37

Saúde inicia Campanha de
Multivacinação nesta sexta
Atualização da carteirinha de vacinação acontece em todas as UBSs
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POLÍTICA

Principais líderes de dois grupos políticos de
Indaiatuba sinalizam pré-candidaturas
REPRODUÇÃO/CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Lideranças mais expressivas dos dois maiores grupos políticos de Indaiatuba, o presidente da Câmara
de Vereadores, Pepo Lepinsk (MDB), e o vereador, Ricardo França (Podemos), sinalizaram esta semana
suas pré-candidaturas para o pleito do próximo ano. Representando o grupo do deputado estadual Rogério
Nogueira (DEM), Pepo deverá concorrer a vaga na Câmara Federal, onde a cidade não tem representantes
atualmente. Já o vereador Ricardo França, oriundo do grupo político do também deputado estadual Bruno
P. A3
Ganem (Podemos), pretende concorrer a deputado estadual.

MÚSICA

LAZER

A Orquestra Sinfônica de Indaiatuba apresenta neste domingo (3) um concerto especial que celebra a chegada do mês
das crianças. O espetáculo Potira e a Onça-Pintada terá início
às 17h, de forma presencial.
P. A19

O parque funcionará com público reduzido em 50%
da capacidade e o retorno das atividades seguirá todos os
protocolos sanitários seguindo orientações para a Prevenção
à Covid-19.
P. A6

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba Parque da Criança reabre no dia
apresenta espetáculo infantil 6 de outubro com novidades

FRUTOS DE INDAIÁ

Janaina Nogueira e José Acácio Nogueira da Gráfica Marracini P. A14
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Editorial

Artigo

Excesso das redes sociais nas relações
Já faz um tempo que as redes sociais e os aplicativos de mensagens têm
um espaço considerável das horas que passamos acordados. Cada dia surge
uma rede diferente, e o celular parece ter se tornado uma extensão das nossas
mãos. Na psicologia, já foi cunhado um termo para quem tem medo excessivo
de ficar longe das redes sociais, e dessa forma, perder as “novidades”: chama-se
nomofobia, ou “fear of missing out”, em inglês, que em tradução livre significa
“medo de ficar por fora”.
A virtualidade das relações já parecia tomar proporções grandes, mas a
pandemia agravou isso de forma muito intensa, inimaginável. Por causa da
recomendação de isolamento social – aqui queremos deixar claro que ainda
é necessário como medida de proteção – quase todo o convívio com outros
seres humanos passou a ser virtual: aulas escolares e universitárias, reuniões entre amigos, aniversários e festinhas, todo o tipo de atividade inclusive esportes,
yoga, meditação, dança, apresentações artísticas e mais. Tudo foi adaptado para
uma tela de computador ou celular.
Um fator mais grave decorrente disso, foi o efeito que isso causou nas relações mais íntimas: namoros terminando porque não conseguiram resistir à falta
de contato humano das videochamadas, e, para os solteiros, a impossibilidade
de conhecer novas pessoas fora dos aplicativos de paquera, ou semelhantes. Isso
fez com que muita gente tivesse medo de se encontrar, e aqueles que decidiram
correr o risco, sabiam que estavam de alguma maneira agindo de forma imprudente, diante do perigo do coronavírus.
O problema de tudo isso é: contatos virtuais podem ter grande valor nessa
época, mas não substituem o olho no olho, um aperto de mãos, um abraço e
contato mais íntimos. Na impossibilidade de sentir tudo isso, na falta da pessoalidade, percebemos o quanto o contato real é necessário, mais do que nunca,
para todo ser humano.
A dúvida maior nessa situação é: será que ao voltarmos para convívio – relativamente – normal, teremos medo de nos expor por inteiro, fisicamente, com
nossas vulnerabilidades? Será que perderemos a coragem de expressar nossos
sentimentos cara a cara, e as ferramentas digitais vão ser um escudo que nos
afasta ainda mais de construir vínculos fortes de afeto, amor e cumplicidade?
Cada um terá que lidar com essas dúvidas do seu modo. A única coisa
de que temos certeza é que nós humanos somos seres extremamente sociais, e
não sobrevivemos sem afeto, seja lá qual for a forma que cada um escolhe para
expressá-lo.

Receitas do Lopes
Bolonhesa picante de linguiça
Ingredientes
500 grama(s) de linguiça toscana
Azeite
1 cebola
50 mililitro (ml) de conhaque
150 mililitro (ml) de vinho
branco
1 pimenta dedo-de-moça
500 grama(s) de passata de
tomate ou molho de tomate
caseiro
100 mililitro (ml) de creme
de leite fresco
Pimenta calabresa (para os
fãs de comida apimentada!)
Manjericão e salsinha a gosto
Queijo para ralar por cima
Modo de preparo
Tire a pele da linguiça e pique bem. Se preferir, elimine
os pedaços maiores de gordura. Enquanto isso, aqueça uma
panela com um fio de azeite.
Doure a linguiça por partes.
Deixe ela parada e mexa somente após uns 2 minutos para
que ela doure por igual. Se grudar um pouco na panela e der
uma tostada, ótimo! É o ideal.
Com uma colher de pau ou es-

Quando fazer um planejamento previdenciário?
O Planejamento Previdenciário serve para verificar a melhor forma de aposentadoria
para o segurado, e as estratégias que devem ser usadas para que ele de fato consiga se
aposentar de acordo com seus planos.
Mas afinal, quem deve fazer um Planejamento Previdenciário? Respondo: O Planejamento é indicado para quem deseja se preparar para o futuro e contribuir de acordo com
sua realidade econômica para receber a melhor aposentadoria, de acordo com o que planejou.
Também é indicado para quem acredita que está próximo de se aposentar, mas tem
dúvidas sobre qual modalidade de aposentadoria escolher na hora fazer o esperado pedido de aposentadoria para o INSS. É que existem diversas modalidades de aposentadoria,
e cada uma possui requisitos diferentes. Assim, algumas
aposentadorias permitem que o segurado se aposente mais
cedo, mas podem fazer com que o valor do benefício seja
pequeno, causando prejuízo. Nesses casos, pode compensar esperar um pouquinho e contribuir por mais alguns meses ou anos, para ter um retorno financeiro significativo
futuramente.
Portanto, deve fazer o Planejamento Previdenciário
quem deseja ter segurança de que se aposentará no momento certo e de que seguirá contribuindo com o valor
correto, para usufruir de uma boa aposentadoria no futuro
(seja um futuro próximo ou distante).
Isabelle Travain Araujo, advogada no escritório TP advocacia - Av. dos Trabalhadores, Diplomat Office
e Mall, 116, sala 1802, Indaiatuba/ SP - isabelletravain@gmail.com

Previsão do Tempo
01/10 - Sexta-feira

Mínima: 19°
Máxima: 32°

02/10- Sábado

Mínima: 19°
Máxima: 31°

03/10 - Domingo

Mínima: 19°
Máxima: 29°

04/10 - Segunda

Mínima: 18°
Máxima: 26°
Fonte: ClimaTempo

Poupatempo realiza em outubro
mutirão para emissão de RG
pátula, vá soltando os pedaços
que estão grudados.
Reserve a linguiça e, na mesma panela adicione a cebola picadinha, um fio de azeite e uma
pitada de sal. Quando a cebola
murchar, já pode acrescentar o
conhaque e logo depois o vinho
branco. Misture e deixe o líquido reduzir em fogo médio.
Entre com a pimenta dedo-de-moça picadinha (sem semente) e a passata ou molho
de tomate. Cozinhe por alguns
minutos, mexendo de vez em
quando.
Na panela do molho, adicione o creme de leite fresco. Entre
com a linguiça e ajuste o tempero, se necessário.

O Poupatempo promove neste mês de outubro um mutirão
de RG para atender às solicitações de Carteiras de Identidade.
As unidades vão operar em horário estendido durante todos os
sábados do mês, das 13h às 17h, e também na segunda-feira
(11/10), véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida. A
ação é exclusiva para cidadãos que precisam emitir
o RG e o atendimento nas unidades acontecerá
mediante agendamento prévio, que estará
disponível sempre nas quintas-feiras
anteriores às datas dos eventos, pelo
portal www.poupatempo.sp.gov.br
ou aplicativo Poupatempo Digital.

InfoGripe vê
estabilidade de
casos da pandemia
O Boletim InfoGripe da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
divulgado nesta quinta-feira (30),
aponta sinal de estabilidade no número
de casos de Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) no Brasil. Trata-se do patamar mais
baixo desde o início da epidemia no país. A análise
corresponde a Semana Epidemiológica 38, que equivale
ao período de 19 a 25 de setembro. Segundo o boletim, a
maior parte (96%) dos casos de SRAG com resultado laboratorial de vírus respiratório correspondem a infecções
por Sars-CoV-2, coronavírus causador da Covid-19.

Profissionais da Saúde receberão
3ª dose da vacina contra Covid-19
O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (29) a aplicação da dose adicional contra Covid-19
para todos os profissionais de saúde de São Paulo a
partir da próxima segunda-feira (4). Cerca de 1 milhão
de trabalhadores de serviços públicos e privados de
saúde, como hospitais, clínicas e ambulatórios,
poderão receber este reforço na sua imunização. A dose extra será disponibilizada
aos profissionais que tomaram a segunda
dose da vacina há pelo menos seis
meses, ou seja, entre os meses de
fevereiro e março.

Desemprego cai para
13,7% no trimestre
encerrado em julho

A taxa de desocupação caiu 1 ponto
percentual no trimestre encerrado em
julho, indo para 13,7% na comparação
com o trimestre finalizado em abril. Mesmo
com a queda, o país tem 14,1 milhões de pessoas
em busca de um trabalho. Os dados foram divulgados
nesta quinta-feira (30), no Rio de Janeiro, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que produziu
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua. Segundo o instituto, houve aumento de 3,6%
no número de pessoas ocupadas, com mais 3,1 milhões no
período analisado, chegando a 89 milhões de pessoas.
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Principais líderes de dois grupos políticos
de Indaiatuba sinalizam pré-candidaturas

Presidente da Câmara, Pepo Lepinsk, deve concorrer a federal e o vereador mais bem votado, Ricardo França, a estadual
FOTOS: DIVULGAÇÃO

ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

L

ideranças mais
expressivas dos
dois maiores
grupos políticos de Indaiatuba, o presidente
da Câmara de Vereadores, Pepo Lepinsk
(MDB), e o vereador
mais bem votado em
2020, Ricardo França
(Podemos), sinalizaram esta semana suas
pré-candidaturas para o
pleito do próximo ano.
Representando o
grupo do deputado estadual Rogério Nogueira (DEM), Pepo deverá
concorrer a vaga na
Câmara Federal, onde
a cidade não tem representantes atualmente e
reportagem recente do
Mais Expressão mostrou ser uma carência
que afeta o envio de
verbas ao município.
Já o vereador Ricardo França, oriundo
do grupo político do
também deputado estadual Bruno Ganem
(Podemos), pretende
concorrer a deputado
estadual, já que o colega de partido deverá
tentar vaga na Câmara
Federal e ambos devem fazer dobradinha,
assim como Pepo e
Rogério.
Definições
O presidente da Câmara já havia anunciado
seu interesse em concorrer à vaga em entrevista
ao Gente de Expressão,

Ricardo França foi o vereador mais bem votando, em 2020, com 7.321 votos

em julho deste ano, mas
informou que aguardaria
uma definição do grupo
político, pois havia outro
pretendente e ele queria
a indicação de um candidato só do grupo.
A escolha oficial
deverá ocorrer perto da convenção do
MDB, ainda sem data
marcada. No entanto,
no grupo político, o
presidente Pepo vem
ganhando destaque por
sua atuação à frente do
Legislativo. E também
como representante da

região no Parlamento Metropolitano da
RMC.
Na sua gestão, Pepo
levou à Câmara de Indaiatuba a ser a segunda mais econômica do
Estado entre as cidades
de até 300 mil habitantes, em pesquisa do
Tribunal de Contas do
Estado, e como representante do Parlamento
tem levado as reivindicações de anos de
prefeitos aos órgãos
competentes.
Ele teve atuação re-

Na sua gestão, Pepo levou à Câmara a ser a segunda mais econômica do Estado

levante ainda como
secretário de Habitação
do município na gestão
passada do prefeito
Nilson Gaspar, viabilizando boa parte do
plano de trabalho do
governo na área e em
razão disso teve sua
candidatura colocada
em 2020, elegendo-se e
se tornando presidente.
Natural
Também em entrevista ao Gente de
Expressão, mas esta
semana, o vereador

Ricardo França disse
que a sua candidatura é
uma tendência natural,
uma vez que o partido
precisa de nomes com
condição boa de voto
para melhorar a sua
performance e representatividade no cenário político.
Ele afirmou que não
pensa na candidatura como seu objetivo
maior agora. “Tenho
um mandato de vereador, que é importante
para a cidade, e estou
focado em fazer o me-

lhor trabalho possível”.
Mesmo assim, segundo
ele, a candidatura corre
em paralelo e terá seu
momento mais à frente.
Ricardo França
cumpre seu segundo
mandato e um dos dois
vereadores de oposição
ao governo. Ele começou a trajetória política
como assessor do hoje
deputado Bruno Ganem. Depois candidatou-se e se elegeu com
5.185 votos. Em 2020,
cresceu mais de 40%:
7.321 votos.
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Após ficar mais de um ano fechado,
Parque da Criança reabrirá no dia 6
Atrações aquáticas também voltam a funcionar, porém será necessário agendar as visitas
DA

ARQUIVO/PMI

REDAÇÃO

redacao@maisexpressao.com.br

A

pós mais de
um ano fechado por conta
da pandemia da Covid-19, o Parque da
Criança será reaberto
na próxima quarta-feira (06), com novidades.
De acordo com o
secretário de Serviços Urbanos e Meio
Ambiente, Guilherme
Magnusson, o parque
ganhou uma praça
para as tradicionais
brincadeiras de criança. “O deck de madeira
da lanchonete foi substituído por um deck
de alvenaria maior, e
em frente foi montado
um espaço exclusivo
para as tradicionais
brincadeiras de criança
como a amarelinha,
por exemplo, além
de mesas de jogos de
dama, xadrez e dominó”, informa.
O secretário de Serviços Urbanos e Meio
Ambiente, Guilher
As atrações aquáticas também voltam
a funcionar, porém é
necessário se cadastrar
e agendar as visitas
pelo site da Prefeitura – www.indaiatuba.
sp.gov.br/parque-da-

Toboágua de 60 metros de comprimentos é unm dos destaques do parque, que terá ainda uma praça para brincadeiras tradicionais

-crianca/. Para o público que quer se divertir
no playground seco, o
acesso é livre.
O parque funcionará com público reduzido em 50% da
capacidade e o retorno
das atividades seguirá
todos os protocolos
sanitários seguindo
orientações do Comitê
Municipal de Enfrentamento e Prevenção

à Covid-19.
Parte molhada
A parte molhada
traz atrações como o
toboágua de 60 metros
de comprimento, com
quatro escorregadores
que conduzem a uma
piscina de um metro
de profundidade. Para
os menores, a parte
aquática oferece uma
lâmina de água reple-

ta de atrações como
escorregadores em
formato de animais e
chuveirões por todos
os lados. Os visitantes
têm a sua disposição
banheiros, vestiários
e armários para guarda-volumes.
o acesso ao Parque
Aquático é dividido
em dois períodos: de
manhã das 9h às 12h,
e à tarde das 13h30

às 16h30. As piscinas
são cercadas e possuem uma portaria
própria para o controle do acesso, que
é permitido apenas
a crianças de 0 a 15
anos, acompanhados
pelos responsáveis e
todos previamente cadastrados.
Às quartas-feiras
são atendidas crianças
de 0 a 11 anos, das 9h
às 12h e das 13h30 às
16h30. Às quintas, das
9h às 12h o atendimento é institucional
destinado a escolas e
entidades, e das 13h30
às 16h30, crianças de 0
a 11 anos. Os sábados
e domingos, exceto
o último domingo do
mês, são reservados
para crianças de 0 a 11
anos, tanto das 9h às
12h, como das 13h30
às 16h30.
Toda sexta-feira e
último domingo do
mês o parque aquático
tem acesso liberado

para crianças na faixa
etária de 0 a 15 anos.
Às segundas e terças-feiras o Parque fica
fechado para manutenção.
O cadastro e o
agendamento das visitas são realizados exclusivamente pelo site
da Prefeitura (www.
indaiatuba.sp.gov.br/
parque-da-crianca/).
Se houver vagas disponíveis, respeitando
o limite de pessoas e
regras, usuários não
cadastrados e sem
agendamento poderão
entrar no espaço. É solicitado ao usuário que
agendou visita e que
não poderá comparecer na data marcada,
cancelar o agendamento para liberar o acesso
para outra pessoa.
O horário de funcionamento do Parque
da Criança, parte seca,
é de quarta a domingo,
das 8h às 18h, inclusive aos feriados.
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Indaiatuba ganha o primeiro projeto de
casas econômicas automatizadas do Brasil
Visite o empreendimento na Rua Irmã Maria Angélica, em qualquer dia da semana, das 9h às 18h

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

xxxxx

DA REDAÇÃO

redacao@maisexpressao.com.br

O Smart Home, um
empreendimento do
Zarin, lançado no início deste mês, é um
projeto de casas inteligentes automatizadas
com tecnologia que
permite o controle de
diversas tarefas diárias através do smartphone ou assistente
de voz.
Dentre os diversos
atributos tecnológicos
que possuem no Smart
Home, há destaque
para o controle da iluminação através do

smartphone ou assistente de voz, a elétrica
inteligente que promete mais economia
para o seu dia a dia e
o cabeamento estruturado que entrega com
eficiência o pacote de
internet contratado.
Além disso, as
Smart Homes virão
com ponto para automação de persianas,
do portão e até mesmo
para o carregamento
de veículos elétricos,
reforçando ainda, o
conceito de sustentabilidade.
Outro fator que
chama atenção para

esse empreendimento
é a sua localização:
ele está em Indaiatuba, apenas a 5 minutos
do Parque Ecológico
da cidade e dentro de
um bairro residencial
planejado e tecnológico, o Smart City
Indaiá.
Desta forma, os futuros moradores poderão também desfrutar
de todos os benefícios
do bairro, que conta
com monitoramento
24h através de um
aplicativo e Wi-Fi em
todas as áreas comuns.
As Smart Homes
serão construídas em

terrenos de 150 m²,
com planta flexível e
nove opções de fachadas. Além disso, essas
casas inteligentes estarão enquadradas no
programa Casa Verde
e Amarela, tornando
toda essa experiência
muito mais acessível.
Localização
Recentemente, o
ranking “Connected
Smart Cities 2021”
elaborado pela Urban
Systems, revelou que
Indaiatuba é a 14ª cidade mais inteligente
e conectada do Brasil
entre os municípios

de 100 a 500 mil habitantes.
O estudo, que está
na sua 7ª edição, mapeou cerca de 677
municípios com mais
de 50 mil habitantes
no país. O principal
objetivo a ser alcançado era identificar as
cidades com maior potencial de crescimento
no Brasil, através dos
indicadores: inteligência, conexão e sustentabilidade, que são
a base desse projeto
da Zarin.
Com isso, o município que já era conhecido pela qualidade de

vida ganha ainda mais
destaque com esse
lançamento que irá
transformar o estilo
de moradia da região,
aliando tecnologia a
um custo acessível.
Conheça o Decorado Smart Home na
Rua Irmã Maria Angélica, Smart City Indaiá, que esta aberto
todos os dias, das 9h
às 18h
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Estudantes da escola ‘Prof. Enéas’ são os
1ºs da rede a conhecerem cultura maker
Desenvolvido em Indaiatuba pela Amadotec, processo torna alunos protagonistas do seu conhecimento
SÉRGIO JOSÉ TEIXEIRA

ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

O

s estudantes dos
9ºs anos A, B, C
e D da Escola Estadual “Geraldo Enéas de
Campos”, Jd. Pau Preto,
em Indaiatuba, foram os
primeiros da rede a conhecerem a cultura maker,
projeto da Amadotec criado a partir de Laboratórios
de Fabricação Digital.
A visita integra o programa de aprendizado da
disciplina de geografia,
ministrada pelo professor
Sérgio José Teixeira, que
se baseia no conhecimento
técnico-científico-informacional desenvolvido pelo
geógrafo Milton Santos.
Considerado o maior
pensador da história da
geografia no Brasil e um

A visita dos estudantes integra o programa de aprendizado da disciplina de geografia

dos maiores do mundo,
Santos se destacou por
escrever e abordar sobre
inúmeros temas, como a
teoria do conhecimento da
geografia, a globalização e
o espaço urbano.
Liberdade
Os Fab Labs, como
são conhecidos esses la-

boratórios, oferecem aos
estudantes máquinas e
equipamentos especiais
para a prática da cultura do
fazer, onde eles mesmos
operam, sob supervisão
técnica, máquinas e equipamentos para a criação.
“Os alunos têm liberdade criativa nesse cenário que fizemos nas

EXAME

salas de instrução e se
transformam em inventores, tirando do papel,
por exemplo, ideias que
podem trabalhar o empreendedorismo”, disse
o fundador da Amadotec,
Marcelo Amado.
“Para nós, foi um conhecimento ímpar, que
encantou aos alunos e

que colocou uma sementinha”, afirmou o professor.
Eles tiveram acesso a impressoras 3D, cortadora a
laser, cortadora de vinil,
CNC de precisão de pequeno porte e CNC de
grande porte.
O ponto central do
conhecimento prático a
partir de Fab Labs é a possibilidade de desenvolver
o senso crítico, a colaboração, a criatividade,
a capacidade de resolver
problemas e a autonomia
de decisões, tudo com otimização de todo o tempo.
“Os Fab Labs criam
cidadãos com papel ativo
na sociedade em razão
do desenvolvimento de
competências tecnológicas sob a ótica do fazer aprendendo e experenciando na prática”,

afirmou o fundador da
Amadotec.
Confronto
O professor Sérgio
José Teixeira disse que
o confronto entre a metodologia de ensino dos
Fab Labs com o ensino
tradicional é flagrante.
“É uma pena que dependamos de uma parceria
a ser feita por meio do
governo para o financiamento disso”.
Por conta dessa situação, a visita à Amodotec não deverá gerar
de pronto um projeto de
parceria, mas serviu para
ampliar os horizontes
dos estudantes, segundo
o professor, o que fará
a diferença agora, pois
a escola tradicional fica
mais na teoria.

PLANTÃO

Testes para Covid-19 serão realizados CDHU promove plantão de orientação
apenas no Hospital Dia
neste sábado (2)
A partir da próxima
segunda-feira (04) os testes para confirmação de
Covid-19 serão realizados
apenas no Hospital Dia. A
justificativa é a diminuição
das coletas de exames diagnósticos no Espaço Bem
Viver, segundo a Secretaria
Municipal de Saúde.
O Hospital Dia funcionará para coleta de exames de
segunda à sexta-feira, das 9h
às 14h. O Hospital Dia está
localizado na Av. Visconde
de Indaiatuba, 199 – Vila
Vitória 1.
A secretária de Saúde,
Graziela Garcia, ressaltou a
importância de serem mantidas as medidas de segurança

: ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Hospital Dia atenderá para coleta de exames para Covid-19 de segunda a sexta-feira

no momento da realização
do atendimento e coleta de
exames. “Os números tem
melhorado, mas não podemos relaxar quando saímos
de casa, nós pedimos que as
pessoas continuem usando
a máscara, praticando o
distanciamento e que façam
o uso regular do álcool gel”.

Coletas
Na última semana, de
segunda à sexta-feira, foram
realizadas em média 146
coletas por dia, uma queda
de 35%, se comparado à
semana do dia 19 a 23 de
julho, de 2021, quando eram
coletados 224 testes de antígeno, por dia em média.

A CDHU em parceria com a Prefeitura de
Indaiatuba realiza neste
sábado (02) um plantão
para sanar dúvidas sobre
assuntos como regularização de dividas, emissão de
escrituras, transferências
de contratos, entre outros.
Os interessados devem se encaminhar até
o Paço Municipal para
obter orientações sobre
questões pertinentes ao
CDHU. O município possui seis conjuntos habitacionais, em parceria com
a CDHU, nos bairros Vila
Brigadeiro Faria Lima
(Cecap I, II e II), Conjunto
Habitacional João Pioli,
Conjunto Habitacional

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Plantão visa sanar dúvidas sobre assuntos relacionados
aos conjuntos habitacionais

Lúcio Artoni, no Jardim
Eldorado e Conjunto Habitacional Mário Araldo
Candello, no Jardim Oliveira Camargo.
Além do plantão,
outras dúvidas ou informações relativas aos

conjuntos habitacionais
no município podem
ser sanadas na Secretaria de Habitação, através do agente CDHU
Valdney A. Santos pelo
telefone: (19) 38349041.
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Saúde inicia campanha de multivacinação
de crianças e adolescentes nesta sexta-feira
Atualização da carteirinha de vacinação acontece durante o mês de outubro em todas as UBSs
ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

A

Secretaria de
Saúde de Indaiatuba inicia hoje,
1º de outubro, a Campanha de Multivacinação
para crianças de todas
as faixas etárias e adolescentes de até 15 anos
de idade. A Campanha
se estende durante todo
o mês de outubro, de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 16h, em todas as
UBSs (Unidade Básica de
Saúde) do município.
Em Indaiatuba, os pais
e responsáveis devem
levar os menores na UBS
mais próxima da residência com a carteira de
vacinação em mãos para
que um profissional avalie
quais doses precisarão
ser aplicadas, tanto para
eventual situação de atraso, falta ou necessidade
de reforço.
De acordo com a pasta, há cerca de 12 mil
crianças de 0 a 5 anos

Pais devem levar carteira de vacinação para que o profissional avalie quais doses precisarão ser aplicadas ainda

para atualizar a carteirinha e outras 15 mil a partir dos 6 anos.
A medida contribui
para melhorar as coberturas vacinais, que têm
oscilado nos últimos anos.
No total, serão oferecidos
16 tipos de vacinas que
protegem contra cerca
de 20 doenças, entre elas
Caxumba, Dengue, Doença Pneumocócica, Doença Meningocócica, Gripe,

Hepatite A ou B, Herpes
Zoster, HPV, Sarampo,
Varicela, entre outras.
A secretária Adjunta
e médica, Dra. Heloísa
Salatino comentou sobre a
importância da conscientização dos pais para que
a imunização dos filhos
fique sempre atualizada.
“As doenças imunopreveníveis são doenças que
existem no cotidiano e
que nós, como Secretaria

de Saúde, temos a vacina
para combater. Sem a
proteção dessas vacinas,
o organismo da criança e do adolescente fica
suscetível ao contágio,
complicações e em casos
graves, podem chegar ao
óbito. É muito importante
manter a carteirinha de
vacinação dos filhos em
dia e atualizada”.
Para reforçar a campanha, os alunos de medici-

na da Faculdade Unimax
estarão nas UBSs enfatizando a importância de
manter a carteirinha de
vacinação em dia.
Dia V
Durante a Campanha
haverá o “Dia V”, marcado para acontecer no
dia 16, terceiro sábado
do mês. Nessa data, a
vacinação ocorrerá das 9h
às 16h, na UBS 2 – Cecap,

UBS 4 – Jd. Morada do
Sol, UBS Camargo Andrade, UBS 9 – Centro e
UBS Campo Bonito.
Ainda neste dia, os
alunos de medicina da Faculdade Unimax estarão
auxiliando os profissionais da saúde.
Em situações de perda
da caderneta de vacinação, a recomendação é
de que os pais ou responsáveis compareçam ao
mesmo posto de saúde
onde vacinaram as crianças anteriormente, para
que seja possível consultar
quais doses já foram aplicadas na ficha de registro
arquivada na unidade.
Covid-19
Para adolescentes entre 12 e 15 anos, que estão
também sendo imunizados contra o coronavírus,
não será necessário intercalar as vacinas, sendo
possível recebê-las concomitantemente, segundo
a Secretaria Estadual de
Saúde.
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Planejamento da Prefeitura dos próximos
quatro anos passa em primeira discussão
Proposta aprovada contempla estratégia de governo, metas e prioridades para o período entre 2022 e 2025
ELOY DE OLIVEIRA

REPRODUÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

O

projeto do prefeito de Indaiatuba, Nilson
Gaspar (MDB), que
contempla a estratégia
de governo, as metas e
as prioridades para o período entre 2022 e 2025,
passou em primeira discussão segunda (27) na
Câmara de Vereadores.
O texto recebeu 11
emendas, que propõem,
de forma geral, o remanejamento de recursos
entre as várias secretarias, já que a Constituição Federal proíbe que
os vereadores apresentem propostas que envolvam gastos financeiros.
O líder do Governo
na Câmara, Artur Spíndola (PP), pediu vistas
pelo período de uma
semana ao projeto, para
que as comissões temá-

Entre projetos aprovados, está o que determina medidas de auxílio e proteção à mulher em risco de assédio ou agressão

ticas analisem o teor das
emendas e a sua constitucionalidade e que as
aprontem para a votação
em plenário.
Audiência
O presidente da Câmara, Pepo Lepinsk
(MDB), disponibilizou
no site do Legislativo

nesta quinta (30), desde as 13h, a audiência pública remota para
apresentação das metas
fiscais do segundo quadrimestre de 2021 (período de maio a agosto).
Os cidadãos que quiserem tirar dúvidas ou
fazer sugestões sobre a
situação do caixa da Pre-

feitura até 31 de agosto,
poderão fazê-lo até o dia
13 de outubro exclusivamente pelo e-mail:
fazenda.audiencia@indaiatuba.sp.gov.br.
Participam da audiência disponibilizada
representantes da administração direta (Prefeitura), Fundação Indaia-

tubana de Educação e
Cultura (Fiec), do Saae
e do Serviço de Previdência e Assistência à
Saúde dos Servidores
Municipais (Seprev).
Propostas
Na sessão de segunda, a Câmara aprovou
projeto conjunto dos

vereadores Alexandre
Peres (Cidadania) e Ana
Maria Santos (Podemos)
que determina medidas
de auxílio e proteção à
mulher que esteja em
situação de risco de assédio ou agressão.
Os bares, cafés, restaurantes, quiosques,
casas noturnas e espaços
de eventos e shows deverão oferecer treinamento
aos seus funcionários e
equipes de segurança,
visando atender adequadamente a mulher
em situação de risco de
violência.
O treinamento especializado compreenderá
a instrução dos colaboradores sobre técnicas civilizadas de abordagem
ao agressor, bem como
sobre a conduta adequada a ser adotada no sentido de acolher, auxiliar
e proteger a mulher.
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Atleta de Indaiatuba conquista 3º lugar
no Paulista de Powerlifting e de Supino
Cleverson Silva alcançou a classificação na categoria até 93 kg e a equipe da cidade enviou 17 representantes à competição
ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

C

leverson Silva,
de Indaiatuba,
conquistou o terceiro lugar na classificação geral da categoria até
93 kg do Campeonato
Paulista de Powerlifting
e Supino, disputado entre os dias 4 e 9 de setembro, em Jundiaí.
A classificação foi
obtida no supino disputado dia 7. Além do terceiro lugar, ele também
conquistou no mesmo
dia a quarta posição no
powerlifting, ainda na
categoria até 93 kg. Ambos para novos atletas.
Superação
“Eu me superei mais
uma vez e fiquei encantado com toda a organização do evento”, disse.
Esta foi a segunda vez

ARQUIVO PESSOAL

que Cleverson representou a equipe da Prefeitura em competições
desse nível.
Em julho deste ano,
ele já tinha conquistado o segundo lugar na
categoria até 90 kg no
Campeonato Brasileiro
de Powelifting de Supino e Levantamento de
Terra, disputado em São
Vicente (SP).
Apoio
Toda a equipe que representou Indaiatuba foi
comandada por Cristina
Aparecida de Toledo, da
Secretaria de Esportes e
Lazer, e contou com o
apoio da administração
para inscrição e transporte.
O levantamento de
peso consiste em utilizar
halteres em pelo menos
três posições: agachamento, supino e levan-

Cleverson Silva representou equipe da Prefeitura

tamento terra, e vence
quem levanta mais peso
em cada movimento.
Sequência
“Foi importante

Disputa envolveu os melhores da categoria no Estado de São Paulo

esse apoio, porque esse
campeonato reúne os
melhores do Estado”,
disse Cleverson Silva,
que entende que a sua
participação e a dos

outros atletas incentiva
novos competidores a
adotarem o esporte.
Ele deverá representar Indaiatuba novamente no dia 10 de outubro,

agora na cidade do Rio
de Janeiro. Participará
do Campeonato Brasileiro de Powerlifting da
Federação Paulista da
categoria.
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Esporte Clube Primavera busca segunda
vitória contra o EC São Bernardo
Equipes voltam a se encontrar na próxima terça-feira (5), pela abertura do returno da Copa Paulista
JEAN MARTINS

maisexpressao@maisexpressao.com.br

D

epois de vencer a primeira partida na
Copa Paulista, o Esporte Clube Primavera
volta a enfrentar o EC
São Bernardo. O jogo
marca a abertura do
returno e ocorre na
próxima terça-feira
(5), às 15h, no estádio
municipal Primeiro de
Maio, em São Bernardo do Campo.
No mesmo dia e
horário, também pelo
Grupo 3, o Santos pega
o São Bernardo FC, na
Vila Belmiro. Todos
os jogos da competição são transmitidos
ao vivo pela Eleven
Sports e no aplicativo
Paulistão Play.
Depois de duas derrotas, na última terça-feira (28), o Fantasma
conquistou seus primeiros pontos na competição. No Gigante
da Vila, em Indaiatuba, o Tricolor bateu o
mesmo adversário da
próxima semana pelo
placar de 3 x 2.
O Primavera abriu
o marcador com 10
minutos de bola rolando, com Samuel Ethor
chutando de fora da
área. Vinte minutos
depois, após cruzamento pela esquerda,
Bosco subiu mais que
a zaga do Fantasma e
deixou tudo igual.
No retorno do inter-

valo, aos 19 minutos,
após cruzamento pela
esquerda, Denis cabeceou para o próprio gol
e fez contra: Primavera 2 x 1.
A equipe do EC São
Bernardo sentiu o gol!
Três minutos depois,
Wallace recebeu passe
dentro da área e mandou no ângulo, sem
chances de defesa.
Mas, dez minutos, a
tranquilidade no placar
deu lugar a tensão.
Após cruzamento na
área do Primavera, o
goleiro André Luis
soltou a bola nos pés
de Thailor, que não
desperdiçou o presente.
Nos minutos finais,
o goleiro Ramon acabou expulso. Como o
São Bernardo já tinha
feito as cinco substituições, precisou improvisar um jogador
de linha no gol.
“Vejo como muito positiva a postura
da equipe nesse jogo,
no que diz respeito
a competitividade e
maturidade dos atletas”, analisa o técnico
primaverino Ademir
Fesan. “Não digo que
houve correção, mas
sim uma evolução que
é natural em um processo. Perdemos as
duas primeiras partidas, até jogando bem,
e dessa vez erramos
menos.”
Com a vitória, o
Primavera agora é o

terceiro colocado do
grupo 3, mesma pontuação do Santos na
última posição. O EC
São Bernardo segue
líder da chave, com os
mesmo seis pontos do
São Bernardo FC.
Para a partida de
terça-feira, o Fantasma
vai com força máxima
contra o líder do grupo. “Temos que trabalhar cada vez mais
para ter concentração,
atitude, além de evolução física e técnica
no dia a dia”, projeta
Fesan.
Confira os demais
resultados e a próxima
rodada no portal maisexpressao.com.br

ISRAEL OLIVEIRA

Diante do líder do grupo, Fantasma conquistou sua primeira vitória na Copa Paulista
ACERVO DO EC PRIMAVERA

Memórias do
E.C. Primavera

A imagem acima ficou eternizada na história do E.C. Primavera. Em 1977, o clube conquistou seu primeiro título,
sagrando-se campeão da Segunda Divisão do Campeonato Paulista (equivalente a quarta divisão), competição que
reuniu 43 clubes paulistas. Além do título, o Primavera garantiu também seu primeiro acesso à Primeira Divisão
(equivalente a Série A3 atualmente), disputada já no ano seguinte, em 1978.
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Você sabe o que é uma revisão fiscal?
Veja como ela pode beneficiar a sua empresa
Contratar uma revisão fiscal significa garantir uma maior segurança para o crescimento do seu negócio

M

anter-se em
dia com os
impostos e os
tributos de uma empresa
não é tarefa fácil. No Brasil, cada passo de crescimento de uma empresa é
acompanhado por novas
demandas fiscais e financeiras.
Mais funcionários,
novos serviços, mais produtos, expansão de mercado e todo indicativo de
crescimento naturalmente
significa maior faturamento para o negócio. Porém,
tudo isso é acompanhado
de novos desafios, novas
responsabilidades fiscais
e tributárias.
Assim, a empresa
cresce e o empreendedor vai perdendo o rumo
porque é difícil gerir o
negócio e ainda manter-se
atualizado quanto às suas
novas demandas e necessidades. Para isso, existe
a chamada revisão fiscal,
um serviço contábil extremamente importante
na manutenção do crescimento de uma empresa.
Acompanha o texto para
aprender um pouco mais
sobre como quela funciona!
O que é uma revisão
fiscal?
De forma resumida, a
revisão fiscal é um procedimento contábil feito com
o objetivo de analisar todas

REPRODUÇÃO

A revisão fiscal é um procedimento contábil feito com o objetivo de analisar todas as atividades fiscais de uma empresa

as atividades fiscais de
uma empresa. É feito um
levantamento de todas as
obrigações fiscais daquele
negócio, abarcando áreas
como escrituração, comportamento fiscal, cultura organizacional, dentre
outros.
A revisão fiscal serve
como uma forma de auditoria para que sua empresa
consiga se prevenir de
eventuais problemas e possa ter a certeza de que está
em dia com todas as suas
obrigações fiscais.

Benefícios de uma
revisão fiscal
A frequente revisão fiscal da empresa pode trazer
diversos benefícios como
Proteção contra eventuais
auditorias; Segurança e
estabilidade; Economia
de custos; Manutenção
das obrigações fiscais;
Maior controle financeiro;
Recuperação de crédito
tributário; Dentre outros.
Quando devo contratar uma revisão fiscal?
O recomendado é que
a revisão fiscal na empresa

seja feita com frequência.
Não há uma regra sobre
qual é a melhor periodicidade. O importante,
porém, é que esteja sempre atento aos sinais: se a
empresa está crescendo, os
processos estão mudando
com frequência, então é
necessário ter a certeza
de que o lado fiscal está
caminhando corretamente.
Como funciona a revisão fiscal?
A assessoria contábil
analisará os processos de
produção da sua empresa

e a concordância com a
legislação fiscal da sua
cidade. Além disso, outras
obrigações fiscais, como
pagamento de impostos
e tributos presentes e
passados, também serão
conferidos. Tudo isso o
ajudará a ter a certeza de
que a empresa está dentro
da lei e evitará futuras
dores de cabeça.
Para isso, é importante
que você tenha um registro
de contas pagas, recibos,
notas fiscais e todo tipo
de comprovante útil para

análise das suas contas.
Como a Harmonia
Contabilidade pode ajudar o seu negócio
A Harmonia Contabilidade tem profissionais
especializados na revisão
fiscal de empresas de diversos setores. Os profissionais já somam uma ampla
experiência no acompanhamento do crescimento
de diversas empresas. É válido lembrar que contratar
uma revisão fiscal significa
garantir uma maior segurança para o crescimento do seu negócio. Você
terá a certeza de tomar as
decisões corretas para a
empresa.
Gostou de saber como
funciona a revisão fiscal
e gostaria de realizar uma
na sua empresa? Nós da
Harmonia Contabilidade
somos a escolhe correta
para o seu negócio!
Autor
Percival Nogueira de
Matos, Contador e Advogado, especialista em
Direito Tributário, Holding
e Planejamento Societário,
Pós-Graduado em Direito
do Trabalho e Processual
do Trabalho, sócio do escritório Percival Nogueira
Sociedade Individual de
Advocacia e do escritório
contábil Harmonia Contabilidade.
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Croissant & Cia expande a empresa
com a criação das lojas de fábrica

Unidades já funcionam em Indaiatuba, Taboão da Serra e Guarulhos e outras serão abertas ainda no Estado
CROISSANT & CIA

BÁRBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

A

empresa Croissant & Cia começou em 2002,
quando o casal Sr. Antônio e Dona Benedita
decidiu criar seu próprio
negócio, já que as empadinhas e croissants que
faziam em casa eram
muito pedidos. Hoje, eles
já têm mais de 19 anos
de história, e produzem
todas as variedades de
salgados fritos e assados,
além de dos chamados
“produtos brasa”, que
incluem hambúrgueres,
almôndegas, linguiças, e
pão de alho.
Em 2018, foi inaugurada a primeira loja
de fábrica, no distrito
industrial de Indaiatuba,
destinada aos consumidores finais e ainda para
quem pensa em revender. A segunda loja está
localizada em Taboão
da Serra. Recentemente,
mais uma foi aberta em

Os proprietários Sr Antônio e Dona Benedita em frente à loja de fábrica mais recentemente
inaugurada da marca

Guarulhos, e em breve,
eles pretendem inaugurar novas unidades em
Ribeirão Preto, Bauru, e

na capital.
Eles têm uma linha
completa de produtos
alimentícios: desde os

famosos croissants, como
mini pizzas, esfihas, pão
de queijo, e outros assados. Entre os fritos, são

kibes, croquetes, coxinhas, enroladinhos de
salsinha ou presunto e
queijo, e muito mais,
abrangendo 100 variedades.
Uma opção interessante são os mini salgados, que vem congelados
e já prontos para saborear.
Eles são os mais pedidos
em festas e eventos. “A
nossa principal missão
é alimentar o brasileiro
com qualidade”, diz Seu
Antônio. Além da expansão dentro do país, eles
também têm profissionais
capacitados para levarem
seus produtos ao exterior.
O diferencial das lojas
de fábrica é que elas podem oferecer os produtos
com preços em conta,
com toda a variedade de
salgados e também da
linha brasa. O principal
objetivo, a curto e médio
prazo, é expandir essas
unidades. Sobre clientes
de longa data, Sr. Antônio afirma que tem parceria com muitas empresas

renomadas, e clientes
que há mais de 15 anos
continuam com eles.
Hoje, a distribuição
Croissant & Cia alcança
17 estados brasileiros,
abrangendo lanchonetes,
supermercados, restaurantes corporativos, entre
outros estabelecimentos
alimentícios.
No site da Croissant
& Cia, na aba “Dicas
geniais” há textos interessantes sobre a maneira
de servir e armazenar
os salgados e até como
calcular o número de
salgados para uma festa.
Se gostou e ficou com
vontade de saborear essas
delícias, visite a loja de
fábrica de Indaiatuba,
que fica na Rua Eduardo
2571, no Distrito Industrial, bairro Domingos
Giomi, em Indaiatuba.
O site institucional é o
www.croissantecia.com.
br. O telefone para contato é o (19) 3801-9120.
Eles também têm páginas
no Facebook e Instagram.
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Troféu Frutos de Indaiá
acontece dia 6 de novembro
Principal evento de premiação de Indaiatuba e região chega a sua 15ª edição
JME
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Dr. Roberto e Jessica Lima da Caran Silva e Trevisano

Cirurgiã dentista - Dra. Jéssica Carvalho

DENISE KATAHIRA

neira chegaram ao atual
design.
“Pra mim é um orgulho muito grande ver o
sucesso do Troféu Frutos de Indaiá. Estamos
há 15 anos reconhecendo
e premiando as melhores
empresas e empresários
de Indaiatuba”, disse Di
Santi. “E quem escolhe
os premiados de cada ano
são os nossos leitores e
também os moradores
de nossa cidade, afinal
quem melhor poderia
avaliar uma empresa?”,
completa.
Marcado para acontecer no dia 6 de novembro,
o Troféu Frutos de In-

redacao@maisexpressao.com.br

A

37 dias da 15ª
edição do Troféu Frutos de
Indaiá, o Grupo Mais
Expressão está em fase
de finalização do maior
e principal evento de
premiação de Indaiatuba
e região.
De acordo com o diretor do Grupo, Alan Di
Santi, os últimos ajustes
estão sendo feito para que
seja mais uma noite inesquecível. “Preparamos
tudo com muito carinho
e seriedade. Esperamos
que todos os premiados
e convidados curtam a

grande noite com seus familiares e amigos”, disse.
Criado em 2005, o
nome Frutos de Indaiá,
segundo o diretor do Grupo, remete aqueles que
produzem na cidade, que
criam empregos e geram
renda. O troféu foi elaborado pela artista plástica
indaiatubana Maria Vaz,
a Memê. A ideia era que
o troféu lembrasse uma
folha de palmeira, já que
Indaiá em tupi-guarani
significa Palmeira, mas
que ao mesmo tempo
fosse um troféu unissex,
porque há empresários e
empresárias que recebem
o prêmio, e dessa ma-

daiá irá premiar mais de
150 empresas que foram
escolhidas, em voto popular, como os melhores
no ramo de atuação.
Campanha
Publicitária
O Troféu Frutos de
Indaiá visa não somente
reconhecer as empresas e
empresários que se destacaram em seu ramo de
atividade, mas também
gerar um retorno financeiro e dar visibilidade
aos premiados através da
campanha publicitária realizada pelo Grupo Mais
Expressão.
Aos eleitos pela pes-

RBC Transportes - Luciane Verdin Stoco e Marcos Roberto Stoco

quisa, foi oferecida a cota
publicitária e as empresas
e empresários tem sua
marca veiculada em todas
as mídias do grupo como
jornal impresso, revista,
redes sociais e programas
da WebTv.
As cotas para a participação na entrega do
Troféu Frutos de Indaiá
2020 já foram encerradas, porém o evento não
foi realizado devido a
pandemia do novo coronavírus.
Show
E para fechar a noite
de premiação com chave
de ouro o Grupo Mais

Expressão não mediu esforços. Neste ano a dupla
sertaneja Maiara & Maraisa subirá ao palco do
Troféu Frutos de Indaiá
e promete animar os premiados e convidados em
uma noite inesquecível.
Donas de belas vozes,
as irmãs são uma das
principais duplas do cenário da música sertaneja
da atualidade. Na internet
não poderia ser diferente.
Elas já alcançaram marcas expressivas como
superar três bilhões de
visualizações e mais de
seis milhões de inscritos
em seu canal oficial do
YouTube.
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UniEduK capacita pequenas e médias
empresas de Indaiatuba no Projeto Link
Proposta visa tornar fornecedores locais potenciais abastecedores de insumos e serviços
REPRODUÇÃO
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Grupo UniEduk em parceria
com a Prefeitura
Municipal de Indaiatuba realiza o Projeto
Link com o objetivo de
capacitar as empresas
locais de pequeno porte
a se tornarem potenciais
fornecedoras de insumos
e serviços, e com isso
contribuir com o desenvolvimento econômico
do município.
O programa irá estimular a inovação e
acesso a novos conhecimentos, tecnologias e
ferramentas de cerca de
20 empresas locais, que
permitirá a concepção
de produtos ou processos inovadores, além de
fortalecer o ambiente de
negócios e complementar a política de desenvolvimento municipal.
A escolha das empresas participantes contou

Ideia é estimular inovação e conhecimentos, tecnologias e ferramentas

com a parceria da Prefeitura Municipal que
realizou uma pesquisa de
potenciais fornecedores,
por meio do contato com
as empresas com sites em
Indaiatuba e estruturadas na cidade. Com isso,
foi disponibilizada uma
equipe de professores
para listar as empresas interessadas, possibilitando
a aproximação.
“Os professores e

alunos envolvidos no
projeto farão o estudo das
empresas fornecedoras,
pesquisando potenciais
melhorias e o desenvolvimento destas competências organizacionais
durante o semestre. Os
mentores do projeto são
os representantes do Grupo KION South America, os quais estão nos
dando o suporte necessário para entendermos os

requisitos e certificações
necessárias para que as
relações comerciais entre os envolvidos sejam
estreitadas e maximizadas”, explica o gestor do
curso de Administração,
Gustavo Aquino.
Programa
A primeira fase em
andamento prevê a preparação, orientação e o
encontro das empresas
fornecedoras com as empresas clientes, no período de quatro meses. Já
a segunda fase abordará
o desenvolvimento das
competências organizacionais, com aprofundamento de acordo com a necessidade
de cada empresa pelo
tempo médio de seis
meses. As empresas
interessadas em participar podem entrar em
contato pelo e-mail: regina.silva@indaiatuba.
sp.gov.br.
Segundo o gestor, a

ação tem por finalidade
estimular a inovação e
acesso a novos conhecimentos, tecnologias
e ferramentas, que permitam a concepção de
produtos ou processos
inovadores. “O objetivo
é permitir que os alunos travem contato com
problemas do mundo
real, auxiliando e preparando os mesmos para
lidarem com situações
enfrentadas quando da
inserção no mercado de
trabalho”, explica.
Sobre o Grupo
UniEduK
Há 22 anos no mercado, o Grupo UniEduK, é
composto pelo Centro
Universitário de Jaguariúna - UniFAJ, Centro
Universitário Max Planck - UniMAX e Faculdade de Agronegócios de
Holambra - FAAGROH,
instituições reconhecidas com nota máxima
(5) pelo MEC em corpo

docente, infraestrutura e
Projeto Pedagógico do
Curso (PPC). A UniEduK dispõe de moderna infraestrutura em 10
campi, equipados com
Hospital Veterinário,
Interclínicas, Centro Clínico de Especialidades
Médicas e Centro de
Pesquisas Ambientais
Agropecuárias.
O Gripo oferece mais
de 25 opções de cursos
nas áreas de Saúde, Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio nas
modalidades presencial
e a distância, entre outras
opções de pós-graduação, MBA, extensão e
especialização. Todos
os cursos presenciais
possuem no mínimo 50%
de aulas práticas desde
o início, corpo docente
altamente qualificado e
infraestrutura moderna,
com salas de aulas e
laboratórios equipados
de acordo com as necessidades do mercado de
trabalho.
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Guarda Civil registra três ocorrências de
embriaguez ao volante no final de semana
Todos os motoristas realizaram o teste de alcoolemia e foram encaminhados à delegacia
DA REDAÇÃO
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Guarda Civil de
Indaiatuba registrou no final
de semana três ocorrências de embriaguez ao
volante.
A primeira foi registrada na noite de sexta-feira (24), pela equipe
da viatura 120. Os agen-

tes notaram um veículo
Palio transitando em zigue-zague pela Avenida
Fábio Roberto Barnabé,
no Bairro Charas Areal,
realizaram sua abordagem e constataram que
o motorista apresentava
claros sinais de embriaguez.
A segunda ocorrência foi registrada na
Avenida Ario Barnabé,

pela equipe da viatura
109. No local, o condutor de uma Fiat Strada
após ingerir bebidas alcoólicas e assumir a direção do seu carro, perdeu a direção e colidiu
contra um poste de iluminação. E na Rodovia
José Boldini, a equipe
do GAM (Grupamento
Ambiental) registrou a
terceira ocorrência de

FLAGRANTE 1

embriaguez. O motorista de um veículo Stilo se
envolveu em um acidente com um Nissan Tida.
Todos os motoristas realizaram o teste
de alcoolemia e foram
conduzidos até a Delegacia de Polícia, onde
foram apresentados ao
delegado de plantão, que
tomou as medidas cabíveis a polícia judiciária.

EDUARDO TURATI – GC

Motorista transitava em zigue-zague por avenida

FLAGRANTE 2

Homem desrespeita medida protetiva e Equipe do Canil detém suspeito de
acaba denunciado pela mulher e preso tráfico de drogas no Campo Bonito
A Guarda Civil de Indaiatuba prendeu na manhã
de domingo (26), um homem após descumprir uma
medida protetiva.
A prisão ocorreu após a
equipe da guarda ser acionada pela vítima que relatava estar com problemas
com seu ex-namorado e que
possuía uma medida protetiva contra ele. Segundo o
relato da vítima, o homem
havia acabado de sair do
local momentos antes da
chegada da viatura.

EDUARDO TURATTI/GCI

Acusado foi pego quando voltava à casa das vítima

A vítima informou aos
guardas o modelo e a placa
do carro do indivíduo e mais
tarde, durante um ponto de
estacionamento na Avenida
Francisco de Paula Leite, os

agentes viram o carro do homem indo em direção casa
da vítima. Ele estacionou
ao lado da casa da vítima e
acabou preso em flagrante e
conduzido até a delegacia.

A equipe do Canil
105 logrou êxito ao deter
um homem suspeito de
envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro
Campo Bonito.
A ação foi possível
após a equipe receber
uma informação do COI
(Centro de Operações e
Inteligência) sobre um
indivíduo de camiseta
cinza, bermuda e chinelo,
que estava possivelmente
realizando o tráfico de
drogas na Avenida Host

Frederico João Heer.
De acordo informações repassadas, o suspeito havia escondido
uma sacola em um contêiner de lixo, localizado
na avenida do bairro, e a
com o auxilio do cão de
faro Duque os agentes
averiguaram o local e encontraram a sacola com
11 porções de maconha
e 11 microtubos cheios
de cocaína.
No momento em que
o suspeito percebeu que

seria abordado jogou um
maço de cigarros, onde
os guardas civis da Romi
(Rondas Ostensivas com
Motocicletas de Indaiatuba) que apoiavam a
ocorrência, encontraram
mais três porções de maconha e três microtubos
com cocaína idênticos
aos localizados na sacola.
Diante dos fatos,
tudo foi apresentado
na Delegacia de Polícia
para a autoridade de
plantão.

REFERÊNCIA NACIONAL

Representantes da Prefeitura de Petrópolis (RJ) visitam corporação de Indaiatuba
A Guarda Civil de
Indaiatuba recebeu nesta segunda-feira (27) a
visita de representantes
da Prefeitura de Petrópolis, cidade localizada

na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
A visita de Luciano
Moreira dos Santos,
presidente diretor da
Cotrans (Companhia

Petropolitana de Trânsito e Transporte) e
Isamari Cristina Pacheco, chefe de divisão de
tecnologia e estatística
da Cptrans, que foram

recepcionados pelo Especialista em T.I. do
COI (Centro de Operações e Inteligência),
Waldemar Batista Júnior, foi para conhecer

a estrutura da Guarda
Civil de Indaiatuba:
Seu parque tecnológico,
os convênios formados
com o Governo do Estado e outras instituições,

e o Plano de Segurança
Pública do Município,
referência nacional nas
ações municipais de
combate à criminalidade.
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Você sabe o que é bipolaridade?
Conheça a condição e aprenda a ajudar
O Transtorno bipolar atinge cerca de 254 milhões de pessoas no mundo
BARBARA GARCIA

maisexpressao@maisexpressao.com.br
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o contrário
do que muita
gente pensa, o
Transtorno Afetivo Bipolar (também conhecido como TAB) não é
uma pessoa que “muda
de ideia toda hora”,
ou, no jargão popular,
“temperamental”.
Essa condição é na
verdade um conjunto
de alterações de humor, causada por falta
ou excesso de alguns
neurotransmissores no
cérebro, e que também
podem estar associados
à vivencias traumáticas, como discriminação, violência, descuido, estresse e outras.
Segundo o Psiquiatra
da USP (Universidade
de São Paulo) e fundador e criador do Canal
“Saúde da Mente” no
Youtube, Marco Antônio Abud, o humor para
a psiquiatria diz respeito aos níveis de energia
física e mental, bem
como à sensibilidade
para a dor e o prazer.
Sendo assim, as oscilações de pensamentos ou comportamentos
pouco têm a ver com
alegria e tristeza, mas
sim com ciclos em que
a energia está decaída (depressão) e fases
em que a energia está
aumentada (euforia ou
também chamada de

mania).
É uma condição
mais comum do que se
imagina, já que dados
da OMS apontam para
6% da população mundial, sendo cerca de
8 milhões de pessoas
só no Brasil, podendo
chegar a 254 milhões
em todo o mundo.
Essa condição possui gradações, sendo
que a forma mais leve
é chamada de ciclotimia, em que o paciente
apresenta episódios
de depressão não tão
intensos, e episódios
de expansão do humor
também menos exuberantes (hipomania).
Apesar de se apresentar
de forma mais branda,
a ciclotimia também
causa muito sofrimento
e prejuízo para quem
passa por isso. Os descontroles emocionais
podem vir se tornar
perdas, em várias áreas
da vida.
Neste quadro clínico, existem fases
de depressão, como
sintomas mais conhecidos como falta de
disposição, perda de
prazer em coisas que
gostava, isolamento,
tristeza, apatia e visão
pessimista da vida, que
incluem pensamentos
catastróficos.
Já nas fases de euforia, a pessoa pode
apresentar pensamento

REPRODUÇÃO

Desmistificar as variações de humor é importante. Pelo transtorno ter gradações, a
pessoa pode sofrer com isso e não saber

acelerado com fuga
de ideias (em que ela
não consegue terminar
um raciocínio), muita
irritabilidade, ideias
grandiosas que não
podem ser aplicadas na
realidade, e comportamentos compulsivos
envolvendo compras,
álcool, comida, drogas
ou sexo.
Existem também os
episódios mistos, onde
o paciente se encontra
extremamente deprimido e agitado ao mesmo
tempo. Esses são os
mais perigosos, segundo o médico Marco
Abud, pois a pessoa
está extremamente triste, porém agitada, o

que leva a maior incidência de pensamento
de morte e ideações
suicidas.
É um assunto delicado, mas vale lembrar
que 96% dos casos de
suicídio estão relacionados a transtornos
mentais, sendo o TAB
um dos mais comuns.
Em casos mais graves,
são necessárias internações, seja qual for a
fase do adoecimento.
Em todos os casos,
deve ser feito um acompanhamento cuidadoso
por um psiquiatra, já
que os medicamentos
e doses necessárias
podem variar de acordo
com cada fase que o

paciente está passando.
O contato contínuo e a
confiança para com o
médico fazem toda a
diferença.
O diagnóstico só
pode ser feito por um
psiquiatra competente, e muitas vezes é
difícil chegar a esta
conclusão, pois alguns sintomas podem
se confundir com a
depressão clássica, o
TDAH (transtorno de
déficit de atenção e hiperatividade) e até com
esquizofrenia.
É importante salientar que a pessoa com
bipolaridade se mantém lucida e com a inteligência preservada,

e estatisticamente, são
pessoas que apresentam níveis elevados
de coeficiente de inteligência, se tornando muito produtivos
e criativos em suas
áreas de atuação, tanto
profissional quanto intelectualmente.
Portanto, é preciso
enfrentar o estigma e o
preconceito: ter variações de humor não ter
nada a ver com “loucura”, e precisar de medicação e terapia não é
vergonha ou demérito.
Aceitar o tratamento
é um sinal de força e
resiliência, que fará a
pessoa conseguir ter
mais qualidade de vida.
Outra informação
importante é que o
Transtorno Afetivo
Bipolar tem fatores
genéticos e biológicos,
portanto, é um sinal de
alerta caso alguém da
família já tenha sido
diagnosticado. É preciso compreender que
por causa das alterações neuroquímicas no
cérebro, é uma condição permanente, mas
que tem tratamento e
controle.
Somente médicos
psiquiatras podem
prescrever os medicamentos, e psicólogos
seriamente comprometidos podem oferecer o
acolhimento e acompanhamento necessários.
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Orquestra Sinfônica de Indaiatuba abre
mês de outubro com espetáculo infantil
'Potira e a Onça-Pintada' terá apresentação presencial e gratuita às 17h no Ciaei
DA REDAÇÃO
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Orquestra Sinfônica de Indaiatuba apresenta neste domingo (3)
um concerto especial
que celebra a chegada
do mês das crianças.
O espetáculo Potira
e a Onça-Pintada terá
início às 17h, de forma presencial, na Sala
Acrísio de Camargo no
Ciaei (Centro Integrado
de Apoio à Educação de
Indaiatuba), com entrada gratuita e reserva de
ingressos online.
A atração contará
com a participação especial da Palhaça Rubra, interpretada por
Lu Lopes, e a direção
artística e a regência
são do maestro Paulo
de Paula.

Potira e a Onça-pintada é uma livre adaptação da obra Pedro e
o Lobo, do compositor
Serguei Prokofiev, originário da Ucrânia (na
época, o país integrava
o Império Russo). No
enredo ‘abrasileirado’,
a curiosa e animada
Potira mora no Pantanal
mato-grossense com
seu avô, que faz de tudo
para protegê-la dos animais selvagens.
Mas ela, sonhadora
que só, não tem medo
de enfrentá-los, principalmente se for para salvar animais indefesos
e mesmo que precise
desobedecer a seu avô.
Essa história se desenrola a partir de música
e teatro, acompanhada
pelos instrumentos: cordas (Potira), flauta (Passarinho), oboé (Pato),

GAL OPPIDO

cara e o respeito ao
distanciamento durante
toda a atração. A realização do concerto é da
Associação Mantenedora da Orquestra de Indaiatuba (AMOJI), em
parceria com a Prefeitura de Indaiatuba, por
meio da Secretaria de
Cultura de Indaiatuba.
Potira e a Onça-pintada
Orquestra Sinfônica
de Indaiatuba

A atração contará com a participação especial da Palhaça Rubra, interpretada por Lu Lopes

clarinete (Gato), fagote
(Avô da Potira), trompas (Onça-pintada),
madeiras (Caçadores)
e tímpano (tiros).
Como assistir
O espetáculo Potira e a Onça-pintada

tem entrada gratuita,
porém, é necessário
reservar os lugares,
por meio de formulário
online www.sympla.
com.br/osi---espetaculo-potira-e-a-onca-pintada__1354608. É
possível reservar no

máximo cinco entradas por pessoa das 300
disponíveis - devido à
capacidade de público
do teatro em número
reduzido, em razão da
Covid-19.
Vale lembrar que é
obrigatório o uso más-

Data: 3 de outubro
Horário: 17h
Local: Sala Acrísio de
Camargo, no CIAEI
Endereço: Av. Eng.
Fábio Roberto Barnabé, 3.665, Jardim
Regina
Reservas: www.sympla.com.br/osi---espetaculo-potira-e-a-onca-pintada__1354608
Site: www.orquestradeindaiatuba.org.br
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Conheça o cineasta e
roteirista Lune Pilipcsuk
Ele deixou a faculdade de medicina para seguir o sonho de fazer cinema
ARQUIVO PESSOAL

BÁRBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

L

une tem 24 anos, e
se define como uma
pessoa transgênero.
Apesar de se considerar
não-binário, que é quando
a pessoa reúne características de ambos os gêneros,
prefere ser chamado no
masculino. Ele conta que
desde que aprendeu a escrever, aos seis anos, tem uma
paixão muito grande pela
literatura e escrita. Porém,
guardava seus textos para
si, e achava que o caminho
de escritor não seria viável
profissionalmente.
Como também tinha
bastante interesse pelo corpo humano, e mais fortemente pelo cérebro e a
mente, entrou na faculdade
de medicina, pensando em
se especializar em neurologia ou psiquiatria. Ficou
três anos no curso, mas
começou a não concordar
com os valores ensinados
e a hierarquia que existe
entre médico e paciente.
“Eu até gostava, mas sabia
que não era minha paixão,
por isso, precisei reunir
forças para trancar a faculdade. Foi difícil, porque de
certa maneira a Medicina
me dava uma sensação de
estabilidade financeira”,
conta ele.
Um pouco antes de sair
da Medicina, Lune começou a fazer algumas aulas
de teatro em Campinas,
onde conheceu o amigo
João, dono de uma produtora independente, chamada
Habitante Filmes. Lune foi
convidado para interpretar
um personagem, mas durante o processo de filmagem se apaixonou pelos
roteiros. “Percebi que era
ali que eu podia manifestar
meu amor pela escrita, e vi
na Arte audiovisual uma

O roteirista Lune Pilipczuk descobriu que poderia exercer o amor pela escrita através do cinema

potência muito grande”.
Foi aí que Lune decidiu
voltar ao cursinho, para
prestar faculdade de Cinema. Durante o ano passado,
fez um curso livre e on-line
na AIC (Academia Internacional de Cinema), uma
escola muito reconhecida
nesse meio. Em meio às
tarefas do curso, escreveu
um roteiro de comédia e
mandou para um dos professores. “Eu escrevi sem
muita pretensão, mas o
professor gostou tanto que
me ajudou a vender o projeto para uma produtora comercial, que o aceitou. Não
posso dar muitos detalhes
por conta do contrato, mas
é uma comédia com toques
policiais”.
Produziu também um
filme em curta-metragem
com alguns amigos, que

ficou com o título de “Fumaça”. Lune e seus colegas
escreveram o roteiro para
um filme de romance, para
ser filmado com a Câmera
Super 8, um dos primeiros
formatos da História do
Cinema. Mas, o inesperado
aconteceu: ao revelarem as
imagens, as cenas ficaram
manchadas com borrões
azuis e vermelhos, por todo
o filme. “Essas manchas
deram um aspecto de filme
de terror. Aí tivemos que
fazer o processo contrário
do convencional: olhar as
imagens prontas e criar
em cima delas um roteiro
de terror. Foi um processo
muito interessante”.
Lune acredita que as artes audiovisuais constroem
modelos de existência na
sociedade, e que uns dos
motivos de demorar para se

entender como pessoa trans
foi por não ter encontrado
referências no mundo ao
redor. “Vivemos ainda em
um país muito preconceituoso, elitista, hipócrita. E
há muitos grupos sofrendo
com isso: mulheres, negros,
indígenas, pessoas com deficiência, LGBT+ e outros.
Eu quero construir personagens em que essas pessoas
se sintam representadas”.
Para ele, o que motiva
em produzir Arte é que
cada personagem traz uma
faceta do ser humano plural
que ele é. “É algo muito
visceral, que vem da alma,
mesmo. Sou artista e não há
como fugir disso”, afirma,
inspirado.
Acompanhe os trabalhos de Lune pelo Instagram no perfil @juno.
pilipczuck.

CINEMA

007: SEM TEMPO PARA MORRER
Lançamento mundial - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 163 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (30) a Quarta (6): 15h30 [TC] / 19h20 [TC] / 20h50
Polo Shopping
Quinta (30) a Quarta (6): 16h20 [VIP] / 19h50 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (30) a Quarta (6): 16h30 / 20h10
Polo Shopping
Quinta (30) a Domingo (3): 15h20 / 17h20 / 19h20 / 20h50
Segunda (4), Terça (5) e Quarta (6): 15h20 / 19h20 / 20h50
.................................................................................................................................................
AINBO: A GUERREIRA DO AMAZÔNIA
Lançamento - Animação / Aventura - Classificação livre - 84 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (30) a Quarta (6): 14h50 / 16h45
.................................................................................................................................................
VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA
Pré-estreia mundial - Ação - Classificação 14 anos - 97 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quarta (6): 21h10 [TC]
DUBLADO
Polo Shopping
Quarta (6): 21h30
.................................................................................................................................................
JOGO DO PODER
Reprise da Sessão do “Cineclube Indaiatuba” * - Drama - Classificação 14 anos - 124 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (2): 14h45 [TC]
*Para a sessão do “Cineclube Indaiatuba”, ingresso único R$ 12,00 por espectador
.................................................................................................................................................
BAGDÁ VIVE EM MIM
Sessão “Cult” * - Drama - Classificação 16 anos - 105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Terça (5): 19h40 [TC]
*Para a sessão “Cult”, ingresso único R$ 12,00 por espectador
.................................................................................................................................................
NO RITMO DO CORAÇÃO
2ª semana - Comédia Dramática - Classificação 14 anos - 111 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (30) a Quarta (6): 18h30
.................................................................................................................................................
A CASA SOMBRIA
2ª semana - Terror / Suspense - Classificação 14 anos - 107 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (30) a Quarta (6): 21h15
.................................................................................................................................................
A ABELHINHA MAYA E O OVO DOURADO
2ª semana - Animação - Classificação livre - 88 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (2) e Domingo (3): 14h25
.................................................................................................................................................
PATRULHA CANINA: O FILME
4ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 86 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (30) a Terça (5): 16h00
Quarta (6): 16h00 / 19h00 [TC]
Polo Shopping
Quinta (30), Sexta (1º), Segunda (4), Terça (5) e Quarta (6): 18h50
Sábado (2) e Domingo (3): 14h30 / 18h50
.................................................................................................................................................
SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ ANÉIS
5ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 130 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (30) a Domingo (3): 19h45 [TC]
*Segunda, dia 4, terça, dia 5 e quarta, dia 6 não haverá exibição da versão legendada
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Segunda “Top” (4): 19h45 [TC]
Polo Shopping
Quinta (30) a Terça (5): 15h50 / 20h25
Quarta (6): 15h50 / 18h30
.................................................................................................................................................
FREE GUY: ASSUMINDO O CONTROLE
7ª semana - Ação / Comédia - Classificação 12 anos - 115 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Domingo (3): 14h45 [TC]
.................................................................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO 2: NEGÓCIOS DA FAMÍLIA
8ª semana - Animação / Aventura / Comédia - Classificação livre - 107 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (2), Domingo (3): 17h20 [TC]
Quarta (6): 17h00 [TC]

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA
EM NOSSO PORTAL
WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR
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Thiago Felix e sua equipe , no dia da Inauguração e da realização de um
sonho, parabéns novamente Thiago Felix Hair!!

No último sábado dia 25 a Zarin inaugurou o Decorado da Smart Home no
SmartCity, com a presença da imprensa e convidados, para conhecer a primeira casa automatizada do Brasil. Nas fotos Thiago e Murilo da Danf empresa
responsável pela automatização, Marcelo Fogaça CEO e Gerente de marketing
e Marcella Santos do MKT da Zarin. Parabéns pelo novo empreendimento!!

A Terapeuta capilar Angélica Mariano, recebeu esta
semana mais uma certificação de especialização
em tricologia clinica & saude integrativa. E também
Hands on-módulo prático tricologia vetorizada.
Parabens Angélica pois o conhecimento é libertador!!

Em comemoração ao dia da Secretaria, o Yázigi Indaiatuba, realizou no último
dia 30, o workshop “Sua identidade, seu maior diferencial”, o qual contou com
a participação de secretárias de diversas empresas da cidade. Ao final do
evento todas tomaram um delicioso café da manhã!

A pequena Ana Beatriz e sua mamãe Lenice
Martucci, fizeram aniversário nesta semana, nosso
parceiro Marcelo Martucci e nós do Mais Expressão
desejamos muitas felicidades, que Deus abençoe
sempre!!

Esta semana quem recebeu um carinho do Mais
Expressão, um delicioso Bolo da Madre, foi a Dra.
Alexsandra Manoel Garcia da AMG Advocacia!!

Colégio Meta
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Adelaide Decorações

Flashmob sobre o Setembro Amarelo com os alunos
do 5° ano - B do Ensino Fundamental (Unidade I) e o
professor Renan no Colégio META.

Flashmob sobre o Setembro Amarelo com os
alunos dos 7°os anos A/B do Ensino Fundamental
(Unidade I) e o professor Renan no Colégio META.

No último dia 28/09 quem aniversariou foi nosso
querido amigo e cliente Dr.Yong Bai Cho. O Grupo
Mais Expressão deseja muitas felicidades, que Deus
o abençoe infinitamente e te conserve sempre essa
pessoa maravilhosa. Na foto Sônia entregando ao
aniversariante, uma cesta da Alícia Flores, mimo
desse semanário.

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

Alunos do 9° ano C Ensino Fundamental (Unidade I)
do Colégio META durante o trote sobre os anos 60.

A equipe da Z10 Imóveis e nós do Mais Expressão,
desejamos um feliz aniversário ao Sr. Marcelo José
Depmann, que apagou as velinhas no último dia 30!!

Clínica Bicho Amigo

Quem aniversaria hoje é a linda Carol Lopez. O Jornal
Mais Expressão deseja parabéns, felicidades sempre.
Que Deus a abençoe grandemente!

O lindo Lello Caramelo da proprietária Maria José, no
Banho e Tosa da Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de
Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715.

Quem completou mais um ano foi o Reginaldo mais
conhecido como Melocotom e Dentinho da COP. O Jornal
Mais Expressão deseja felicidades.
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CH01835 - CONDOMÍNIO TERRAS DE ITAICI - AT 1.000m²
AC 240m² - 03 dormitórios sendo 01 suítes, cozinha, sala,
piscina, pomar, paisagismo, área gourmet com churrasqueira e pergolado, 03 banheiros, garagem para 05 autos - R$
1.400.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI 123124 – TEL:
(19) 99712-0636.

CA08417 - VILLAGE CARIBE - SOBRADO EM CONDOMÍNIO COM
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO! AC. 110,26 m² - 3 dormitórios (1
suíte) todos com armários e ar condicionado, WC social, sala para
2 ambientes com ar condicionado, lavabo, cozinha americana planejada, despensa, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, jacuzzi
para 9 pessoas com aquecedor e iluminação e banheiro externo,
garagem para até 3 autos. Condomínio com portaria virtual, piscina,
playground, salão de festas, campo de futebol e academia ao ar livre.
R$ 530.000,00. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 TEL:19 99293-1797

CA09665 - RESIDENCIAL MARIA JOSÉ - CASA TÉRREA - AT
300m², AC 200m², 03 Suítes (01 Máster), Sala 02 Ambientes
(estar e jantar) c/ Pé Direito Alto, Escritório, Lavabo, Cozinha
Americana c/ Armários, Despensa, Lavanderia, Varanda Gourmet c/Churrasqueira, Banheiro de Apoio, Piscina, Garagem p/
04 Autos (02 cobertos) e Despensa. Preparado para receber ar
condicionado e aquecedor solar. Condomínio com área de lazer
completa. R$ 1.490.000,00. CORRETORA CÍNTIA BANWART –
CRECI 129578 - 19 99907-6516.

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 piscina, 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

AP05282 - AU 60 m² - APARTAMENTO COM ESPLENDIDA
LOCALIZAÇÃO - LIFE CIDADE NOVA - apartamento com planejados sendo 02 dormitórios / 01 suíte com closet, sala com living,
cozinha planejada acoplada ao ambiente com lavanderia, varanda
com vista, 02 vagas cobertas. Excelente opção para morar bem,
aquecimento a gás, vagas de visitantes, condomínio com infraestrutura de lazer e segurança, hall de entrada / área fitness e salões
gourmet. R$ 2.300,00 + COND. + IPTU. CORRETOR MÁRCIO
LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

CA09575 - AT. 250m² - AC. 185m² - EXCELENTE CASA TÉRREA COM EDÍCULA - CIDADE NOVA - casa térrea com 03
suítes amplas, área de luz, sala, cozinha planejada, lavanderia
ampla com entrada independente, quintal, edícula com dormitório e WC independente, 04 vagas sendo 02 cobertas, jardim.
R$ 3.300,00 + IPTU. CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19)
9 98180-1624 – CRECI 202852.

LOCAÇÃO
CH01834 - LINDISSÍMA CHACARA ALTO PADRÃO
MOBILIADA - VALE DAS LARANJEIRAS - LOCALIZAÇÃO EXCELENTE – AT. 2.500m² AC. 400m²
- 04 suítes, sala 02 ambientes, 05 banheiros, cozinha
com armários, geladeira,, fogão, micro-ondas, mesa
com cadeiras, varanda com mesa e cadeiras, salão
de jogos, área de lazer com piscina, churrasqueira,
geladeira, freezer, mesas, sofá, campo de futebol
iluminado, garagem para 06 autos. R$ 10.000,00
+ CONDOMÍNIO + IPTU. CORRETORA VILMA –
CRECI 123124 – TEL: (19) 99712-0636.
GL00465 - CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA - GALPÃO INDUSTRIAL ZI 1-01 - AT 440,00m²
AC 369,00m² - Estacionamento para cliente, WC,
Recepção e Pé direito 8 metros. LOCAÇÃO R$
6.500,00 + IPTU. CORRETORA SOLANGE CRECI:
77091 – CELULAR (19) 99304-7300
AP04391 - JARDIM SANTA RITA - AU 79 m² - 02
dormitórios, ambos com Armário, sala ampla , cozinha
planejada , lavanderia e dois banheiros sendo um social
e um na área de serviço. Garagem com vagas rotativas.Edifício em bairro tranquilo e de ótima localização,
à 50 metros da Avenida Conceição em Indaiatuba.
R$1.200,00+ condomínio +IPTU. CORRETORA
CÍNTIA BANWART – CRECI 129578 - 19 99907-6516.
AP05300 – AU. 100 m² - BELÍSSIMO APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO FECHADO - THE PARK
VIEW - apartamento amplo sendo 03 dormitórios
com planejados /01 suíte, WC social, sala ampla dois
ambientes com balcão, lavabo, cozinha com armários
planejados, lavanderia com armários planejados, varanda gourmet planejada com churrasqueira elétrica
(vidros retrateis), 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.
AP01244 - PORTAL DAS FLORES - AC. 65m² - 3
Dormitórios sendo dois com armários, WC social, sala
2 ambientes com home e buffet planejados, TV, mesa
de jantar para 6 pessoas, cozinha com armários planejados, lavanderia com armários planejados, , varanda e
garagem para um auto. Condomínio com área de lazer,
piscina e salão de festas. LOCAÇÃO - R$ 1.550,00
+ COND + IPTU. CORRETORA LIA GONÇALVES –
CRECI:185819 - TEL:19 99293-1797.
CA09662 - AT.125m² AC. 149m² - EXCELENTE SOBRADO VILA BRIZOLA - 03 dormitórios, sendo 01
suíte com ar condicionado, wc social, escritório (quarto),
sala com ar condicionado, cozinha planejada, lavanderia, churrasqueira 02 vagas de garagem. R$ 2.500,00
+ IPTU. . CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI:185819 - TEL:19 99293-1797.
VENDAS
TE06412 - JARDIM MORADA DO SOL - AT. 145 m² - Terreno residencial em ótima localização! R$ 150.000,00. 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 planejados 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 localização privi-

legiada. VENDA 1.250.000.00. CORRETORA VILMA
– CRECI 123124 – TEL: (19) 99712-0636
CA09657- JARDIM MORIYAMA - AT. 150 m² AC.
102,79 m² - Casa térrea com 3 dormitórios (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
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL:19 99293-1797
CA09656 -SOBRADO 3 PAVIMENTOS - Ótima localização- AT 130M² - AC 232m² - 03 dormitórios sendo
01 suíte, 03 wc social, sala de estar e jantar, cozinha
com copa, lavanderia, 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, banheiro 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. CORRETORA VILMA – CRECI
123124 – TEL: (19) 99712-0636.
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.
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1 ref site 7014- Casa Jardim Califórnia - 3 dorm , sala, coz,
banheiro, área de serviço e garagem R$ 1.550,00

2 ref site 9441- Casa Jardim Monte Carlo - 2 dorm , sala , coz ,
banheiro, área de serviço e garagem R$ 1.400,00

3 ref site 31165- Casa Jardim Paulista II - 1 dorm, sala, cozinha,
banheiro, área de serviço e garagem - R$ 900,00

4 ref site 7491 - Apartamento Jardim Alice - 2 dorm, sala, coz,
área de serviço e garagem R$ 950,00 + Cond + IPTU

5 ref site 8971 - Apartamento Centro - 2 dorm, sala, coz,
wc social, área de serviço e garagem - R$ 1.700,00 + Cond
+ IPTU

6 ref site 31220- Apartamento Jardim Morada do Sol - 2 dorm, sala,
coz, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 940,00 + Cond + IPTU

7 Ref site 28106- Casa Jardim do Sol - 2 dorm, banheiro,sala,
coz, lavanderia, edícula e garagem - R$ 320.000,00 - IPTU

8 ref site 31257 - Casa Vila Brizzola - 3 dorm , wc social, sala,
coz, área de serviço e garagem R$ 355.000,00

9 ref site 30886 - Terreno Jardim Bela Vista - Lote de 250 m² residencial/comercial R$ 257.000,00

10 ref site 31240- Terreno Residencial Monte Verde- Lote de
187 m² - R$ 250.000,00

11 ref site 27261 - Apartamento Jardim Alice - 2 dorm, coz,
sala, banheiro social e garagem - R$ 230.000,00 + Cond +
IPTU

12 ref site 31106 - Apartamento Jardim Sevilha - 3 dorm, coz,
sala, área serviço e garagem - R$ 350.000,00 + Cond + IPTU

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES
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VENDA
CASAS
CA00502-MONTE CARLO-2 dorms c/ suíte + dep+1 vaga......................
........................................................................................ R$ 339.200,00
CA00505-JD.NOVA VENEZA-2 dormsc/ suíte+dep+2vagas....................
.........................................................................................R$ 280.000,00
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

LOCAÇÕES

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
CH00077-VALE DO SOL -3 dorms +dep+ piscina(aceita permuta).........
........................................................................................ R$ 800.000,00
TERRENOS
TE00325- NOVA VENEZA-150M......................................R$ 190.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M..................................R$ 212.000,00

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.
CA309 – JD.DOS IMPÉROS – R$690 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar, sala
de jantar, lavabo, cozinha conjugada com churrasqueira e garagem para 2 carros sendo 1 coberta.
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.

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL
SL00038-JD. DOS COLIBRIS- 250M..................................R$ 900.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CHÁCARAS

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 americana
com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui piscina, churrasqueira com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta na piscina e portão
eletrônico. Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para
6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.
CA104 – JD. MORERA – MONTE MOR – R$190 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem e quintal. Aceita permuta com casa ou chácara.

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

CASA EM CONDOMÍNIO

APARTAMENTO

VENDAS

SÍTIOS

CA00503-PARK REAL-3 dorms c/ suíte + dep + 2 vagas..R$ 689.000,00
CA00487-MONTREAL-3 dorms c/ suíte +dep+2 vags.....R$ 640.000,00
CA00468-BRESCIA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ........R$ 830.000,00
CA00463-VILLA ROMANA- 3dorms(suíte)+dep e c/piscina ...................
......................................................................................R$ 1.400.000,00
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

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-2 dorm+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

CASAS C/ 1 E 2 DORMITORIOS

TE00351-JARDIM CIDADE JARDIM-196,42MTS.............R$ 250.000,00
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
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
TE00349-PARK REAL - 150MTS........................................R$ 318,000,00

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
estar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala
de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta,
área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas
amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavanderia, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4
cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.450.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com
closet, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros
sendo 2 cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormitórios
sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala de jantar,
lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dormitórios
de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita permuta com terreno,
apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$850 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte
com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem para
8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 2.200.000,00 - Sobrado com 4 dormitórios sendo 4
suítes com closet, janelas automáticas, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo interno e externo,
cozinha planejada, lavanderia, escritório, e garagem para 5 carros. Possui ar condicionado, piscina, área
gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza e sauna.
CA222- CONDOMINIO PORTAL DAS ACÁCIAS – R$425 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro,
sala de estar 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros
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

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

TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²
TE06 – JD. ESPLANADA – R$370 MIL – 300 m²
CHACARAS E SITIOS
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes c/ closet, sala de estar e jantar, varanda,
coz planejada, lav., wc de empregada, sacada, piscina, churr., fogão a lenha, forno, chalé c/ 2 dorm,
sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino c/ porta balcão, sacada.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 c/odos,2 casas de 4 cômodos,
galpão de 150 m², tanque de água, nascente c/ córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dorm. sendo 1 suíte, wc, sala de estar 3 ambientes, coz. americana,
varanda, lav., dispensa e edícula c/ wc. Possui área gourmet, piscina e quintal c/ cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz., varanda,
wc, casa de caseiro, piscina pequena e gar..
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.
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
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Morada do sol - Rua:81
02 dormitórios (01 suíte)
sala/cozinha americana, abrigo nos fundos
e garagem p/ 02 autos.
De 270.000,00 POR
APENAS R$220.000,00
Aceita Financiamento.
Corra! F.: 99762-7997 /
3935-3294
CASA JARDIM MORUMBI: 3 dormitórios
c/ suíte Em construção R$ 355.000,00 12
997743282 WHATS
CASA VILA AREAL (
PRÓXIMA DO CARREFOUR): 3 dormitórios
c/ suíte 2 vagas cobertas R$ 440.000,00 12
99774-3282 WHATS
CASA MORADAS DE
ITAICI: 3 dormitórios Valor 395.000,0012 997743282 WHATS
CASA NO CENTRO:
3 Dormitórios c/ 2 vagas, Casa antiga, R$
435.000,00 19 993847400
VILA AREAL ( PRÓXIMA DO CARREFOUR)
3 dormitórios c/ suíte
2 vagas cobertas R$
430.000,00 12 997743282 WHATs
CASA CIDADE NOVA
1: 3 DORMITÓRIOS
TERRENO DE 400M
ACEITA PERMUTA 19
99384-7400
Lindo Sobrado á venda
Vila Furlan: em Indaiatuba. 3 dormitórios, sala
ampla cozinha, área e
serviço, garagem, armários embutidos cozinha,
dormitórios.. Venda R$
750.000,00. Mais informações F.: (19) 983462298 email: selmaribeiro@creci.org.br
Proprietário Vende
Casa: 3 ou 4 suítes
300m², Ótima localização Tradicional condomínio Semi decorado
– Piscina R$ 1.500,000
(19) 99775-7180

Vende-se casa e + Vende-se casa: no Jarmeio terreno, Bairro dim Morada do Sol em
Jardim Carlos Aldro- Indaiatuba. Casa com 2
vandi: Casa com 3 dor- dormitórios sendo uma
mitórios, sendo 1 suite, suíte, cozinha, sala, 1
sala, banheiro, cozinha, WC social, cômodos
com armário embutido, grandes, documentação
área de serviço garagem OK, localização ótima
para 4 carros F.(19) e está no valor de 295
mil. Contato (19)997623834-6859
Vendo casa no Parque 7708.
das Frutas: - Troco por Vende-se casa - No
chácara ou casa maior Monte Carlo, em indaia- Casa com 3 dormi- tuba casa com 2 dorm,
tórios sendo 1 suíte, 1 sala e cozinha conjugabanheiro, sala, cozinha, da wc social, lavanderia,
lavanderia, churrasquei- quintal, garagem para 2
ra, garagem p/ 2 carros, carros com portão. 19
terreno de 150m², área 99762-7708
construída 133m² R$ Vendo/Troco -Já Lo550 MIL. Telefone: (19) cado por: R$4.000,00
- Prédio residencial pró3816-8112
Vende-se casa nova ximo ao Haoc - Rua dos
no Jardim Colibris Indaiás, 256. Com 4 imo- Casa com 2 dormi- veis independentes, Tertórios, sala, cozinha, reno 250m², contruído
WC social, lavanderia, 230m². Ótimo local.Valor
quintal, garagem para R$ 830 mil. Tratar (19)
2 carros, portão ele- 98817-5312 WhatsApp
trônico, aceita financiamento e está no valor
de 320 mil. Contato
(19)997627708.
  
Vende-se Sobrado - Apto em Santos/GonBairro Jardim Prima- zaga, frente ao mar, 2
vera, ou troco por casa dorm (1suite),garagem.
terrea de menor ou igual 13 997123768
valor, 3 dorm. Sendo Vende Ap Vitória Reuma suite e mais 1 wc gia: em Indaiatuba 2
social em cima e em dorm, sala cozinha um
baixo, tem sala , cosi- wc social, uma vaga de
nha americana, lavabo, garagem. Valor 160 mil
lavanderia coberta, quin- aceito proposta contato
tal grande,quartinho de (19)997627708
guardar bicicletas ga- Vendo ap Indaiatuba
ragem coberta para 2 Jardim Morumbi: Decarros, e com portao socupado, condominio
eletronico Valor R$ 500 Mirin 1, 2 dormi. sala,
mil. contato 19 99762- cozinha, banheiro, 1
7708
vaga de garagem, salão
Vende-se Sobrado - de festa quadra e playRua Principal da Mo- ground R$ 148 mil - (19)
rada do Sol, Sobrado 98817-5312
semi acabado parte de Vende se ap no Jardim
baixo pronta, parte de Nair Maria em Salto:
cima sem acabamento, 3° andar Metragem 60
3 domi, sala, cozinha, metros, 2 dormitórios,
wc social, edicula nos Sala, Cozinha Planejafundos com quarto, co- da, 1 Banheiro, 1 vaga
zinha, e banheito, gara- na garagem coberta ,
gem para 2 carros com Edifício Rio claro.Valor
portão eletronico e serve 180.000,00. Direto com
para ponto comercial R$ Proprietário Falar com
300 mil. 19 99762-7708 Antônio (19) 992562944

SALTO-SP APARTAMENTO: 56 METROS,
2 DORMITÓRIOS
VALOR 312.000,00
(12)99774-3282
WHATS
APARTAMENTO
PLAZA BELA VISTA:
2 dormitórios c/ suíte 2
vagas de garagem 19
99384-740
Condomínio Nações
Jd. Alice - Ótimo apartamento no 1º andar
com 02 dormitórios e
vaga de garagem, acabamento excelente,
com sanca na sala, wc.
Apenas R$210.000,00
ou R$95.000,00 de
entrada + parcelas de R$1.210,00
F.: 99762-7997 /
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd.
Alice - 02 dormitórios
e demais dependencias todas com móveis
planejados, portaria 24
horas, área de festas,
vaga de garagem, piscina, elevador. Apenas
R$220.000,00 Aceita
financiamento. ou terreno F.: 99762-7997 /
98271-6141 Corra!
Vitória Régia - Apartamento com 02 dormitórios em ótimo
acabamento e vaga
de garagem portaria
24 horas por apenas
R$140.000,00 F.:
99762-7997 / 982716141 Corra!
APARTAMENTOS EM
SANTOS: 2 dorm,
vendo ou troco por
imóvel de maior valor
em Indaiatuba, 1 apto
na Praia de Gonzaga,
andar alto, varanda
com vista lateral do
Mar, melhor bairro.
Tratar 19 99268-4672
Permuta : Apartamento , rua da Moca 336
AP andar alto bloco
11, 2 dorm. sala, cozinha, banheiro, 56M²
VENDO OU TROCO
POR TERRENO EM
INDAIATUABA. R$
350 MIL CONTATO:
11 999545732 Sr. Peres
Apartamento novo
Villa Heveltia - 2
dorm., vaga de garagem, lazer completo.
Ao lado da Santos
Dumont, 5 minutos do
centro, 01 minuto do
aeroporto internacional e Viracopos. R$
252.542,02. Financiamento pelo casa amarela e Caixa poupança.
F.: (19) 98346-2299

Alugo apartamento
na praia: para finais
de semana e temporada Vila Guilhermina
a 50m da praia Fatima
(19) 99564-4054

Sítio em Piedade-SP
- 26.000m², casa c/ 03
dormitórios, 02 wcs , toda
avarandada, gramada,
pomar, área de cultura,
bosque, água de mina,
01 tanques com peixes
abastecido com água
por gravidade, diversas árvores frutíferas,
play groud, a 12 km do
centro, R$390.000,00
aceita imóvel em Indaiatuba de igual ou menor
valor. Estuda entrada +
parcelamento. F.: (19)
99762-7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP 36.000m², 02 casas, barracão, lago com peixes,
telefone fixo, torre de
internet a 500 metros da
rodovia, R$300.000,00
aceita imóvel em Indaiatuba de igual ou menor
valor. Estuda entrada +
parcelamento. F.: (19)
99762-7997 / 3935-3294
SÍTIO MONTE MOR
1,5KM do centro de Monte Mor, Via asfaltada,
ótima casa e mais duas
edículas, Piscina, lago e
área verde preservada.
19 4105-7479
CHACARA OLHO D´
ÁGUA: 2 Dormitórios
c/ piscina e campo .
1000mts R$ 500.000,00
19 4105-7479

TERRENO CONDOMÍNIO PARK REAL: 150
METROS R$ 320.000,00
19 4105-7479 (WHATS)

Venda com exclusividade: 2 lotes comercial
de 500 metros cada totalizando 1000 metros.
Valor R$ 800.000,00
mais informações F.: (19)
98346-2298 email: selmaribeiro@creci.org.br
Vende - se um terreno
jardim Moryama: de
150 metros , com planta
de 98 metros , escritura
e água e luz já instalada
e alicerce pronto , 100%
documentado . Valor
190.000,00 direto com
proprietário . Falar com
Antônio (19) 992562944
VENDO TERRENO
CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDON
PARK: Com 300m²
otima topografia. Doc.
Ok c/ escritura, valor
R$330.000,00 c/ proprietario Tel: 19 98288-1728
TERRENO JARDIM
MORUMBI: 250 mts R$
180.000,00 12 997743282 WHATS
TERRENO ELIAS
FAUSTO: 175 metros R$
67.000,00 19 99384-7400

Alugo prédio na area da
saúde: aprovado pela
vigilacia sanitaria 4 vagas
de estacionamento varias
salas, 220m² de construção, localizado no centro
da cidade, falar direto
com proprietario, contato
de preferencia por whats:
19 99834-0202
Sala comercial à venda
e Locação Office Premium - escritório e wc.
Locação R$ 1.200,00 +
Cond.. + IPTU Venda
R$ 310..000,00

Vende-se uma bicicleta: cargueira azul
semi nova R$650,00
falar com José: 19
98120-3357
Vendo Fogão Cooktop com pedra de mármore R$ 300,00 F.:
(19) 3935-1633
Vendo Cama elástica: (Jump) para adulto
R$ 150,00. F.: (19)
3935-1633
Vendo Poste: de luz
R$ 100,00. F.: (19)
3935-1633
VENDO TV: 42’ LG
LCD R$ 500,00 F. 19
991827081
Vendo 1 porta: sanfo-nada para comercio
R$ 300,00. F.: (19)
3935-1633
Quer ser uma revendedora Lowell?
Me pergunte como!
Tel: 11-99197-2576 Edimara

Ofereço-me: Para trabalhar como pedreiro,
encanador, e jardineiro
contato 19 99776-6841
whats
Ofereço-me como manicura, cabeleireira e
depiladora atendimento
a domicilio 19 993695615/ 19 3935-0499
Ofereço-me. Para trabalhar com contabilidade,
Apoio administrativo,
Análise de Processos,
Controle financeiro e
Treinamento de pessoas contato : Carlos: 19
99114-0146 ou Edna: 19
99524-3822
Ofereço-me como copeira ou acompanhante
de idosos (sábado, domingos e feriados) Teresa F.: (19) 99738-2266
Ofereço-me: Para Manutençao, serviços de
Pedreiro. Encanador,
Jardinagem. Odair contato: 19 9976-6841
Quer ser uma revendedora Lowell? Me
pergunte como! Tel 1199197-2576 - Edimara
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Empregos
Centro de usinagem.
Conhecimentos em
Metrologia.
Ensino
médio. Desejável possuir Curso de Leitura e
Interpretação de Desenho.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Experiência em limpeza,
corte de grama, limpeza de piscina e manutenção predial. Residir em Indaiatuba.
Disponibilidade
de
horário.
AUXILIAR DE LIMPEZA – Experiência na
função. Residir em
Indaiatuba. Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Residir em
Elias Fausto, Monte
Mor ou Cardeal. Para
trabalhar em serviços
manuais, movimentando mercadorias.
Disponibilidade para
trabalhar em Turnos.

completo. Possuir Cursos nas áreas de Elétrica, Eletrônica ou áreas
afins. Com ou sem experiência. Residir em
Indaiatuba.
AUXILIAR DE QUALIDADE – Ensino médio
completo. Possuir Curso de metrologia e leitura e interpretação de
desenho, Experiência
em inspeção de peças
visual e dimensional.
Experiencia em manusear paquímetro e micrômetro.

ASSISTENTE DE SELEÇÃO DE PESSOAL – Desejável superior completo ou Cursando em
Psicologia ou Tecnólogo em Recursos Humanos. Experiência na
AUXILIAR ELETRÔNI- área de Recrutamento
CO – Ensino médio & Seleção. Pacote Of-

SUPERVISOR OPERACIONAL – Experiência em liderança de
equipe. Experiência
nas áreas elétricas,
hidráulicas, piscinas
e jardinagem. Ensino médio completo.
fice. CNH B. Residir em Informática básica.
Indaiatuba ou Salto.
CNH B.
ANALISTA CONTÁBIL –
CRC ativo. Experiência
na área fiscal e contábil.
Desejável em empresas
do Ramo de prestação
de serviços. Residir em
Indaiatuba ou Salto.

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

VENDEDOR (A) MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO: Ensino médio completo. CNH B.
Experiência na área
de vendas. Desejável experiência anterior em empresas
OPERADOR DE MÁQUI- do Ramo de material
NAS CNC– Experiência para construção. Resiem operar Torno CNC e dir em Indaiatuba.
MOTORISTA – CNH categoria D. Experiência
na função comprovada
em carteira. Para trabalhar em Loja de material de construção.

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

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1 – LUZIA APOLINARIO
DOS REIS com 83 anos
, Viúvo (a) de AURINO
LUSTOSA DOS REIS
sendo filho(a) de JOSÉ
APOLINARIO COSTA e
JOAQUINA IZABEL SANTANA. deixa filho(s):IZAEL,
ESMERALDO,
IZALIA,
JAIME, MAURA, ISRAEL,, IVANILDE, ROSELI
e ISMAEL Falecido em:
06/09/2021 e sepultado(a)
no MEMORIAL PARQUE
DA PAZ- JUNDIAI SP aos
07/09/2021.
2– ANTONIA MOTTA DE
MORAES com 94 anos ,
Viúvo (a) de GENTIL DE
MORAES, sendo filho(a)
de AGIDE MOTTA e NORINA TURBIANI. deixa filho(s): MARIA DO CARMO
e JOSÉ WILSON Falecido
em: 16/09/2021 e sepultado(a) no cemitério CONGONHAS- SÃO PAULO SP
aos 17/09/2021.
3- MILTON DOS SANTOS
DANTAS com 66 anos ,
Casado (a) com DARCI
LINDAURA DANTAS sendo filho(a) de MANOEL
MARIA DANTAS e MARIA FERNANDES DOS
SANTOS. NÃO DEIXA
FILHOS., Falecido em:
23/09/2021, Velado(a) no
JARDIM MEMORIAL, e se-

pultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 24/09/2021.
4 - OLIDE GONÇALVES
BROLLO com 82 anos ,
Era Viúvo(a) de INDALECIO
BROLLO sendo filho(a) de
BENEDITO
GONÇALVES
TEIXEIRA e LUIZA GARCIA
GONÇALVES. deixa filho(s):
INDALECIO, MARIA LUIZA,
NEUSA ( MAIORES ), Falecido em: 23/09/2021, Velado(a) no CANDELARIA, e
sepultado(a) no CANDELARIA aos 24/09/2021.
5- ROSA MARIA DE GENARO com 71 anos , Era
Separado(a)
de ANTONIO FURLAN SOBRINHO
sendo filho(a) de JOÃO
DE GENARO e GENTILE
AGEROLETTO DE GENARO. deixa filho(s): VICTOR,
IVAN, SERGIO ( MAIORES
), Falecido em: 24/09/2021,
Velado(a) no CANDELARIA,
e sepultado(a) no CANDELARIA aos 24/09/2021.
6- BENJAMIM MERCES
com 75 anos , Era Divorciado(a) de RITA GONÇALVES NUNES sendo filho(a)
de SANCHO MERCES DA
CONCEIÇÃO e FRANCISCA MARIA DE JESUS. deixa
filho(s): LUCIA 46, LUCINEI 45, ALESSANDRA 38.,
Falecido em: 24/09/2021,

Velado(a) no JARDIM MEMORIAL, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
27/09/2021.
7 - WALDEMAR RODRIGUES DA SILVA com 92
anos , Casado (a) ,sendo
filho(a) de EUGENIO RODRIGUES DA SILVA e JACINTA CIMPLICIANA DAS
NEVES. deixa filho(s): CLEBER, ANTONIO, ANGELA,
AIRTON, ALAN ( MAIORES
)., Falecido em: 24/09/2021,
Velado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
25/09/2021.
8 - ALESSANDRO GRIGOLIN ALVES com 41 anos
, Era Solteiro(a) sendo
filho(a) de ARLINDO ALVES DA COSTA e IDALINA
GRIGOLIN ALVES. deixa
filho(s): ROBERT (MENOR),
Falecido em: 25/09/2021,
Velado(a) no JARDIM MEMORIAL, e sepultado(a) no
JARDIM MEMORIAL aos
26/09/2021.
9- CLEISE SCHIESARI
CRUZ com 64 anos , Casado (a) com OSWALDO
BARRETO CRUZ sendo
filho(a) de CLAUDIO SCHIESARI e IOLANDA BILOTTI
SCHIESARI. deixa filho(s):
RICARDO,39, Falecido em:

25/09/2021, Velado(a) no
ARAÇA, e sepultado(a) no
ARAÇA -SP aos 26/09/2021.
10 - GETULIO GONÇALVES com 81 anos , Casado (a) com VILMA RAMOS
GONÇALVES sendo filho(a)
de GASPAR GONÇALVES
e JOAQUINA DA CUNHA
.deixa filho(s): VALQUIRIA
46,MICHELLE 36, Falecido
em: 25/09/2021, Velado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
26/09/2021.
11 - AYRTON GRAZIOLI
com 85 anos , Era Viúvo(a)
de NILZE GRAZIOLI sendo filho(a) de WALDEMAR
GRAZIOLI e ELVIRA SIVIERE GRAZIOLI .deixa filho(s):
SUELY 58, SYLVIA 51.,
Falecido em: 26/09/2021,
Velado(a) no JARDIM MEMORIAL, e sepultado(a) no
CREMAT.UNIDAS-PIRACICABA-SP aos 26/09/2021.
12 - APARECIDA DOLORES RODRIGUES com 60
anos , Era Divorciado(a) de
ANTONIO RAIMUNDO DOS
SANTOS sendo filho(a) de
JOSÉ APARECIDO RODRIGUES e FLORENTINA
VIGO RODRIGUES. deixa
filho(s): EDCARLOS, EMERSON, ROBSON (MAIORES),

Falecido em: 26/09/2021,
Velado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
26/09/2021.
13 - LINDOLFO JOSE PINTO com 86 anos , Casado
(a) com LUZIA MARIA PINTO sendo filho(a) de JOSE
PINTO e JOANA MARIA
DE JESUS. deixa filho(s):
VALDECI, JOSE, EDSON,
RUDLEY, LUIZ ( MAIORES
), Falecido em: 26/09/2021,
Velado(a) no JARDIM MEMORIAL, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
27/09/2021.
14 - AURORA DA SILVA
MANOEL com 82 anos ,
Era Viúvo(a) de FRANCISCO MANOEL sendo filho(a)
de ANTONIO FERREIRA
DA SILVA e MARIA OLEZARIA DE LIMA. deixa filho(s):
JOSE, LURDES, RENATO,
JOÃO, DORALICE, MARIA,
ANTONIO, TODOS MAIORES E CALVINO (FAL),
Falecido em: 26/09/2021,
Velado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
27/09/2021.
15 - MARIA MAGALHÃES
FERREIRA com 81 anos ,
Era Viúvo(a) de JOSE BENEDITO FERREIRA sendo

filho(a) de JOÃO MAGALHÃES e BENEDITA MARIA DE JESUS. deixa filho(s): MARIA APARECIDA,
CARLOS, JOEL, LUCILIA,
MARLENE, MARLI, SIRLENE, JULIANO (MAIORES)
RISICLER ( FAL ), JOSE
APARECIDO ( FAL ), Falecido em: 26/09/2021, Velado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
27/09/2021.
16 - NEUZA GATAROCHI
com 73 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de PEDRO GATAROCHI e ALICE
LEME DE GODOY. deixa filho(s): MARCIA 47, Falecido
em: 27/09/2021, Velado(a)
no JARDIM MEMORIAL,
e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL aos 27/09/2021.
17 - TERESINHA BATISTELA JOÃO com 83 anos ,
Casado (a) com EDDI JOÃO
sendo filho(a) de ERNESTO
BATISTELA e ZELINDA MADRINI BATISTELA. deixa
filho(s): CRISTINA 56, AUDREY ( F )., Falecido em:
27/09/2021, Velado(a) no
DIRÉTO, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
27/09/2021.
18 - RAFAEL GOMES DA
SILVA com 32 anos , Era

Solteiro(a) sendo filho(a)
de JOSÉ ROBERTO DA
SILVA e IRACI GOMES SILVA. NÃO DEIXA FILHOS.,
Falecido em: 27/09/2021,
Velado(a) no JARDIM MEMORIAL, e sepultado(a) no
JARDIM MEMORIAL aos
28/09/2021.
19 - EDDI JOAO com 80
anos , Era Viúvo(a) de
TERESINHA
BATISTELA
JOÃO sendo filho(a) de
SIMAO JOAO NICOLAU
e MARIA BECKER JOÃO.
deixa filho(s): CRISTINA 57,
AUDREY (F), Falecido em:
28/09/2021, Velado(a) no
DIRÉTO, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
28/09/2021.
20 - JOÃO SOARES DA
CRUZ com 62 anos , Casado (a) com ANA RITA FERREIRA SOARES DA CRUZ
sendo filho(a) de DOMINGOS SOARES e ARVELINA
MARIA DE JESUS. deixa
filho(s): ANDRE,ADILSON,
VERONICA ( MAIORES),
Falecido em: 28/09/2021,
Velado(a) no DIRÉTO, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 29/09/2021.
21- ANTONIO DE JESUS
PACHECO com 89 anos
, Era Viúvo(a) de NAIR
STHAL PACHECO sendo

filho(a) de BENEDITO
PACHECO e JOANA ISABEL PACHECO. deixa
filho(s):
JUVANIRA,ISR A E L , N ATA N A E L , J O EL,OTONIEL(MAIORES)
ELIZA E LAUDICEIA (FALECIDAS), Falecido em:
28/09/2021,
Velado(a)
no JARDIM MEMORIAL,
e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL
aos
29/09/2021.
22 - OLGA GIANETTI
FERREIRA com 89 anos
, Era Viúvo(a) de MILTON
FERREIRA sendo filho(a)
de HUMBERTO GIANETTI e MARIA GRIZZOTO.
deixa filho(s): CARLOS ALBERTO,MARIA TERESA (
MAIORES), Falecido em:
29/09/2021, Velado(a) no
JARDIM MEMORIAL, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 29/09/2021.
23 - NAIR CANTELLI CALONGA com 88 anos , Era
Viúvo(a) de ANTONIO CALONGA sendo filho(a) de
GUILHERME CANTELLI
e MARINA PIRES. deixa
filho(s): VALDIR, MARTA,
MARCOS, SONIA, LILIAN
( MAIORES ), Falecido
em: 29/09/2021, Velado(a)
no CANDELARIA, e sepultado(a) no CANDELARIA
aos 29/09/2021.
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