-
ricana, varanda, lav., dispensa e edícula c/ wc. Possui área gourmet, piscina e quintal c/ cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 -  2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz., varanda, 
wc, casa de caseiro, piscina pequena e gar..
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. 
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m²

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.

JD. CALIFORNIA – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia fechada.
VILA FLORENÇA – R$2.400,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social e 
garagem para 4 carros
JD. CALIFÓRNIA – R$ 1.150,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
JD. PAULISTA – R$1.200,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. 

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL -  R$700,00 – Kitnet 
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. 
EDIFICIO FONTI DI TREVI – R$1.200,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro 
social, lavanderia e garagem.

SALÕES

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

SALAS

CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², 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

VENDA
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 7095- Apartamento Jardim Pompéia - 3 dorm, sala, coz, ba-
nheiro, área de serviço e garagem - R$ 2.300,00 + Cond + IPTU 

3 ref site 31214- Casa Portal das Acácias - 3 dorm, sala, escritório, 
cozinha, banheiro, área de serviço, churrasqueira e garagem - R$ 
3.9000,00 + Cond + IPTU

7 Ref site 27583- Casa Jardim Esplanada -  4 dorm, ba-
nheiro,sala, coz, lavanderia, churrasqueira e garagem - R$ 
750.000,00

8 ref site 26948 - Casa Jardim Morada do Sol - 2 dorm , wc 
social, sala, coz, área de serviço e garagem R$ 350.000,00 
+ IPTU

4 ref site 29766 - Apartamento Alto da Colina -  2 dorm, sala, 
coz, área de serviço e garagem R$ 1.200,00 + Cond + IPTU

5 ref site 31209 - Apartamento Jardim Bela Vista - 3 dorm, 
sala, coz, wc social, área de serviço e garagem - R$ 1.800,00 
+ Cond + IPTU

2 ref site 31215- Casa Jardim Monte Carlo - 2 dorm , sala , coz 
, banheiro, área de serviço e garagem  R$ 1.650,00

10 ref site 31173- Terreno Parque Residencial Sabiás - Lote 
de 150 m² - R$ 160.000,00

11 ref site 31005 - Apartamento  Vila Sfeir - 2 dorm, coz, sala, 
banheiro social e garagem - R$ 385.000,00 + Cond

12 ref site 30283 - Apartamento Jardim Alice - 2 dorm, coz, 
sala, área serviço e garagem - R$ 215.000,00 

9 ref site 30942 - Terreno Jardim Alice  - Lote de 125 m²  residencial  
R$ 180.000,00 

1 ref site 30851- Casa  Centro -  2 dorm , sala, coz, banheiro, 
área de serviço e garagem  R$ 1.500,00 + IPTU 
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AP04555 - AU. 58m² - OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO 
COM LOCALIZAÇÃO EXCELENTE - AQUI SE VIVE - 2 dormitó-
rios sendo 01 suíte, WC social, cozinha planejada, varanda gour-
met (churrasqueira) com vista, 02 vagas cobertas de garagem. 
Ótima localização próxima a mercados, centro e rodovias. R$ 
320.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI 123124 - 99712-0636

AP05301 – AU.169m² - OPORTUNIDADE APARTAMENTO 01 POR 
ANDAR EM REGIÃO CENTRAL - ALBATROZ - PAU PRETO - amplo 
apartamento com 03 amplos dormitórios planejados / 01 suíte master, 
, 02 WC social, lavabo, ampla sala 02 ambientes com varanda com 
vista, sala de jantar, cozinha planejada, despensa, área de serviço 
com entrada independente, suíte de empregada, vagas coberta p/ 
03 autos. Condomínio com salão de festas e excelente localização. 
R$ 890.000,00. . CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 98180-
1624 – CRECI 202852.

CA06960 - PARK REAL - AT 150m², AC 103m² - 03 dormitó-
rios sendo 01 suite, WC social, sala ampla, cozinha americana, 
lavanderia, churrasqueira, garagem para 02 autos. Excelente 
condomínio com área de lazer completa. R$ 3.500,00 + COND. 
+ IPTU. . CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI: 185819 - 
TEL:19 99293-1797.

CA09646 - SOBRADO JD BELO HORIZONTE -AT 135m² - 
AC 135m² - 03 dormitórios com varanda, sendo 01 suíte com 
armário, 01 wc social, sala de estar e jantar, cozinha com mó-
veis planejados e coktoop, área de serviço com pia e tanque, 
03 vagas de garagem coberta, portão eletrônico. LOCAÇÃO 
3.000,00 + IPTU. . CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI: 
185819 - TEL:19 99293-1797.

CH01686 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m² AC. 250 
m² - 3 dormitórios (1 suíte com closet), sala para 2 am-
bientes, quarto da sogra, cozinha planejada, lavanderia, 
área de lazer com piscina, churrasqueira e salão coberto 
e garagem para 2 autos cobertos. R$ 4.800,00  (Com 
condomínio e IPTU inclusos). CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI:185819 - TEL:19 99293-1797

CA09653- AT.150 m² AC.105m² - EXCELENTE CASA 
TÉRREA EM CONDOMÍNIO FECHADO - VILA PARATY 
- construção nova sendo  03 dormitórios - 01 suíte, sala 02 
ambientes com pé direito duplo, cozinha integrada, área 
gourmet com churrasqueira, quintal, lavanderia, garagem 2 
vagas. Casa toda preparada para aquecimento solar e infra 
para ar condicionado. Condomínio com infraestrutura de lazer 
completo e portaria 24h. VENDA R$ 650.000.00. CORRETOR 
MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

lavabo, cozinha com armários planejados, lavan-
deria com armários planejados, varanda gourmet 
planejada com churrasqueira elétrica (vidros retra-
teis), garagem para 02 carros cobertos, deposito 
no andar. ÁREAS COMUNS DO CODOMÍNIO: 
Fitness/Sala de Ginástica; Forno de pizza; Salão 
de festas; Sauna; salão de Jogos; Playground; 
Pista de Skate; Jardim; Quadra poliesportiva; 
Piscina infantil; Churrasqueira; Brinquedoteca; 
Bicicletário e Cinema -  R$ 3.800,00 + COND. + 
IPTU. CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 
98180-1624 – CRECI 202852.

CA08404 - PARQUE DAS NAÇÕES - 2 dormitó-
rios (1 suíte), sala com ar condicionado, cozinha, 
WC social, lavanderia e garagem para 2 autos. 
R$ 1.500,00 + IPTU. CORRETORA LIA GON-
ÇALVES – CRECI:185819 - TEL:19 99293-1797

VENDAS

TE06412 - JARDIM MORADA DO SOL - AT. 145 
m² -   Terreno residencial em ótima localização! 
R$ 145.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI 
123124 – TEL: (19) 99712-0636

CH01830 - CONDOMÍNIO TERRAS DE ITAICI - 
AT 1000 m² - AC 350 m² - 03 dormitórios sendo 
03 suíte, wc social, cozinha com móveis planeja-
dos e cooktop, lavanderia, sala de estar e jantar, 
área gourmet com churrasqueira, garagem para 
03 autos, portão eletrônico e poço artesiano. 

Condomínio com área de lazer em localiza-
ção privilegiada. VENDA 1.250.000.00. COR-
RETORA VILMA – CRECI 123124 – TEL: 
(19) 99712-0636

CA09657- JARDIM MORIYAMA - AT. 150 
m² AC. 102,79 m² -  Casa térrea com 3 dor-
mitórios (1 Suíte), WC social, sala, cozinha, 
lavanderia e garagem para 2 autos. Casa já 
com box nos banheiros e portão eletrônico. 
R$ 510.000,00. CORRETORA LIA GONÇAL-
VES – CRECI:185819 - TEL:19 99293-1797

CA09656 -SOBRADO 3 PAVIMENTOS - Óti-
ma localização- AT 130M² - AC 232m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, 03 wc social, sala 
de estar e jantar, cozinha com copa, lavande-
ria, área gourmet com piso em porcelanato, 
garagem para 02 autos, portão eletrônico. 
VENDA- R$ 600.000,00. . CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI: 185819 - TEL:19 
99293-1797

CA09654 - RESIDENCIAL MILANO - Casa 
Térrea de Alto Padrão AT 300m² AC 180m²  
03 suítes sendo 01 máster com closet, ba-
nheiro com cuba e ducha dupla, lavabo, sala 
de estar e jantar integrada, cozinha gourmet 
integrada, área de Serviço, quintal, piscina, 
garagem para 04 autos sendo 02 cobertas, 
Imóvel.Condomínio Fechado com toda área 
de lazer completa. R$ 1.200.000,00. CORRE-
TORA VILMA – CRECI 123124 – TEL: (19) 
99712-0636.

LOCAÇÃO

CSL01130 - VILA NOSSA SENHORA APARE-
CIDA - AU. 35 m² - sala com 1 wc e uma copa 
no andar pra uso comum. R$1.400,00 + Con-
domínio. (IPTU incluso). CORRETORA VILMA 
– CRECI 123124 – TEL: (19) 99712-0636.

GL00465 - CENTRO EMPRESARIAL DE IN-
DAIATUBA - GALPÃO INDUSTRIAL ZI 1-01 
- AT 440,00m² AC 369,00m² - Estacionamento 
para cliente, WC, Recepçao e Pé direito 8 me-
tros. LOCAÇÃO R$ 6.500,00 + IPTU. CORRE-
TORA SOLANGE CRECI: 77091 – CELULAR 
(19) 99304-7300

AP05202 -RESERVA VISTA VERDE - AU. 
65 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha 
planejada, lavanderia, WC social e garagem 
para 2 autos cobertas. Condomínio com pis-
cina, quadra poliesportiva, salão de festas, 
brinquedoteca, bicicletas elétricas para uso dos 
condôminos, spa, sauna e academia. Locação 
R$1.700,00 + COND + IPTU. CORRETORA 
LIA GONÇALVES – CRECI:185819 - TEL:19 
99293-1797

AP05300 – AU. 100 m² - BELÍSSIMO APAR-
TAMENTO EM CONDOMÍNIO FECHADO - 
THE PARK VIEW - apartamento amplo sendo 
03 dormitórios com planejados /01 suíte, WC 
social, sala ampla dois ambientes com balcão, 
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CH00318 Condomínio Recanto das Flores - 04 suítes, 
1 suíte máster, hidromassagem, sala de estar, lareira, 

lavabo, despensa, cozinha, espaço gourmet, chur-
rasqueira, forno de pizza, piscina, ducha, varanda, 

piscina, lavanderia, campo de futebol, poço, pomar e 
horta, 6 vagas de garagem. R$ 1.870.000,00

CA02587 - Amstalden Residence - 3 suítes, closet e 
hidro, sala de tv, jantar, cozinha planejada, escritório, 

lavabo, área de lazer, churrasqueira, forno a lenha, pis-
cina com cascata, 2 vagas de garagem coberta. Venda 

R$1.500.000,00 / Locação R$6.600,00

CA02586 - Jardim União - 2 dormitórios, 1 banheiro, área 
de luz, sala, cozinha americana, churrasqueira, garagem 

1 vaga - R$ 1.500,00

CA02501 - Residencial Dona Maria José - 03 dormitó-
rios, closet, escritório, sala ampla 2 ambientes, lavabo, 

cozinha americana, despensa, lavanderia, área gourmet, 
churrasqueira, piscina, quartinho de despejo, 4 vagas 

de garagens. R$ 1.300.000,00

CA02579 - Jardim dos impérios Paraty - 3 dormitórios, 
1 suíte master, closet, sala de jantar e estar, lavanderia, 
dispensa, 4 garagens, área gourmet, piscina, cascata, 

churrasqueira. R$ 940.000,00

CA02527 - Vila Rubens - 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sacada, closet, cozinha americana, sala, banheiro 

social, espaço, garagem fechada, 4 garagens. A/T = 130 
mts² A/C = 126,65 mt² R$ 585.000,00

CA02581 - RESIDENCIAL PIEMONTE - 03 suítes, 1 máster, 
closet, sala de jantar e estar, cozinha, despensa, churras-

queira, banheiro social, 4 Garagem. Valor do Imóvel:
 R$ 990.000,00. ACEITA FINANCIAMENTO BANCÁRIO!

GL00022 - Jardim Santa Cruz - Galpão comercial e in-
dustrial, 4 banheiros, 2 amplas salas, vaga para veícu-
lo na frente do galpão, portão de ferro, ótima localiza-
ção, fácil manobra para caminhões. Empreendimento 
novo! Valor locação R$4.500,00 + iptu R$182,00 / mês

CH00312 - Terras de Itaici - Terreno 1.000 m², Cons-
trução 420 m², 4 dormitórios sendo 2 suítes, sala de 
TV, estar, jantar, lareira, escritório, cozinha grande, 

lavanderia, garagem coberta, área gourmet, piscina, 
sauna. Casa com varanda na parte de cima da garagem. 

R$1.350.000,00

CA02589 - RESIDENCIAL VILLA DAS ARTES - TERRE-
NO 1.466,72 M² / CONSTRUÇÃO 320 M² - 3 suítes, sala, 
cozinha, sala de jantar, despensa, lavabo, Área gour-
met, churrasqueira, área de serviço, quintal gramado, 

piscina, 6 garagem. Venda 
R$ 1.700.000,00 Locação R$ 7.000,00

CA02472 MAISON DU PARC - 04 suítes, 1 master, closet, 
banheira de imersão, living, lavabo, cozinha conceito 

aberto, despensa, área de serviço, 7 banheiros, área so-
cial magnifica, Espaço gourmet, chopeira, piscina com 

cascata, lareira. R$ 3.500,000,00. 
ACEITA FINANCIAMENTO BANCÁRIO!
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Apartamento com 2 dormitórios à venda, 53 m² por R$ 
250.000,00 - Bela Vista - Salto/SP

Apartamento de 3 quartos, sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, cozi-
nha, lavanderia, 1 banheiro social, 02 vagas de garagem - Indaia-
tuba/SP Aluguel R$ 1.960,00 + Condominio e IPTU

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

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

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

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

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

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

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

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

3) REF 29 - CASA EM CONDOMÍNIO – RESID. MARIA JOSÉ 
– CASA TÉRREA – R$1480.000,00- AT 300m², AC 190m², 
3 suítes com closet, cozinha, salas estar/ jantar, espaço 
gourmet, lavanderia, despensa, piscina, preparada para 
ar condicionado e aquecimento solar, armários planejados 
estão incluídos.  Aceita financiamento.

4) REF 26 - CONDOMÍNIO JARDIM DOS LAGOS – 
R$1800.000,00 – AT - 563,69m²- AC- 272,15m² – Sobrado, 
com 03 suítes, sala de estar, jantar, cozinha aberta, espa-
ço gourmet com churrasqueira e forno, banheiro, lavabo, 
despensa, piscina. Cond. com quadra de tênis, campo de 
futebol gramado, quadra, salão de festas, quiosque com 
churrasqueira, 2 lagos, playground e espaço pets. 

5) REF  33 - APTO CLASS – R$500.000,00 - Apto mobiliado 
com 62m² com dois dormitórios, sendo uma suíte, ar con-
dicionado em dois ambientes, dois banheiros, móveis pla-
nejados, 2 vagas de garagem completas. Lazer completo: 
academia, piscina, salão de festas adulto e infantil, espaço 
gourmet, quadra poliesportiva, espaço teen, praça fitness 
e playground.

6)  REF 18 – APTO RESIDENCIAL NATÁLIA - NOVO ALTO 
PADRÃO- VILA FURLAN- R$ 665.000,00 - Com – 81m², 3 
dormitórios, sendo 01 suíte, 2 wc´s, sala, lavabo, varanda 
gourmet, com armários planejados, área de serviço, infra 
para ar condicionado, 02 vagas de garagem cobertas e es-
paço kids, piscina borda infinita, salão de festas. 

7) REF 12 – COND. TERRA MAGNA: R$1.560.00,00.  So-
brado – AT- 360m² ac – 250m², com 4 dormitórios, 1 suíte, 
salas de jantar, estar e tv, bar/adega, cozinha, armários em-
butidos, 4 banheiros, espaço gourmet com churrasqueira, 
piscina com hidro, 4 vagas de garagem, ar condicionado, 
aquecimento solar e câmeras segurança. Aceita permuta.

08) REF 34 - CASA EM CONDOMÍNIO – RESIDENCIAL 
MARIA JOSÉ – Sobrado – R$1780.000,00- AT 300m², AC 
280m², 3 suítes com closet, mais uma suíte no andar tér-
reo, cozinha americana, home office, ampla salas estar/ 
jantar, espaço gourmet, lavanderia, piscina, será entregue 
com ar condicionado e aquecimento solar, inclusive para 
piscina, Entrega do imóvel em agosto/21. Analisa proposta 
com financiamento/terreno; garagem 2 carros cobertos.

09) REF 14 – JARDIM REGINA - CASA TÉRREA - AT  250 M², 
AC – 130m², 3 dormitórios, 1 suíte, banheiro social e exter-
no, lavanderia, garagem. Valor R$550.000,00.

10) Consulte - CONDOMÍNIO VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ 
– SOBRADO – Com armários planejados - R$1.390.000,00 
- AC: 330 m² / AT- 480 m², 3 dormitórios, uma suíte com 
closet, wc social, sala de tv, sala de visita (2 ambientes), 
sala de jantar, escritório, lavabo, copa, cozinha, lavanderia 
e despensa, churrasqueira, varanda, depósito, garagem 
para 4 carros (2 cobertas). Área de Lazer: Salão de Festa, 
Quadra Poliesportiva, Sala de Ginástica, Campo de Areia, 
Área de Recreação Infantil.     Aceita permuta (casa térrea 
em condomínio, apartamento ou terreno em condomínio).

CONSULTE - APtO EDIF. IMAGINE – 690.000,00-Vila Sfeir- 
apto novo com 98 m², 3 quartos sendo 1 suite e 1 lavabo 
– ao lado do Pq Ecológico, 02 vagas de garagem. Piscinas 
Adulto/ infantil, Jardim, Fraldário Churrasqueira Panorâ-
mica, Academia, Wine Space, Piano room, Salão de festas, 
Quadra poliesportiva, Playground, Home Office, Espaço 
Fitness, Brinquedoteca Spa Sauna seca/ úmida, Salão de 
Jogos, Sala de Massagens Pool Bar Pista de bicicleta. Aceita 
financiamento.

CONSULTE - APTO EDIF. TORRES DA LIBERDADE – Pq Boa 
Esperança – Valor 470.000,00, 80 m², 3 quartos sendo 1 
suite e 1 banheiro, sala, cozinha, banheiro social área de 
serviço, 02 vagas de garagem cobertas. Linda vista para a ci-
dade e sol da tarde. Cond. com lazer completo, segurança, 
portaria 24hrs, piscinas, espaço gourmet, churrasqueira, 
SPA, fitness, lan house, pergolados, playground, salão de 
festas, quadra poliesportiva e espaço convivência.

*Valores sujeitos a alterações
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Classificados

Morada do sol 
-  R u a : 8 1  0 2 
dormitórios (01 
suíte) sala/co-
zinha america-
na, abrigo nos 
fundos e gara-
gem p/ 02 autos. 
De 270.000,00 
POR APENAS 
R$220.000,00 
Aceita Financia-
mento. Corra! 
F.: 99762-7997 / 
3935-3294
CASA JARDIM 
MORUMBI :  3 
dormitórios c/ suí-
te Em construção 
R$ 355.000,00 
12 997743282 
WHATS
C A S A  V I L A 
AREAL ( PRÓXI-
MA DO CARRE-
FOUR): 3 dormi-
tórios c/ suíte 2 
vagas cobertas 
R$ 440.000,00 
12 99774-3282 

R$220.000,00 
Aceita financia-
mento. ou terreno 
F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Cor-
ra! 
Vitória Régia 
- Apartamento 
com 02 dormi-
tórios em ótimo 
acabamento e 
vaga de gara-
gem portaria 24 
horas por apenas 
R$140.000,00 
F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Cor-
ra!
APARTAMEN-
TOS EM SAN-
TOS:  2 dorm, 
vendo ou troco 
por imóvel de 
maior valor em 
Inda ia tuba,  1 
apto na Praia de  
Gonzaga,  an-
dar alto, varanda 
com vista lateral 
do Mar, melhor 
bairro.  Tratar 19 
99268-4672
Permuta : Apar-
tamento , rua da 
Moca 336 AP 
andar alto bloco 
11, 2 dorm. sala, 
cozinha, banhei-
ro, 56M² VEN-
DO OU TROCO 
POR TERRENO 
EM INDAIATU-
ABA. R$ 350 MIL 
CONTATO: 11 
999545732 Sr. 
Peres
Apar tamento 
novo Villa He-
veltia - 2 dorm., 
vaga de gara-
gem, lazer com-
pleto. Ao lado 
da Santos Du-
mont, 5 minutos 
do centro,  01 
minuto do aero-
porto internacio-
nal e Viracopos. 
R$ 252.542,02. 
Financiamento 
pelo casa ama-
rela e Caixa pou-
pança. F.: (19)  
98346-2299

 
Sítio em Pie-
d a d e - S P  - 
26.000m², casa 
c/ 03 dormitórios, 
02 wcs , toda 
avarandada, gra-
mada,  pomar, 
área de cultura, 
bosque,  água 
de mina, 01 tan-
ques com peixes 

frente ao mar, 2 
dorm (1suite),-
g a r a g e m .  1 3 
997123768
Vendo ap In-
daiatuba Jardim 
Morumbi: Deso-
cupado, condo-
minio Mirin 1, 2 
dormi. sala, co-
zinha, banheiro, 
1 vaga de gara-
gem, salão de 
festa quadra e 
playground R$ 
148 mil -  (19) 
98817-5312
Vende se ap no 
Jardim  Nair Ma-
ria em Salto:  3° 
andar Metragem 
60 metros, 2 dor-
mitórios, Sala, 
Cozinha Planeja-
da, 1 Banheiro, 1 
vaga na garagem 
coberta , Edifício 
Rio claro.Valor 
180.000,00. Di-
reto com Proprie-
tário Falar com 
A n t ô n i o  ( 1 9 ) 
992562944
S A L T O - S P 
APARTAMEN-
T O :  5 6  M E -
TROS, 2 DOR-
MITÓRIOS  VA-
LOR 312.000,00 
(12)99774-3282 
WHATS
APARTAMEN-
T O  P L A Z A 
BELA VISTA: 
2 dormitórios c/ 
suíte 2 vagas 
de garagem 19 
99384-740
C o n d o m í n i o 
N a ç õ e s  J d . 
Alice -  Ót imo 
apartamento no 
1º andar com 
02 dormitórios 
e vaga de ga-
ragem, acaba-
mento excelen-
te, com sanca na 
sala, wc. Apenas 
R$210.000,00 
ou R$95.000,00 
de  en t rada + 
p a r c e l a s  d e 
R$1.210,00 F.: 
99762-7997 / 
9-8271-6141Cor-
ra!
Vila das Praças 
Jd. Alice - 02 
dormitórios e de-
mais dependen-
cias todas com 
móveis plane-
jados, portaria 
24 horas, área 
de festas, vaga 
d e  g a r a g e m , 
piscina, eleva-
d o r .  A p e n a s 

WHATS
CASA MORA-
DAS DE ITAICI: 
3 dormitórios Va-
lor 395.000,0012 
9 9 7 7 4 - 3 2 8 2 
WHATS
CASA NO CEN-
TRO: 3 Dormitó-
rios c/ 2 vagas, 
Casa antiga, R$ 
435.000,00 19 
99384-7400
VILA AREAL ( 
PRÓXIMA DO 
CARREFOUR) 
3  dormi tó r ios 
c/ suíte 2 va-
gas  cobe r tas 
R$ 430.000,00 
12 99774-3282 
WHATs
C A S A  C I D A -
DE NOVA 1: 3 
DORMITÓRIOS 
TERRENO DE 
400M ACEITA 
PERMUTA 19 
99384-7400
Lindo Sobrado 
á venda Vi la 
Furlan: em In-
daiatuba. 3 dor-

mitór ios,  sala 
ampla cozinha, 
área e serviço, 
garagem, armá-
rios embutidos 
cozinha, dormitó-
rios..  Venda R$ 
750.000,00. Mais 
informações F.: 
(19) 98346-2298 
email: selmari-
beiro@creci.org.
br
P r o p r i e t á r i o 
Vende Casa: 
3 ou 4 suítes 
300m²,  Ótima 
localização Tra-
dicional condo-
mínio Semi de-
corado – Piscina 
R$ 1.500,000 
(19) 99775-7180
Vende-se casa 
e + meio terre-
no, Bairro  Jar-
dim Carlos Aldro-
vandi: Casa com 
3 dormitórios, 
sendo  1  suite,  
sala, banheiro, 
cozinha, com  ar-
mário  embutido,  
área de serviço 
garagem para  
4  carros  F.(19) 
3834-6859
Vendo/Troco 
-Já Locado por: 
R$4 .000 ,00  - 
Prédio residen-
cial próximo ao 
Haoc - Rua dos 
Inda iás ,  256. 
Com 4 imoveis 
independentes, 
Terreno 250m², 
contruído 230m². 
Ótimo local.Valor 
R$ 830 mil. Tra-
tar (19) 98817-
5312 WhatsApp

 
Apto em San-
tos/Gonzaga, 

abastecido com 
água por gravi-
dade,  diversas 
árvores frutífe-
ras, play groud, a 
12 km do centro,  
R$390.000,00 
aceita imóvel em 
Indaiatuba de 
igual ou menor 
valor. Estuda en-
trada + parcela-
mento. F.: (19) 
99762-7997 / 
3935-3294
Sítio em Pie-
d a d e - S P  - 
36.000m² ,  02 
casas,  bar ra-
cão, lago com 
peixes, telefone 
fixo, torre de in-
ternet a 500 me-
tros da rodovia, 
R$300.000,00 
aceita imóvel em 
Indaiatuba de 
igual ou menor 
valor. Estuda en-
trada + parcela-
mento. F.: (19) 
99762-7997 / 
3935-3294
SÍTIO MONTE 
MOR 1,5KM do 
centro de Monte 
Mor, Via asfalta-
da, ótima casa e 
mais duas edí-
culas, Piscina, 
lago e área verde 
preservada. 19 
4105-7479
C H A C A R A 
OLHO D´ ÁGUA: 
2 Dormitórios c/ 
piscina e cam-
po . 1000mts R$ 
500.000,00 19 
4105-7479

 
T E R R E N O 
CONDOMÍNIO 
PARK REAL: 
150 METROS 
R$ 320.000,00 
19 4105-7479 
(WHATS)
Venda com ex-
clusividade: 2 
lotes comercial 
de 500 metros 
cada totalizan-
do  1000  me-
tros. Valor R$ 

800.000,00 mais 
informações F.: 
(19) 98346-2298 
email: selmari-
beiro@creci.org.
br
Vende - se um 
terreno jardim 
Moryama: de 
150 metros , com 
planta de 98 me-
tros , escritura 
e água e luz já 
instalada e alicer-
ce pronto , 100% 
documentado . 
Valor 190.000,00 
direto com pro-
prietário . Falar 
com Antônio (19) 
992562944
VENDO TERRE-
NO CONDOMI-
NIO RESIDEN-
CIAL LONDON 
P A R K :  C o m 
300m² otima to-
pografia. Doc. Ok 
c/ escritura, valor 
R$330.000,00 c/ 
proprietario Tel: 
19 98288-1728
TERRENO JAR-
DIM MORUM-
BI: 250 mts R$ 
180.000,00 12 
9 9 7 7 4 - 3 2 8 2 
WHATS
T E R R E N O 
ELIAS FAUS-
TO: 175 metros 
R$ 67.000,00 19 
99384-7400

 
Alugo prédio na 
area da saúde: 
aprovado pela vi-
gilacia sanitaria 4 
vagas de estacio-
namento varias 
salas, 220m² de 
construção, loca-
lizado no centro 
da cidade, falar 
direto com pro-
prietario, contato 
de preferencia 
por whats:  19 
99834-0202
Sala comercial à 
venda e Locação 
Office Premium 
-  esc r i tó r io  e 
wc.   Locação R$ 
1.200,00 + Cond.. 
+ IPTU     Venda 

R$ 310..000,00

 
Vende-se uma 
bicicleta: car-
gueira azul semi 
nova R$650,00 
falar com José: 
19 98120-3357
Quer ser uma 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte como!  Tel: 
11-99197-2576 
- Edimara

 
O f e r e ç o - m e : 
Para trabalhar 
como pedreiro, 
encanador, e jar-
dineiro contato 
19 99776-6841 
whats
O f e r e ç o - m e 
como manicura, 
cabeleireira e de-
piladora atendi-
mento a domicilio 
19 99369-5615/ 
19 3935-0499
O f e r e ç o - m e . 
Para trabalhar 
com contabilida-
de, Apoio admi-
nistrativo, Análi-
se de Processos, 
Controle financei-
ro e Treinamento 
de pessoas con-
tato : Carlos: 19 
99114-0146 ou 
Edna: 19 99524-
3822
O f e r e ç o - m e 
como copeira ou 
acompanhante 
de idosos (sába-
do, domingos e 
feriados) Teresa 
F.: (19) 99738-
2266
O f e r e ç o - m e : 
Para Manuten-
çao, serviços de 
Pedreiro. Enca-
nador, Jardina-
gem. Odair con-
tato: 19 9976-
6841
Quer ser uma 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte como!  Tel 
11-99197-2576 
- Edimara
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS GERAIS – Expe-
riência em limpeza, 
corte de grama, lim-
peza de piscina e ma-
nutenção predial. Re-
sidir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de 
horário.

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

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO – Residir em 
Elias Fausto, Monte 
Mor ou Cardeal. Para 
trabalhar em serviços 
manuais, movimen-
tando mercadorias. 
Disponibilidade para 
trabalhar em Turnos.

AUXILIAR ELETRÔNI-
CO – Ensino médio 

completo. Possuir Cur-
sos nas áreas de Elétri-
ca, Eletrônica ou áreas 
afins. Com ou sem ex-
periência. Residir em 
Indaiatuba.

AUXILIAR DE QUALI-
DADE – Ensino médio 
completo. Possuir Cur-
so de metrologia e lei-
tura e interpretação de 
desenho, Experiência 
em inspeção de peças 
visual e dimensional. 
Experiencia em manu-
sear paquímetro e mi-
crômetro.

ASSISTENTE DE SELE-
ÇÃO DE PESSOAL – De-
sejável superior com-
pleto ou Cursando em 
Psicologia ou Tecnó-
logo em Recursos Hu-
manos. Experiência na 
área de Recrutamento 
& Seleção. Pacote Of-

fice. CNH B. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

ANALISTA CONTÁBIL – 
CRC ativo. Experiência 
na área fiscal e contábil. 
Desejável em empresas 
do Ramo de prestação 
de serviços. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

MOTORISTA – CNH ca-
tegoria D. Experiência 
na função comprovada 
em carteira. Para traba-
lhar em Loja de mate-
rial de construção.

OPERADOR DE MÁQUI-
NAS CNC– Experiência 
em operar Torno CNC e 

Centro de usinagem. 
Conhecimentos em 
Metrologia. Ensino 
médio. Desejável pos-
suir Curso de Leitura e 
Interpretação de De-
senho.

SUPERVISOR OPERA-
CIONAL – Experiên-
cia em liderança de 
equipe. Experiência 
nas áreas elétricas, 
hidráulicas, piscinas 
e jardinagem. Ensi-
no médio completo. 
Informática básica. 
CNH B.

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

VENDEDOR (A)  MA-
TERIAL PARA CONS-
TRUÇÃO: Ensino mé-
dio completo. CNH B. 
Experiência na área 
de vendas. Desejá-
vel experiência an-
terior em empresas 
do Ramo de material 
para construção. Resi-
dir em Indaiatuba.

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1.ANTONIO VICEN-
TE FERREIRA com 
91 anos , Viúvo (a), 
sendo filho(a) de FIR-
MINA EDWIRGES 
DO CARMO e JOÃO 
VICENTE FERREIRA 
deixa filho(s): MILTON, 
FRANCISCO, MARIA 
APARECIDA, NIL-
TON,HILTON, IRANI, 
JOSEFA e EDI, Falecido 
em: 01/09/2021,  sepul-
tado(a) no CEMITÉRIO 
MUNICIPAL em CRU-
ZEIRO DO SUL- PR aos 
02/09/2021.

2.ANTONIO PEREIRA 
DA SILVA com 88 anos 
, Casado (a) com AMÉ-
LIA ALMENARA DA 
SILVA sendo filho(a) de 
ARLINDO PEREIRA DA 
SILVA e YOLANDA MA-
RIA DE JESUS. deixa 
filho(s):MAURA, MAU-
RO, MAURICIO, MAR-
CILIO, MARCIO, MARIA 
IZABEL e MARTA APA-
RECIDA, Falecido em: 
06/09/2021e sepulta-
do(a) no CEMITÉIO LO-
CAL de MARILUZ-PR 
aos 07/09/2021.

3.MARIA DE FATIMA 
ALVES DA SILVA  com 
56 anos , Solteiro (a) 
sendo filho(a) de ANTO-
NIO ALVES DA SILVA 
e FRANCISCA MARIA. 
deixa filho(s):THIAGO e 
TÂMARA, Falecido em: 
11/09/2021, e sepulta-
do(a) no CEMITÉRIO 
JARDIM DA PAZ- EMBU 
DAS ARTES SP aos 
15/09/2021.

4.ULISSES BOSCO 
MING DE MESQUITA 

com 78 anos , Casado 
(a) com ELVIRA MARIA 
FERREIRA LEITE DE 
MESQUITA sendo filho(a) 
de EZEQUIEL DA SILVA 
MESQUITA e MARIA AN-
GELICA MING DE MES-
QUITA.deixa filho(s): CA-
ROLINA 40, Falecido em: 
15/09/2021, Velado(a) no 
CANDELARIA, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 15/09/2021.

5.DAMIR SILVESTRIN 
com 67 anos , Era Sepa-
rado(a) de ADALBERTO 
AUGUSTO FABRICIO 
sendo filho(a) de OR-
LANDO SILVESTRIN 
e DIRCE PAIXÃO SIL-
VESTRIN.deixa filho(s): 
LILIANE 49, MICHEL 46, 
ALINE 41, Falecido em: 
15/09/2021, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
16/09/2021.

6. LUIZA FERNANDES 
FONSECA com 90 anos 
, Era Divorciado(a) de 
JOSE ANTONIO FRAN-
CISCO sendo filho(a) de 
JOAQUIM FERNANDES 
DA FONSECA e RI-
CARDINA MENDES DA 
FONSECA.deixa filho(s): 
SILENE, MARGARIDA, 
MARIA APARECIDA, 
EDILEUZA, GENI, DER-
CI, VALDIRENE, RO-
SANGELA (MAIORES), 
Falecido em: 16/09/2021, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 16/09/2021.

7.ADEMIR ZOMIGNAN 
com 67 anos , Casado (a) 
com DELIRES ZAVASKI 

ZOMIGNAN sendo fi-
lho(a) de ARNALDO ZO-
MIGNAN e FRANCISCA 
SANCHES ZOMIGNAN.
deixa filho(s): PRISCILA 
45, MICHELLE 40, Faleci-
do em: 16/09/2021, Vela-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
17/09/2021.

8.DÓRCAS BUENO DE 
OLIVEIRA CESAR com 
73 anos , Casado (a) com 
FLORIVAL FRANCISCO 
CESAR sendo filho(a) de 
FRANCELINO BUENO 
DE OLIVEIRA e MARIA 
OTAVIA DE OLIVEIRA.
deixa filho(s): MARCE-
LO, MISAEL, MARIL-
ZA, MILTON, MARCIA ( 
MAIORES ), Falecido em: 
17/09/2021, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
17/09/2021.

9.FRANCISCO MORE-
NO PIORNEDO com 87 
anos , Era Viúvo(a) de 
IDALINA GONÇALVES 
DE LIMA sendo filho(a) 
de JOSÉ MORENO 
GONZALES e FLORI-
PES PIORNEDO PAIVA. 
deixa filho(s): NILSON, 
MARIA, NILCEIA, ZU-
NEIDE, EDEVANIL ( 
MAIORES ), Falecido 
em: 17/09/2021, Vela-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 17/09/2021.

10.JOSUÉ ALECRIM 
com 8 anos , filho(a) de 
JOSE CARLOS ALE-
CRIM e ORLINDA SO-
ARES DE OLIVEIRA 

ALECRIM. Falecido em: 
17/09/2021, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
18/09/2021.

11.JARDILINA CAMPOS 
DE LEMOS com 89 anos 
, Era Viúvo(a) de MIGUEL 
ALVES DE LEMOS sen-
do filho(a) de MARIA 
JOSE DE MENEZES.dei-
xa filho(s): AURELIO, AB-
DON, AMARAL, JOSE, 
MARIA, EDILEUZA, 
ELAINE ( MAIORES ), 
Falecido em: 17/09/2021, 
Velado(a) no DIRÉTO, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
18/09/2021.

12.DONATO WALDE-
MAR LIMONGI com 89 
anos , Casado (a) com 
APARECIDA ANTONIA 
COVOLAM LIMONGI 
sendo filho(a) de PAS-
COAL LIMONGI e ROSA 
MARINO LIMONGI.Não 
deixa filhos., Falecido em: 
18/09/2021, Velado(a) no 
CANDELARIA, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 18/09/2021.

13.LETICIA CERAT-
TI MILANEZI com 98 
anos , Era Viúvo(a) de 
JOSE MILANEZI sen-
do filho(a) de BATISTA 
CERATTI e JACINTA 
FABRICCI.deixa filho(s): 
C A R L O S , D A N I E L , -
N O R B E R T O , C L A U -
DETE,SONIA (MAIO-
RES), Falecido em: 
19/09/2021, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
20/09/2021.
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14.IFIGÊNIA SALOMÃO 
com 63 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
PEDRO SALOMAO e EL-
VIRA TIRONE. NAO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
20/09/2021, Velado(a) no 
MUNICIPAL DE VINHE-
DO, e sepultado(a) no 
MUNICIPAL DE VINHE-
DO-SP aos 20/09/2021.

15.IVONE APARECI-
DA VENANCIO ROSSI 
com 67 anos , Casado 
(a) com JOSE CARLOS 
ROSSI sendo filho(a) de 
SEBASTIÃO VENANCIO 
e ALCIDIA DE MORAES 
VENANCIO. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
20/09/2021, Velado(a) no 
CANDELARIA, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 21/09/2021.

16.ANTONIO GOZZO NET-
TO com 84 anos , Casado 
(a) com ALZIRA BIGATTO 
GOZZO sendo filho(a) de 
JOÃO GOZZO e EMILIA 
CREATTO.deixa filho(s): 
WILSON 62, SANDRA 60, 
Falecido em: 20/09/2021, 
Velado(a) no CANDELARIA, 
e sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 21/09/2021.

17.ADALVINA ANTONIA 
DOS SANTOS com 72 
anos , Casado (a) com 
JOANES JOSE DOS 
SANTOS sendo filho(a) 
de ANTONIO PEREIRA 
DOS SANTOS e BE-
LARMINA ANTONIA DE 
JESUS.deixa filho(s): 
EDINALVA, ENELIO, 
EDIMILSON, EDIVANIA, 
JESSE (  MAIORES ), 
Falecido em: 20/09/2021, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 21/09/2021.

18.MARCO ANTONIO 
DE MELLO com 64 
anos , Casado (a) com 
YURIKO HOSAKA DE 
MELLO sendo filho(a) de 
JOÃO DE MELLO e TE-
RESINHA TAVARES DE 
CAMPOS MELLO.deixa 
filho(s): AKEMI, SAMAN-
THA ( MAIORES ), Fa-
lecido em: 20/09/2021, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 21/09/2021.

19.IZAURA LOUZA com 
73 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de  e .dei-

xa filho(s): ANA PAULA, 
MARIA ORDALIA, HE-
LENA LUCIA, JOSÉ AU-
GUSTO, IVONE CRISTI-
NA, MAURICIO, JOÃO 
AUGUSTO, ELIANA., 
Falecido em: 21/09/2021, 
Velado(a) no ELIAS 
FAUSTO, e sepultado(a) 
no ELIAS FAUSTO aos 
22/09/2021.

20.LUCIENE PRADO 
DA SILVA com 45 anos 
, Casado (a) sendo fi-
lho(a) de JURANI PRA-
DO DA SILVA e MARIA 
VIEIRA DA SILVA.deixa 
filho(s): ERIKA 23, HEL-
LEN 15,EMILLE 13, VI-
TÓRIA 12, Falecido em: 
21/09/2021, Velado(a) no 
DIRÉTO, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 22/09/2021.

21.SERGIO ALVENO 
com 93 anos , Casa-
do (a) com IRENE PAZ 
DE OLIVEIRA ALVENO 
sendo filho(a) de CAR-
LOS ALVENO e MARIA 
AGOSTINI.deixa filho(s): 
MARIO 67, CARLO 65, 
JOSÉ CARLO ( F )., Fa-
lecido em: 21/09/2021, 
Velado(a) no DIRÉTO, 

e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
22/09/2021.

22.JOSE MENDES 
com 59 anos , Casa-
do (a) com MARIA DE 
FATIMA ALVES SIL-
VA MENDES sendo 
filho(a) de SABINO 
MENDES e RITA MA-
RIA MENDES.deixa 
filho(s): DIEGO 31, RE-
NATA 21, Falecido em: 
22/09/2021, Velado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 23/09/2021.

23.FRANCISCO DE 
SOUSA com 66 anos 
, Casado (a) com RAI-
MUNDA DE LIMA DE 
SOUSA sendo filho(a) 
de PERINO GREGO-
RIO DE SOUSA e MA-
RIA LIMA DE SOUSA.
deixa filho(s): FRAN-
CINALDO 44, FER-
NANDA 41, FERNAN-
DO 33, Falecido em: 
22/09/2021, Velado(a) 
no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 23/09/2021.
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