
Stalden Consultoria - Higor Alouan, Lucas Amstalden 
e Saulo Alouan 

O Parque Ecológico, 
cartão postal de Indaia-
tuba, irá comemorar 30 
anos. E para celebrar 
mais  um ano,  a  Se-
cretaria Municipal de 
Saúde em parceria com 
a Unimax, do Grupo 
UniEduk, irá promover 
diversos atendimentos 
voltados à promoção 
da saúde a partir do dia 
23 de outubro. Todos 
os cursos estarão sepa-
rados e identificados 
em tendas próximos 
à concha acústica do 
Parque Ecológico, das 
8h às 11h. Para iniciar 
as comemorações os 
alunos, supervisionados 
por professores, irão 
atender a população 
visando a prevenção de 
doenças.

Pelo menos nove atletas conseguiram índice para competir 
no Mundial de Ultramaratonas, que será disputado em agosto 
de 2022 na Alemanha, ao participarem do Circuito Nacional 
de Ultramaratonas, realizado em Indaiatuba.

Os vereadores de Indaiatuba aprovaram, na sessão de 
quarta-feira (13), a criação de uma política municipal de 
controle de emissão de gases poluentes e de fumaça preta 
pelos veículos da frota e terceirizados.

ARQUIVO/PMI

Número de profissionais na saúde em 
Indaiatuba cresce 20% com pandemia 

P. A4

Nove atletas conseguem índice para
o Mundial em prova de Indaiatuba

Troféu Frutos de Indaiá 
acontece dia 6 de novembro

Vereadores aprovam projeto 
para controle da ‘fumaça preta’
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Parque Ecológico comemora 30 anos com diversas atividades voltadas à saúde
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Aumento só não foi maior porque lei proíbe mais gastos com pessoal no setor público durante a crise gerada pela doença
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Artigo

Previsão do Tempo

As férias trabalhistas são sempre esperadas pelos empregados. Mas quando chega o momento de usufruir deste direito, várias 
dúvidas vêm à tona. Pensando nisso, nós do escritório TP preparamos este artigo para esclarecer os principais pontos sobre as 
férias. 

Qual o momento certo de tirar férias? Vamos começar pelos famosos períodos aquisitivo e concessivo de férias. O período 
aquisitivo, é o tempo de 12 meses que o empregado precisa trabalhar para ter direito às férias. 

Trabalhados 12 meses, já é possível usufruir das férias nos 12 meses seguintes, dentro do período concessivo. Por exemplo: 
João começou a trabalhar em 10/2020. Poderá tirar férias de 10/2021 até 10/2022. 

Posso escolher a data das férias? 
É sim possível alinhar o melhor momento com a empresa, mas é dela o direito de escolher a data das férias, devendo comu-

nicar a data escolhida com até 30 dias de antecedência. 
Além disso, a data escolhida precisa ser no mínimo 2 dias antes de feriados e do final de semana, pois seria prejudicial para 

o empregado sair de férias nos dias que já goza de licença remunerada. 
O empregador é obrigado a comprar minhas férias? 
As férias são de 30 dias, mas é possível vender até 10 dias de férias, sendo do empregado o direito de vender ou não. 
Como ocorre o pagamento das férias? 
As férias devem ser pagas até dois dias antes de seu início, no valor de um salário contratual + ⅓ do valor do salário. Este 

valor “extra” serve justamente para que o empregado possa aproveitar o momento da melhor maneira.  Caso o empregado tenha 
optado por vender os 10 dias de férias, receberá: pagamento das férias + ⅓ + salário correspondente aos 10 dias de trabalho.

Por exemplo: empregado com salário de R$ 3.000,00 que vende 10 dias de férias e usufrui de 20, re-
ceberá o seguinte: férias (R$ 3.000,00) + 1/3 (R$ 1.000,00) + salário proporcional a 10 dias trabalhados 
(R$ 1.000,00). 

Conclusões 
As férias são importantes para a saúde mental e para a própria produtividade do empregado. Por 

isso, se forem concedias fora do prazo legal, ou pagas de forma diversa da lei, o empregador deverá 
indenizá-lo, pagamento férias em dobro. 

Editorial
Saúde começa com prevenção

O mês de outubro já é conhecido como o período em 
que chamamos a atenção para o câncer de mama. 

Internacionalmente, a data é lembrada desde 1920, mas 
aqui no Brasil a campanha só ganhou força a partir de 2002, 
quando no dia 02 de outubro, o monumento conhecido 
como Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, foi iluminado 
com luz rosa por alguns dias. A iniciativa foi de mulheres 
simpatizantes da campanha, e apoiada por uma grande em-
presa do ramo de cosméticos. 

 Hoje em dia, em vários lugares do país, são feitos 
mutirões de exames de mamografia, que são imprescindí-
veis, pois podem detectar o câncer nas fases iniciais, aumen-
to as possibilidades de tratamento e cura.

 Para Nely Nucci, psicóloga especialista em onco-
logia, a prevenção é a melhor atitude que podemos ter de 
autocuidado, levando em consideração não apenas o câncer 
de mama, mas também do colo do útero, ovários, e da saú-
de ampla da mulher. A própria especialista enfrentou esse 
diagnóstico, que foi descoberto precocemente. Teve o trata-
mento correto e está curada. 

 “É muito triste quando vemos pacientes tardios, 
que já não tem tempo de remediar a doença. Por isso, o me-
lhor cuidado é a prevenção”, afirma ela. 

 É importante lembrar que o SUS (Sistema Único 
de Saúde) cobre todos os exames preventivos e consultas 
com ginecologistas e mastologistas. Algumas vezes, as mu-
lheres têm medo de fazer os exames para não descobrirem a 
doença. Outras não tem apoio da família e do companheiro. 

 Apesar dos medos, cuidar de si mesmo e valorizar 
a vida são escolhas que exigem coragem. A saúde das mu-
lheres como um todo é imprescindível para qualquer socie-
dade. Não é um problema só delas, mas um compromisso 
de todo ser humano.

O que você precisa saber sobre as férias trabalhistas

Com avanço da vacinação, SP 
baixa para 4 mil internados

Desenvolve SP oferece crédito 
para empresários

O Estado de São Paulo registra nessa quarta (13) a marca de 
4 mil pessoas internadas em Enfermarias e Unidades de Terapia 
Intensiva pela Covid-19: são 4.074 pacientes, sendo 1.960 em 
UTIs e 2.114 em leitos clínicos. A redução é fruto do avanço da 
vacinação, com mais de 80% dos adultos com esquema vaci-
nal completo. Os dados atuais de hospitalização pela 
doença são similares aos verificados na primeira 
semana de monitoramento do impacto 
da pandemia na rede hospitalar de São 
Paulo, realizado por meio do Censo 
Covid-19, criado pela Secretaria de 
Estado da Saúde para esta finalidade.

O Desenvolve SP, banco do Governo do Estado, oferece linhas 
de crédito para capital de giro para impulsionar a retomada da econo-

mia, auxiliando micro, pequenas e médias empresas com despesas 
operacionais. Com taxas reduzidas e prazos de até cinco anos para 
pagar, o financiamento garante fôlego ao caixa e facilita o dia a dia 

dos negócios. Por meio das linhas de capital de giro, 
empreendedores podem solicitar crédito para recom-

posição de estoques, pagamento de funcionários e 
fornecedores, compra de insumos e matéria-pri-

ma e outras necessidades. A solicitação de 
crédito é 100% online, realizada diretamente 

no site www.desenvolvesp.com.br. 

Impostômetro 
chega à marca de 
R$ 2 trilhões

Governo federal 
institui o programa 

Turismo Sem Drogas
O Impostômetro, painel da As-

sociação Comercial de São Paulo 
(ACSP) que registra o montante de 
tributos pagos pelos brasileiros em todo 
país, ultrapassou a marca dos R$ 2 trilhões. 
São contabilizadas todas as contribuições federais, 
estaduais e municipais. Em 2020, a marca foi atingida 
em 22 de dezembro. A inflação também puxa o aumento 
do montante pago em tributos, de acordo com econo-
mistas, devido ao aumento dos preços dos produtos e 
serviços e, por consequência, nas alíquotas que incidem 
sobre esses.

O programa Turismo Sem Drogas 
é iniciativa da Agência Brasileira de 

Promoção Internacional do Turismo (Em-
bratur) e dos ministérios da Cidadania e do 

Turismo, em parceria com a Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis (ABIH), que prevê a execução de 

ações e estratégias de prevenção às drogas nas atividades 
do setor. Serão espalhados cartazes por diversos estabe-

lecimentos comerciais com informações sobre o combate 
às drogas no Brasil, assistência médica e canais de denún-

cia. Para o presidente da Embratur, Carlos Brito, será 
um programa de alerta e conscientização sobre o turismo 

15/10 - Sexta-feira 17/10 - Domingo16/10- Sábado 18/10 - Segunda
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Isabelle Travain Araujo, advogada  no escritório  TP advocacia -  Av. dos 
Trabalhadores, Diplomat Office e Mall, 116, sala 1802, Indaiatuba/ SP - isabel-
letravain@gmail.com

Fonte: ClimaTempo
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De olho...
A Longitude Incorporadora, de Indaia-

tuba, prepara empreendimentos imobili-
ários para a região voltados para as faixas 
mais econômicas. Apesar de nem sempre 
chamar a atenção, existe uma alta demanda 
de consumidores nessa faixa.

...na demanda 
Pelas estimativas da incorporadora, 

serão lançadas 1.160 unidades, a serem 
distribuídas pelos condomínios residenciais 
Miraggio (em Hortolândia), Parque Amiza-
de (em Sumaré), Hype Residence (em Hor-
tolândia) e Wyde (em Monte Mor).

Frase da semana
“Indaiatuba é a segunda cidade mais 

segura do país, cenário bastante positivo 
para a empresa, que contrata profissionais 
especializados na região, e para a economia 
do município”.

De Maurício Junot, CEO da Combat 
Armor Defense, empresa especializada na 
blindagem de veículos, que escolheu In-
daiatuba para sua nova sede.

Foco...
Atenta aos efeitos da pandemia, a Jas-

mine Alimentos, empresa referência em 
alimentação saudável, tem investido em 
produtos focados para crianças, já que pais 
e responsáveis estão preocupados em me-
lhorar os hábitos alimentares delas.

...pós-pandemia
O start para o investimento veio de uma 

pesquisa feita pela empresa, que revelou 
que 88,9% dos pais e responsáveis decla-
ram ter interesse em melhorar os hábitos, 
mas não encontram alimentos saudáveis e 
práticos voltados exclusivamente a crian-
ças.

Idosos
O presidente da Câmara de Indaiatuba, 

Pepo Lepinsk (MDB), defende a constru-

ção de mais um conjunto habitacional a ser 
ocupado exclusivamente por pessoas idosas 
solteiras ou por casais a partir de 60 anos. 
Para ele, as 40 unidades da Vila dos Idosos 
que está sendo construída são insuficientes.

Campo Bonito
O bairro Campo Bonito, um dos maio-

res de Indaiatuba, tem merecido a atenção 
de vários vereadores, além de deputados. A 
vereadora Silene Carvalini (PP), por exem-
plo, está reivindicando a implantação de um 
posto de atendimento do Banco 24h.

Combate...
Cinco redes de supermercados, com 

unidades em Campinas, se uniram ao Sin-
dicato do Comércio Varejista de Campinas 
e Região e ao Sesc Campinas na campanha 
“Ação Urgente Contra a Fome” e arreca-
dam alimentos não perecíveis.

...à fome 
Quem puder ajudar deve entrar em con-

tato com o Sindicato Varejista no telefone 
(19) 3775-5560 ou no Sesc no telefone (19) 
3737-1500. 

Contraste
Menos esse 
Aonde vai o vereador Wilson José dos 

Santos (Republicanos), o Índio da Doze, 
conta a história do seu renascimento.

- Aconteceu comigo em 2015. Fui 
internado no Haoc. Fiquei 27 dias lá e os 
médicos já tinham desistido de mim. Estava 
sendo preparado para a retirada de órgãos, 
porque sou doador.

Aí um médico interveio e o teria colo-
cado de cabeça para baixo. Então, no Dia 
de Corpus Christi, às 10h, ele ressuscitou.

- Fizeram dois raios-x, conta ele, e um 
deles mostrou que eu tinha um rosário no 
pescoço. Eu vi o raio-x. Estava lá.

Mas quando pedem para mostrar, ele 
diz que o raio-x ficou retido no hospital.

- Tenho todos, menos esse.
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O Parque Ecológi-
co, cartão postal 
de Indaiatuba, 

irá comemorar 30 anos. 
E para celebrar mais um 
ano, a Secretaria Munici-
pal de Saúde em parceria 
com a Unimax, do Grupo 
UniEduk, irá promover 
diversos atendimentos 
voltados à promoção da 
saúde a partir do dia 23 de 
outubro. Todos os cursos 
estarão separados e iden-
tificados em tendas pró-
ximos à concha acústica 
do Parque Ecológico, das 
8h às 11h.

Para iniciar as co-
memorações os alunos, 
supervisionados por pro-
fessores, irão atender 
a população visando a 
prevenção de doenças. 
“O Grupo UniEduK, em 
apoio com a Prefeitura 
de Indaiatuba, participa 
dessa iniciativa que be-
neficiará tanto os alunos 

30 anos: Parque Ecológico inicia comemoração 
com diversas atividades voltadas à saúde
Atendimentos voltados à promoção da saúde serão realizadas por estudantes da Unimax

por terem a oportunidade 
de colocar em prática os 
conceitos aprendidos em 
sala de aula e vivenciar 
sua futura profissão, como 
a comunidade”, afirma 
Luciana Mori, diretora da 
UniMAX.

Um dos atendimen-
tos será feito pelo curso 
de Enfermagem que irá 
reforçar a Campanha Ou-
tubro Rosa, orientando as 
mulheres sobre a impor-
tância do autocuidado e 
autoexame das mamas, 
além de enfatizar a im-
portância do exame de 
rastreio do vírus HPV.

Alertando sobre os 
cuidados com a alimen-
tação, o curso de Nutri-
ção distribuirá folhetos 
e fará abordagens com 
o tema: “10 Passos para 
uma Alimentação Saudá-
vel – Guia Alimentar para 
a População Brasileira”.

Para manter a saúde 
em dia é importante aliar 
a boa alimentação com 
atividade física, por isso o 

curso de Fisioterapia fará 
uma atividade coletiva 
que envolve exercícios e 
alongamentos. O curso 
de Educação Física fará 
aulas de ritmos e testes 
de força muscular, sempre 
demonstrando os benefí-
cios das atividades físicas 
para a sociedade.

O curso de Farmácia 
estará demonstrando e en-
tregando diversos brindes 
de cosméticos fitoterápi-
cos, e os alunos de Bio-
medicina farão explica-
ções sobre a importância 
das mulheres fazerem os 
exames laboratoriais de 
rotina, demonstrando com 

microscopia o câncer de 
colo de útero, câncer de 
pele e câncer de mama. 
O curso também prestará 
orientações para mulheres 
grávidas sobre a impor-
tância das vacinas.

O curso de Psicologia 
convidará o público a re-
fletir sobre a importância 

do cuidado com a saúde 
mental e emocional. O 
curso de Medicina seguirá 
apoiando a campanha de 
vacinação. Os profissio-
nais da Secretaria Muni-
cipal de Saúde acompa-
nharão de perto esta ação.

Além disso, o curso 
de Medicina Veteriná-
ria também participará 
através da conscientiza-
ção dos cuidados com os 
animais e a prevenção do 
câncer de mama. 

Parque Ecológico
O Parque Ecológico 

é um dos lugares mais 
frequentado pelos muní-
cipes, e foi desenvolvido 
e projetado pelo arquiteto 
e urbanista Ruy Ohtake no 
início dos anos 90. 

Em toda sua extensão 
há áreas verdes com bos-
ques, lagos e jardins. Além 
disso, no Parque Ecológico 
estão instalados vários 
equipamentos e edifica-
ções destinados a prática 
de esportes, lazer e cultura. 

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

O Parque Ecológico é um dos lugares mais frequentado pelos munícipes, e foi desenvolvido 
e projetado pelo arquiteto e urbanista Ruy Ohtake no início dos anos 90

O Governador do Estado 
de São Paulo, João Doria, 
anunciou nesta quarta-feira 
(13) que a partir da próxima 
segunda-feira (18) será obri-
gatória a presença do aluno 
em sala de aula. A medida 
vale para escolas públicas 
estaduais, municipais e par-
ticulares.

Em Indaiatuba, o jornal 
Mais Expressão entrou em 
contato com a assessoria de 
comunicação da Prefeitura 
Municipal, porém até o fe-

EDUCAÇÃO
Aulas presenciais serão obrigatórias a partir da próxima segunda-feira

chamento desta edição não 
obtivemos retorno alegando 
que todas as informações se-
rão dadas na live que acontece 
nesta sexta-feira (15), às 12h.

De acordo com o Secre-
tário Estadual de Educação, 
Rossieli Soares, a medida vai 
ampliar o acesso e a frequên-
cia dos estudantes da educa-
ção básica à unidade escolar 
para 100% dos estudantes 
presentes simultaneamente.

Ainda segundo o secre-
tário, todos os protocolos 

sanitários serão mantidos até o 
final de outubro, assim como 
o esquema de revezamento 
planejado por cada escola, de 
acordo com sua capacidade 
física.

A partir de 3 de novem-
bro, novas mudanças passarão 
a ser implementadas, como a 
não obrigatoriedade do distan-
ciamento de um metro e, por 
consequência, a descontinui-
dade do revezamento entre os 
alunos nas aulas presenciais. 

Rossieli disse em coletiva 

de imprensa realizada nesta 
quarta-feira (13) que a obri-
gatoriedades dos alunos em 
sala de aula, neste momento, 
é possível alegando que 97% 
dos profissionais da educação 
estão imunizado, com esque-
ma vacinal completo. Além 
disso, 90% dos adolescentes 
de 12 a 17 anos já tomaram a 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19.

“A educação precisa ser 
prioridade da sociedade. Fi-
zemos todos os investimentos 

necessários para o cumpri-
mento dos protocolos e essa 
volta tem total respaldo do 
Comitê Científico do Estado”, 
destacou o Secretário.

Exceção à
 obrigatoriedade
Poderão permanecer em 

atividade remota os seguintes 
grupos: Jovens pertencentes 
ao grupo de risco, com mais de 
12 anos, que não tenham com-
pletado seu ciclo vacinal contra 
Covid-19; Jovens gestantes e 

puérperas;  Crianças menores de 
12 anos pertencentes ao grupo 
de risco para Covid-19 para 
as quais não há vacina contra 
a doença aprovada no país; 
Jovens com mais de 12 anos 
com comorbidades e que não 
tenham completado o ciclo vaci-
nal contra Covid-19; Estudantes 
com condição de saúde de maior 
fragilidade à Covid-19, mesmo 
com o ciclo vacinal completo, 
comprovada com prescrição 
médica para permanecer em 
atividades remotas.
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Prefeitura terá de fazer inspeção e regulagem dos seus veículos a cada seis meses e dos terceirizados a cada ano

Vereadores aprovam projeto que obriga 
a Prefeitura a controlar a ‘fumaça preta’
Proposta determina inspeção e regulagem de motores da frota da administração e de terceirizadas

Os vereadores 
de Indaiatuba 
aprovaram, na 

sessão de quarta-feira 
(13), a criação de uma 
política municipal de 
controle de emissão 
de gases poluentes e 
de fumaça preta pelos 
veículos da frota e ter-
ceirizados.

De acordo com o 
autor da proposta, o 
líder do Governo Ar-
thur Spíndola (PP), a 
Prefeitura terá de fazer 
inspeção e regulagem 
dos seus veículos a cada 
seis meses e dos tercei-
rizados a cada ano.

“Demos um passo 
importante para o nosso 
município no sentido de 
estar à frente na bus-
ca de uma legislação 
ambiental que garanta 
a sustentabilidade e a 
melhoria do ar que res-
piramos”, disse o líder.

Prestadoras
O projeto estabelece 

que a medição do nível 
de fumaça preta deve 
observar os parâmetros 
da Portaria Ibama nº 
85, editada em 17 de 
outubro de 1996, ou 
técnica/equipamento 
regulamentado.

Também fixa o pra-
zo de 30 dias para ajuste 
dos veículos que não se 
enquadrem nas normas 

e que pertençam a pres-
tadoras de serviços pú-
blicos e de 60 dias para 
os veículos próprios da 
Prefeitura.

As prestadoras de 
serviço que mantiverem 
em atividade veículos 
em desacordo com os 
padrões definidos es-
tarão sujeitas inicial-
mente a uma advertên-
cia, depois multa e até 
rescisão.

 No caso da frota 
própria, se flagrados em 
desacordo, eles terão de 
ser retirados de circula-
ção e só poderão voltar 
depois de nova aferição 

e liberação e a retirada 
será de no máximo um 
terço do total de cada 
vez.

Spíndola disse que 
a Prefeitura terá ainda 
de implantar selo am-
biental para destacar a 
política definida e esse 
selo deverá ser afixado 
em local visível nos ve-
ículos movidos a diesel 
para indicar o controle.

Licitação
O projeto estabelece 

ainda que deverá cons-
tar dos editais de lici-
tação que as empresas 
prestadoras de serviços 

precisam apresentar 
os laudos da sua frota 
que será utilizada para 
a prestação do serviço.

A negativa da apre-
sentação do laudo acar-
retará notificação com 
prazo de 10 dias para 

que o problema seja 
sanado e multa de até 
10 Ufesps por veículo 
(R$ 290,90 hoje) e até 
rescisão de contrato em 
último caso.

Além disso, o muni-
cípio deverá optar pela 

aquisição de veículos 
que utilizem meios de 
combustíveis alterna-
tivos para compor sua 
frota, desde que o com-
prometimento financei-
ro seja suportado pelo 
orçamento.

Câmara fixa o mês de setembro para
combate a doenças cardiovasculares

P o r  s u g e s t ã o  d o 
vereador Luiz Carlos 
Chiaparine (MDB), a 
Câmara aprovou, na 
sessão de quarta-feira 
(13), a instituição do 

mês de combate a doen-
ças cardiovasculares, o 
“Setembro Vermelho”.

Cardiologista de pro-
fissão, Chiaparine se 
disse preocupado com 
o número de mortes por 
causa da doença (400 
mil por ano no Brasil e 
20 milhões no mundo) e 
afirmou querer combater 
o problema.

“Atualmente essas 
doenças são a maior 
causa de morte até entre 
as mulheres, superando 
principalmente as mor-
tes por câncer de mama, 
e representam 31% de 
todas as mortes no mun-
do”, disse.

O projeto estabelece 
que serão implementa-
das campanhas durante 
todo o mês de setembro 
para divulgar os direitos 
de que os cidadãos dis-
põem sobre a efetivação 
de ações de saúde.

Além do “Setembro 
Vermelho”, a Câmara 
aprovou a instituição 
do Selo Empresa Amiga 
da Mulher, de autoria 
do vereador Alexandre 
Peres (Cidadania), que é 
mais uma política públi-
ca em defesa da mulher.

O vereador disse que 
o selo terá validade de 
dois anos, podendo ser 
renovado por igual pe-
ríodo. “Ele vai ajudar 
a promover a igualdade 
de gênero e o empode-
ramento de mulheres 
e meninas em todos os 
níveis”.

Para garantir o selo, 
as empresas terão de 
promover ações de pro-
moção da garantia do 
pleno direito à licença 
maternidade e da licença 
à amamentação e apoio 
irrestrito às mulheres 
vítimas de violência no 
trabalho.
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A segunda edição 
do Aniversá-
rio Solidário – 

Laurinha Faz 3 Anos 
foi um grande sucesso. 
O evento, que celebra 
a luta da criança de In-
daiatuba contra a leu-
cemia, arrecadou 3.654 
fraldas descartáveis e 
R$ 2.040 em dinheiro. 
A festa ocorreu no dia 
3 de outubro, no estádio 
do XV de Novembro.   

Além de celebrar o 
aniversário da pequena 
Laura de Melo Silva, a 
campanha visa ajudar 
entidades e hospitais 
que apoiam e tratam 
pacientes com câncer. 

Sendo assim, este 
ano as arrecadações 
foram encaminhadas 
para duas entidades em 
Indaiatuba: Volacc (Vo-
luntários de Apoio ao 
Combate ao Câncer) e 
ao IAPC (Instituto de 

Aniversário Solidário da Laurinha 
arrecada mais de 3,6 mil fraldas
Doações em dinheiro superaram R$ 2 mil e serão destinados à hospitais que tratam pacientes com câncer

Assistência e Prevenção 
ao Câncer de Indaiatuba 
e Região). 

“O evento, nova-
mente, foi um grande 
sucesso. Nós, da família 
da Laurinha, só temos 
que agradecer a Deus 
pelas conquistas alcan-
çadas no tratamento 
dela e pela oportunidade 

de poder ajudar famílias 
que necessitam e tam-
bém estão nessa bata-
lha”, salienta Jean Tiago 
Martins da Silva, pai da 
Laurinha. “Entretanto, 
tudo isso só foi possível 
graças a solidariedade 
das pessoas, que pelo 
segundo ano consecuti-
vo ‘abraçaram’ a causa. 

Obrigado, e ano que 
vem tem mais!”

Batalha contra 
o câncer
Nascida em Indaia-

tuba, a pequena Lauri-
nha é considerada um 
exemplo de luta e su-
peração. Diagnostica 
com leucemia mieloi-

de em maio de 2019, 
a pequena iniciou sua 
luta contra o câncer no 
Hospital Boldrini. Após 
primeiro ciclo de trata-
mento, em novembro do 
mesmo ano, a criança 
foi curada. 

Entretanto, em maio 
de 2020, a doença teve a 
primeira recidiva. Lau-

rinha iniciou então seu 
segundo tratamento, 
mas, com novas reci-
divas, houve a neces-
sidade de realizar um 
transplante de medula 
óssea. 

Em dezembro de 
2020,  Laur inha foi 
transferida do Boldrini 
para o Hospital Bene-
ficência Portuguesa, na 
capital paulista. No dia 
15 do mesmo mês, re-
cebeu sua nova medula, 
doada por seu pai. 

O transplante foi 
sucesso e a pega da 
medula ocorreu no dia 
28 do mesmo mês. 
Entretanto, apesar da 
nova medula estar em 
pleno funcionamento e 
sem doença, a leucemia 
acabou retornando em 
março deste ano, dessa 
vez afetando o sistema 
nervoso central. Sendo 
assim, a pequena segue 
com seu tratamento em 
São Paulo, com grande 
evolução. 

FOTOS: JEAN MARTINS

Arrecadações feitas no Aniversário Solidário da Laurinha foram doadas para a Volacc e ao IAPC, que atuam em Indaiatuba 
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Combat Armor Defense trocou Vinhedo pela cidade pelo potencial tecnológico e pela mão de obra de qualidade

A Combat Armor 
Defense, em-
presa especia-

lizada na blindagem de 
veículos, vai investir 
R$ 2 milhões em In-
daiatuba até dezembro 
deste ano, o que con-
solidará a transferên-
cia da operação para a 
cidade.

A empresa trocou 
Vinhedo por Indaia-
tuba por causa do po-
tencial tecnológico e 
pela qualidade da mão 
de obra disponível , 
segundo observou o 
CEO Maurício Junot 
em entrevista ao Mais 
Expressão.

“Indaiatuba é a se-
gunda cidade mais se-
gura do país, cenário 
bastante positivo para 
a empresa, que contrata 
profissionais especiali-
zados na região, e para 
a economia do municí-
pio”, disse o executivo.

Empresa especializada em blindagem de 
veículos investe R$ 2 mi em Indaiatuba

Exclusividade
Instalada em uma 

área de 45 mil m2 no 
distrito industrial,  a 
Combat Armor Defen-
se responde por uma 
blindagem exclusiva 
denominada de 360º, 
com nível de proteção 

3, o que protege contra 
tiro de fuzil.

“Todos os pontos do 
veículo são protegidos 
desde o assoalho, que 
é blindado com mate-
rial ante explosão, até o 
tanque de combustível, 
o radiador, a bateria, 

teto, capô e paralamas”, 
afirmou.

De acordo com o 
CEO, a blindagem 360º 
sela o veículo e garan-
te a segurança com os 
reforços de material, 
mas ela é diferente das 
blindagens atuais porque 

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - COMBAT ARMOR DEFENSE

Armor Defense Empresa especializada na blindagem de veículos, vai investir R$ 2 milhões em Indaiatuba até dezembro deste ano

mantém a leveza mesmo 
com toda a proteção 
oferecida.

Em seu portfólio, a 
empresa possui viatura 
Patrol, caminhão Zeus 
(da Polícia Militar do 
Rio de Janeiro), veículos 
III-A e atende pessoas 

físicas e jurídicas, exe-
cutivos e governos com 
veículos militares.

Testes
O desafio da Combat 

Armor, com os inves-
timentos e aumento de 
pessoal (hoje são 110 
funcionários e até de-
zembro esse número 
crescerá em mais 83%), 
é chegar a veículos blin-
dados cada vez mais 
leves.

Todo o equipamento 
é testado no campo de 
provas da empresa em 
atendimento à norma 
NBR 15000, que é uma 
exigência do Exército 
Brasileiro, e todos os ma-
teriais usados são certifi-
cados conforme a norma.

Esses materiais que 
são trazidos ao Brasil 
para as blindagens vêm 
principalmente da Su-
écia, mas também de 
outros países da Europa, 
e vêm ainda dos Estados 
Unidos e cada blindagem 
leva de 30 a 90 dias.
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Número de profissionais na saúde em 
Indaiatuba cresce 20% com pandemia 
Aumento só não foi maior porque lei proíbe mais gastos com pessoal no setor público durante a pandemia

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO

A pandemia pro-
vocada pela 
d i s s e m i n a -

ção do coronavírus no 
mundo inteiro, desde 
2020, elevou em 20% 
na média o número de 
profissionais de saúde 
empregados nos servi-
ços de atendimento em 
Indaiatuba.

O número só não 
foi maior porque a Lei 
Federal 173, de 2020, 
editada no início da 
pandemia, proibiu o 
aumento de gastos com 
pessoal nas Prefeituras, 
o que acabou barrando 
o chamamento de con-

cursados.
Mesmo assim, a ad-

ministração teve de se 
valer da contratação de 
leitos de UTI terceiri-
zados para fazer frente 
à demanda de pacientes 
que precisavam de in-
ternação e de cuidados 
especiais, como respi-
radores.

Flutuação
No Hospital Augus-

to de Oliveira Camar-
go, o aumento variou 
conforme a demanda 
por leitos, tanto clí-
nicos quanto de UTI, 
mas nunca superou o 
teto de 20%, segundo a 
assessoria de imprensa.

A flutuação do nú-

mero de pacientes e 
de leitos foi grande 
durante os primeiros 
18 meses da pandemia, 
informa a assessoria. 
Por isso, o número exa-
to de contratações não 
pode ser fechado para 
divulgação.

Em razão  dessa 
flutuação, vários dos 
profissionais contra-
tados para atender o 
excesso de demanda 
não permaneceram ou 
não permanecerão com 
a redução do número 
de atendimento, que já 
ocorre.

A assessor ia  do 
Hospital Santa Ignês 
informou que não po-
deria divulgar se houve 

ou não aumento do 
número de funcioná-
rios, devido a normas 
internas, e que só o 
faria para autoridades 
sanitárias.

Reposição 
Na Prefeitura, o nú-

mero de contratados 
aumentou apenas por 
conta do chamamento 
obrigatório de concur-
so: foram 20 técnicos 
de enfermagem, 5 en-
fermeiros e 8 médicos 
plantonistas.

Já o número de ser-
vidores atuando na saú-
de no geral não cresceu 
porque ainda não houve 
reposição de servidores 
que se aposentaram ou 

se afastaram ou ainda 
que decidiram deixar 
o serviço público.

A assessor ia  da 
Prefeitura informou 
que o número de pro-
fissionais atuando na 
saúde caiu de 1.239 
antes  da pandemia 
para 1.236 hoje, em-
bora as  reposições 
ainda venham a ocor-
rer conforme a libera-
ção orçamentária.

Exaustão
Seja por reposição 

ou aumento devido 
à demanda, o fato é 
que os profissionais de 
saúde que atuaram na 
linha de frente desde 
o início da pandemia 

estão exaustos e com a 
própria saúde compro-
metida.

Pesquisa realizada 
pela Fiocruz, em todo 
o território nacional, 
revela que a pandemia 
alterou de modo signi-
ficativo a vida de 95% 
dos trabalhadores da 
saúde, sendo que 50% 
deles admitiram exces-
so de trabalho.

Sem a reposição ou 
sem que ela tenha sido 
no volume necessá-
rio, muitos desses pro-
fissionais cumpriram 
jornadas além das 40 
horas semanais e um 
elevado número (45%) 
necessita de mais de 
um emprego.

Na Prefeitura, o número de contratados aumentou apenas por conta do chamamento obrigatório de concurso
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Pelo menos nove 
atletas consegui-
ram índice para 

competir no Mundial 
de Ultramaratonas, 
que será disputado em 
agosto de 2022 na Ale-
manha, ao participarem 
do Circuito Nacional 
de Ultramaratonas, re-
alizado em Indaiatuba.

As cinco provas do 
circuito aconteceram 
na pista do Parque do 
Mirim no último sába-
do (9). Foram quatro 
provas de distância e 
uma de tempo, sendo 
as principais delas a de 
100 km e a prova open 
de 12 horas e de 6 horas 
de duração.

Os classificados fo-
ram Giovana Martins, 
Alanna Moreira Go-
mes, Noeme Pereira, 
Viviane Motta e Lu-

Nove atletas conseguem índice para
o Mundial em prova de Indaiatuba
Organizado por Isa Costa, da Star Runner Eventos, a competição reuniu ainda três atletas internacionais

ciana Beatriz da Rocha 
pelo feminino e Felipe 
Costa da Silva, Mar-
celo Henrique Rocha, 
Gleiser dos Santos e 
Eder Botelho Gomes 
pelo masculino.

Inédito
Isa Costa destacou 

o ineditismo de nove 
atletas terem conse-
guido o índice para 
integrarem a Seleção 
Brasileira. “Normal-

mente um ou outro 
atleta consegue índice, 
mas nove foi demais e 
coroou o nosso even-
to”, disse ela.

Além do índice, o 
atleta de Tubarão, em 

Santa Catarina, Felipe 
Costa da Silva, conse-
guiu quebrar o recorde 
nacional. Ele cumpriu 
o percurso da prova em 
7 horas, 16 minutos e 
38 segundos, mantendo 
um ritmo médio de 4 
minutos e 21 segundos.

O Circuito Nacional 
de Ultramaratonas, re-
alizado em Indaiatuba, 
reuniu 300 atletas re-
presentantes de vários 
Estados brasileiros e 
três atletas internacio-
nais: Manoel Alves 
da Silva Júnior e Juan 
Gonçalves, ambos de 
Portugal, e Jenny Bar-
rilhas, da Venezuela.

Apoio
Para a realização 

do Circuito Nacional 
de Ultramaratonas, Isa 
Costa contou com o 
apoio da Secretaria de 
Esportes da Prefeitura 

de Indaiatuba e com 
o apoio operacional 
também de outras se-
cretarias, como a Saúde 
e a Assistência Social.

A competição faz 
parte do Calendário 
Ofic ia l  de  Eventos 
de Indaiatuba e teve a 
presença de represen-
tantes das Federações 
Paulista e Brasilei-
ra de Ultramaratona, 
que acompanham e 
registram os índices 
para a classificação 
visando a disputa do 
Mundial.

Apesar do volume 
de atletas participantes 
e de pessoal da organi-
zação, todas as provas 
do Circuito de Ultra-
maratona no Parque do 
Mirim respeitaram o 
protocolo de seguran-
ça contra a Covid-19 
recomendado pelas au-
toridades sanitárias.

ARQUIVO PESSOAL

Giovanna Martins conquistou primeiro lugar do Circuito Nacional de Ultramaratonas, 
realizado em IndaiatubaIAPC, que atuam em Indaiatuba 
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A equipe do Gorila 
Fight representou 
bem Indaiatuba 

na disputa do Open Brasil 
WPO, realizado em setem-
bro, na capital paulista. Das 
seis lutas disputadas, os 
atletas indaiatubanos leva-
ram a melhor em todas elas, 
fechando a competição com 
100% de aproveitamento. 

No primeiro combate, 
Felipe Cezário da Silva 
levou a melhor sobre Rian 
Victor, de Osasco, na ca-
tegoria peso-meio-médio 
até 70kg. Quem também 
garantiu a vitória foi Allan 
“King Kong”, que venceu 
André Piloto, também atleta 
de Osasco, no peso-pesado 
até 88kg. 

Samuel “Xabuca” tam-
bém venceu na competição 
e derrotou o atleta Glauber 

Equipe de Indaiatuba vence lutas no 
Open Brasil WPO de Muay Thai 
Equipe Gorila Fight representou bem a cidade e conquistou 100% de aproveitamento nas lutas
JEAN MARTINS
ELOY DE OLIVEIRA
esportes@maisexpressao.com.br

Filho, de Santo André, nos 
77kg peso-médio. Na sequ-
ência, Elson Thiago garan-
tiu mais uma vitória para 
Indaiatuba, contra o lutador 
Sued Abreu Pereira, de 
Santo André, no peso-galo 
até 54kg. 

Quem também man-
dou bem na competição foi 
Vagner Silva, que derrotou 
o mineiro Huadson Silva, 
pela categoria 66kg médio-
-ligeiro. 

E, na única luta váli-
da pelo MMA, o atleta de 
Indaiatuba, Luiz Carvalho 
Leite, o “Gago”, venceu o 
paulistano Henrique Silva, 
na categoria meio médio-li-
geiro até 65kg. 

“Cada campeonato é de 
grande importância, pois 
demonstra a preparação e 
a dedicação que os atletas 
tiveram. Sem falar no re-
conhecimento, que é muito 
gratificante a cada disputa”, 
salienta Sandro Monteiro, 

mestre da equipe Gorila 
Fight. 

Desafio 
Após as conquistas em 

São Paulo, os atletas já re-
tomaram os treinos e se 
prepararam para as próxi-
mas competições, porém a 
equipe de Muay Thai Gorila 
Fight busca ajuda de empre-
sas para disputar o Mundial 
que será disputado entre 
os dias 4 e 7 de novembro, 
na cidade de Tampico, no 
México. Os atletas precisam 
de recursos financeiros para 
a viagem no dia 2 e para a 
estadia no exterior.

“Nos sentimos bem-pre-
parados para trazer o título 
para a nossa cidade. Gosta-
ríamos de levar o nome das 
empresas de Indaiatuba para 
a disputa. É uma parceria 
para a vitória”, disse Mestre 
Sandro.

Vão representar o Brasil 
os atletas de Indaiatuba Luiz 

Carvalho Leite, o “Gago”, 
e Fabiano Pereira. “De 25 
cidades do Estado de São 
Paulo, seremos a única do 
interior a ir em busca do 
título mundial”, lembra 
Monteiro. 

O Mestre Sandro vem 
fazendo uma campanha 
semelhante à realizada por 

atletas que disputaram as 
Paraolimpíadas no Japão, 
divulgando empresas apoia-
doras no Facebook, Insta-
gram, jornais e TVs. 

Os empresários que es-
tiverem dispostos a firmar 
a parceria com a Academia 
Gorila Fight para essa em-
preitada só precisam entrar 

em contato com o Mestre 
Sandro por meio do telefone 
(19) 97404-9525. 

“Agradecemos desde já 
a todos que ajudarem e va-
mos dividir essa alegria com 
toda Indaiatuba, trazendo a 
conquista do título mundial 
para a nossa torcida na cida-
de”, afirmou Mestre Sandro.

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Equipe Gorila Fight alcançou 100% de aproveitamento nas seis lutas disputadas no Open 
Brasil WPO de Muay Thai
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O Esporte Clube 
Primavera está 
bem próximo 

de garantir sua classi-
ficação para a próxima 
fase da Copa Paulista 
2021. O time depende 
apenas de suas próprias 
forças para alcançar esse 
feito, mas para isso pre-
cisa vencer o São Ber-
nardo FC, líder da chave 
3 e já classificado. 

O confronto, válido 
pela última rodada da 
fase de classificação, 
ocorre na próxima ter-
ça-feira (19), às 15h, em 
São Bernardo do Cam-
po, com transmissão 
ao vivo do site Eleven 
Sports e do aplicativo 
Paulistão Play. 

Contra esse mesmo 
São Bernardo FC, na 
estreia da competição, o 
Primavera foi derrotado 
em casa por 2 x 1. 

Para o próximo due-
lo, além da vitória, há 
também outras duas 
possibilidades de clas-
sificação do Fantasma. 
Porém, envolve uma 
combinação de resulta-
dos com o outro duelo 
do grupo, entre Santos 
x EC São Bernardo, que 
se enfrentam no mesmo 
dia e horário. 

Na ocasião, se hou-
ver igualdade no placar 
desse jogo, o Fantasma 
carimba a classificação 
com um empate sim-
ples. O mesmo ocorre 
se o Santos vencer o EC 

Primavera depende apenas de si para garantir 
vaga na próxima fase da Copa Paulista
Fantasma volta a campo na próxima terça-feira (19), fora de casa contra o líder São Bernardo FC  

São Bernardo por ape-
nas um gol de diferença.

Na classificação ge-
ral do grupo 3, o Tri-
color de Indaiatuba é 
o vice-líder da chave 
com sete pontos. Na 
liderança está o São 
Bernardo FC, com dez.  
Na terceira posição vem 
o EC São Bernardo, com 
seis; e na lanterna está o 
Peixe, com cinco. 

Disputa 
A classificação do 

Fantasma poderia ter 
vindo já na última quar-
ta-feira (13), mas em casa 
o time acabou empatando 
por 2 x 2 com o Santos. 
Destaque para o poder de 
reação da equipe, que em 
duas oportunidades saiu 
atrás no placar e alcançou 
o empate. 

“Nosso elenco sem-
pre teve essa postura, 
nunca desistimos, e va-
mos dar sempre o máxi-
mo pelo Primavera. Foi 
uma partida muito boa, 
com duas equipes ofen-
sivas e que gostam de 
propor o jogo”, analisou 
o técnico primaverino 
Ademir Fesan, que ain-
da respondeu sobre os 
gols sofridos em casa. 
“Sempre será motivo 
para preocupação e a so-
lução está no trabalho”, 
complementou.    

Os gols do Fantasma 
contra o Santos foram 
anotados por Samuel 
Guedes e Adriano Na-
pão. Augusto e Bruno 
Marques fizeram para 
o Peixe. 

 FRANCISLAINE ZANINI

No Gigante da Vila, Primavera ficou no empate por 2 x 
2 diante da equipe santista 

J E A N  M A R T I N S
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Esta formação fez his-
tória no Esporte Clube 
Primavera! Em 1982, 
O elenco disputou a 
Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista 
(atual Série A2), che-
gando bem próximo da 
Primeira Divisão (atu-
al Série A1). A equipe 
foi campeã do primeiro 
turno em seu grupo e 
disputou as quartas 
de final contra o Mogi 
Mirim. Ao todo foram 
41 jogos disputados, 
com 23 vitórias, 10 em-
pates e 8 derrotas. O 
ídolo Django foi ainda 
o artilheiro com 22 gols 
anotados.

Memórias do 
E.C. Primavera

ACERVO DO EC PRIMAVERA

Copa Paulista 2021
Hoje (15), às 15h

Partida       Local  

Atibaia x São Caetano           S.J. dos Campos  

Taubaté x Portuguesa   Taubaté 

Terça-feira (19), às 15h

Partida       Local  

Votuporanguense x Comercial     Votuporanga  

Botafogo x Velo Clube    Ribeirão Preto 

Rio Claro x XV Piracicaba            Rio Claro 

São Bento x Noroeste           Sorocaba 

São Bernardo FC x Primavera S.B. do Campo  

Santos x EC São Bernardo   Santos  

São Caetano x Juventus     S. Caetano do Sul 

Portuguesa x Atibaia          São Paulo  

 

Saiba mais sobre a competição em: 
www.futebolpaulista.com.br 
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Uma empresa saudável deve estar sempre cortando os seus gastos em excessos para evitar problemas financeiros

Conheça 6 formas de reduzir
gastos e despesas na empresa

REPRODUÇÃO

Uma assessoria contábil pode ajudar na revisão fiscal da empresa, reduzindo assim, os 
gastos desnecessários

Reduzir gastos e 
despesas é uma 
daquelas ações que 

todo empreendedor deixa 
pra fazer só quando não há 
outra opção. É a solução 
que só ocorre quando a 
empresa vai mal, o fatu-
ramento está baixo, e o 
único estalo que se dá é o 
de que “chegou a hora de 
economizar”.

Porém, o fato é que uma 
empresa saudável deve estar 
sempre podando os seus 
excessos. E se há alguma 
forma de reduzir, é porque 
há algo que está fora de 
controle e gastando mais do 
que deveria. Por isso, é im-
portante o empreendedor sa-
ber exatamente quais ações 
tomar para que sua empresa 
esteja sempre com as fi-
nanças alinhadas e consiga 
evitar os gastos em excesso. 

Conheça a seguir 6 for-
mas essenciais para redu-
zir gastos e despesas no 
negócio

1 - Tenha um controle 
das suas contas
A primeira ação impre-

scindível para que o empre-
sario consiga pelo menos 
começar a reduzir gastos e 
despesas é ter um controle 
constante das contas da 

empresa. Ter controle sig-
nifica algo muito simples: 
saber o que entra e o que 
sai do caixa. Se a empresa 
não possui um sistema de 
gestão, comece mesmo que 
seja utilizando planilhas em 
excel. No document deve 
ser anotado toda e qualquer 
despesa ou pagamento, 
independentemente de sua 
natureza ou valor. 

2 - Faça um levantam-
ento dos setores de maior 
consumo

Depois que a empresa 

tem um controle das en-
tradas e saídas do caixa, 
vem a parte mais fácil: 
identificar os setores de 
maior consumo e fazer um 
levantamento das princi-
pais causas para os gastos 
exagerados. E é aqui onde 
surpresas podem ocorrer. 
Em geral, é muito comum 
encontrarmos despesas 
variáveis que acabam 
ganhando uma proporção 
muito maior do que deve-
ria. Portanto, é um indica-
tivo de que chegou a hora 
de fazer cortes. 

3 - Estabeleça metas
No momento de fazer 

cortes é importante que 
estabeleça metas bem pen-
sadas para que a redução 
ocorra de fato. De nada 
adianta chegar para os co-
laboradores e dar ordens 
do tipo “temos que reduzir 
gastos”. É necessário que 
os oriente sobre o que deve 
ser economizado e como 
será feito. O plano pode 
estabelecer uma redução de 
10% no primeiro mês e um 
maior percentual nos meses 
seguintes. 

4 - Mobilize 
sua equipe
Comunique-se com a 

equipe. Deixe muito claro 
quais ações serão precon-
izadas para conseguir a 
redução dos gastos e des-
pesas. Ou seja, você in-
formar aos colaboradores 
quais setores precisam de 
redução de gastos; que tipo 
de atividade mais consome 
dinheiro; quais ações serão 
tomadas para se reduzir 
gastos; e quem deverá ex-
ecutar essas ações. Lem-
bre-se que a comunicação 
é a base de tudo. 

5 - Avalie o seu 
regime tributário
Infelizmente, é muito 

comum que empresas pa-
guem mais impostos do que 
deveriam simplesmente 
porque acabam se manten-
do no regime tributário in-
adequado. Estar no regime 
tributário inadequado é um 
desses erros que podem 
levar uma empresa à ruína. 
Por isso, se a empresa está 
desde o início com a mes-
ma estrutura jurídica e no 
mesmo regime tributário, 
chegou a hora de fazer uma 
avaliação e identificar se 
ela está no enquadramento 
correto e pagando seus im-

postos corretamente.

6 - Faça uma
revisão fiscal
Além de todos esses 

fatores, se o problema dos 
gastos excessivos está nos 
tributos pagos pela em-
presa, o recomendado é 
que contrate uma assesso-
ria contábil para realizar 
uma revisão fiscal do seu 
negócio. A revisão fiscal 
analisará todos os processos 
da empresa para determinar 
se os tributos estão sendo 
devidamente pagos. Além 
disso, ela poderá indicar 
meios para reduzir os gastos 
com impostos e até mesmo 
reaver impostos pagos in-
devidamente. 

Autor
Percival Nogueira de 

Matos, Contador e Advo-
gado, especialista em Di-
reito Tributário, Holding e 
Planejamento Societário, 
Pós-Graduado em Direito 
do Trabalho e Processual 
do Trabalho, sócio do es-
critório Percival Nogueira 
Sociedade Individual de 
Advocacia e do escritório 
contábil Harmonia Con-
tabilidade; Master Practi-
tioner; Personal e Profes-
sional Coach

Nesta sexta-feira 
(15) continuam as as-
sinaturas dos contra-
tos das famílias, que 
iniciam a aquisição da 
casa própria no Projeto 
Habitacional Céu Azul 
Residencia l .  Desde 
abril as famílias estão 
sendo convocadas para 
as assinaturas. Depois 
de firmado, passará por 

CASA PRÓPRIA
Mutuários assinam contratos do Céu Azul Residencial com a Caixa Econômica 

análise e aprovação da 
caixa econômica fede-
ral, pois é um progra-
ma do Governo federal 
“Casa verde e amarela” 
da iniciativa privada em 
parceria com a Prefeitu-
ra municipal e o apoio 
da Secretaria Municipal 
de Habitação.

O horário será das 
8h às 17h, no anfiteatro 

da Prefeitura de Indaia-
tuba. Serão realizados 
100 atendimentos, me-
diante agendamento e 
seguindo os protocolos 
sanitários da Covid-19. 
Mais informações en-
trar em contato pelo te-
lefone (19) 3834-9329 
ou (19) 3834-9367 para 
falar na Secretaria Mu-
nicipal de Habitação.

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Desde abril as famílias 
estão sendo convocadas 

para as assinaturas
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Rede de Drograrias Farmelhor inaugura 
primeira unidade em Indaiatuba
Inauguração da Drogaria Farmelhor acontece neste sábado (16), a partir das 9h

A Rede de Dro-
garias Farme-
lhor  chega  a 

Indaiatuba trazendo os 
melhores preços em me-
dicamentos, perfuma-
rias e dermocosmético. 
A unidade localizada 
na Avenida Presidente 
Kennedy, 1192, bair-
ro Cidade Nova, será 
inaugurada neste sábado 
(16), a partir das 9h.

Com a missão de le-
var saúde e bem-estar à 
população, a Farmelhor 
oferece aos seus clien-
tes os melhores preços, 
excelente estrutura, des-
contos, promoções espe-
ciais, produtos e serviços 
e parcerias de benefícios 
aos clientes. Além disso, 
conta com profissionais 
capacitados para tornar a 
sua experiência de com-
pra eficiente.

O cliente Farmelhor 
ainda pode contar com 
o Programa de Benefí-

cios BemMelhor que é 
o jeito mais fácil de eco-
nomizar. Com o cartão 
BemMelhor, os clientes 
podem se beneficiar dos 
melhores descontos nas 
compras em medicamen-
tos, produtos de higiene, 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

perfumaria e cosméticos. 
E pensando na como-

didade de seus clientes, a 
Farmelhor oferece duas 
formas de entrega: De-
livery (entrega da mer-
cadoria na residência ou 
local desejado) e Drive 

para cuidar da sua saú-
de, beleza e bem-estar. 
A Acrius complementa 
os nutrientes que faltam 
na alimentação, ofe-
recendo melhorias no 
sistema imunológico, 
vitalidade e qualidade 

de vida. Também cuida 
da beleza com ações 
antioxidantes contra o 
envelhecimento e age 
positivamente sobre a 
firmeza e elasticidade 
da pele. 

A l inha  Acr ius  é 
composta  por  Ôme-
ga 3 (Óleo de Peixe), 
Colágeno (Sabor Fru-
tas Roxas e Natural) e 
Polivitamínicos (AZ, 
Mulher e Hair). Todos 
os produtos foram de-
senvolvidos para ofe-
recer um suporte com-
pleto para o organismo 
funcionar melhor. Dos 
cabelos às unhas, dos 
ossos à pele.

Thru (entrega das com-
pras sem sair do carro).

Linha Acrius
A Farmelhor trabalha 

com produtos exclusi-
vos como a Acrius que 
é uma linha completa 

A unidade localizada na Avenida Presidente Kennedy, 1192, bairro Cidade Nova Serviço
Inauguração 
Farmelhor Indaiatuba
Dia: 16 de outubro 
(sábado)
Horário: a partir das 9h
Endereço: Avenida 
Presidente Kennedy, 
1192 - Cidade Nova 
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A Educação Infan-
til, primeira eta-
pa da educação 

básica, tem como finali-
dade o desenvolvimento 
integral de crianças até 
os seis anos de idade, 
em seus aspectos físico, 
emocional, intelectual e 
social. Organiza-se em 
fases, de acordo com a 
faixa etária, e os currí-
culos contemplam os 
campos de experiências 
fundamentais para que 
as crianças se desenvol-
vam e aprendam, a saber: 
O eu, o outro e o nós; 
Corpo, gesto e movimen-
tos; Traços, sons, cores 
e formas; Escuta, fala, 
pensamento e imagina-
ção; e Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações.

O currículo apresen-
tado pelo Colégio Meta 
traz uma estrutura fun-
damentada na concepção 
de que a criança é um 
sujeito capaz de estabe-
lecer múltiplas relações 
entre seus pares e entre 
diferentes adultos, de 
construir gradativamen-
te a sua autonomia e 
participar ativamente 
do universo no qual está 
inserido. Considerando 
as especificidades de 
cada faixa etária e as 
vivências anteriores de 
cada criança, promove 
aprendizagem lúdica e 
significativa, compreen-
dendo que os processos 
de ensino e aprendiza-
gem têm por princípio 
a participação ativa das 
crianças, enquanto pro-
tagonistas do processo 
de construção de sabe-
res. Nesse contexto, os 
educadores atuam como 
facilitadores, motivado-
res e inspiradores dessa 

Colégio Meta e as inovações na educação infantil 
O material didático é pensado para cada faixa etária da Educação Infantil, dos 3 aos 5 anos de idade

construção, respeitando e 
valorizando a individua-
lidade de cada um. Nessa 
abordagem, destaca-se 
a importância do “brin-
car” no desenvolvimen-
to infantil, tornando-se 
um dos seis direitos de 
aprendizagem integran-
tes da nova Base Nacio-
nal Comum Curricular 
(BNCC): conviver, brin-
car, participar, explorar, 
expressar e conhecer-se. 

Além dos Campos de 
Experiências propostos 
pela Base Nacional Co-
mum Curricular, o Co-
légio Meta, traz outros 
diferenciais agregados 
à Proposta Pedagógica.

Educação 
Socioemocional
O Colégio sempre 

valorizou e priorizou o 
desenvolvimento cog-
nitivo, porém, o cená-

rio educacional está em 
transformação. Em 2022, 
com Liv (Laboratório In-
teligência de Vida) inse-
rido na rotina das turmas 
do Maternal II, 1ª Etapa e 
2ª Etapa, o Colégio Meta 
contará com programa 
especializado, pioneiro, 
conectado às deman-
das da atualidade, lem-
brando que a Educação 
Socioemocional auxilia 
na construção de habili-
dades essenciais, como 
aprender a aprender, for-
talecer o sentimento de 
empatia, aprender a gerir 
as emoções e resolver 
os problemas de forma 
segura e responsável. 

O material didático é 
pensado para cada faixa 
etária da Educação In-
fantil, dos 3 aos 5 anos 
de idade. A partir das 
histórias, as crianças são 
estimuladas a reconhecer 

REPRODUÇÃO

Colégio Meta contará com programa especializado, pioneiro, como fortalecer o sentimento de empatia, aprender a gerir as 
emoções e resolver os problemas de forma segura e responsável

D A  R E D A Ç Ã O
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as suas experiências e 
seus sentimentos. 

Projeto Educação 
Tecnológica

O projeto “Educação 
Tecnológica”, envolve 
processos de motivação, 
colaboração, construção 
e reconstrução de temas 
que já foram trabalha-
dos em sala de aula, de 
forma lúdica e desafia-
dora, unindo aprendizado 
e prática. Além disso, 
valoriza o trabalho em 
grupo, a cooperação, o 
planejamento, a pesqui-
sa, a tomada de decisões, 
a definição de ações, 
promove o diálogo e 
o respeito a diferentes 
opiniões. 

Expressão 
Corporal
A Expressão Cor-

poral é uma atividade 
especificamente orga-

nizada para aprofundar 
a linguagem do corpo e 
desenvolver a lateralida-
de, o equilíbrio, a postu-
ra, coordenação motora. 
Nessas aulas, a criança 
aprende brincando. Por 
isso, a expressão corpo-
ral é tão importante. An-
tes mesmo da fala, ou da 
escrita, já usamos nosso 
corpo para comunicar 
nossos desejos. Para 
uma criança, o corpo é 
uma fonte importante 
de conteúdo, é onde ele 
é produzido. Além disso, 
ao utilizar a expressão 
corporal, em conjunto 
com outras habilidades 
que são trabalhadas na 
escola, como a pintura 
ou a introdução às letras, 
a criança exercita todo o 
seu potencial, ampliando 
sua inteligência e me-
lhorando seu desenvol-
vimento. 

Língua Inglesa
Estudar Inglês, des-

de pequeno, possibili-
ta que a criança tenha 
um desenvolvimento 
cognitivo mais amplo, 
pois suas funções cog-
nitivas são estimuladas, 
além de proporcionar 
inserção em culturas 
diferentes. 

Sistema de Ensino
O Colégio Meta uti-

liza o Sistema Aposti-
lado Ético - Sistema de 
Ensino, do Grupo So-
mos Educação para to-
dos os cursos (Educação 
Infantil, Fundamental e 
Médio). Nas práticas 
educativas escolares, a 
coleção didática é uma 
das ferramentas mais 
importantes no proces-
so de ensino e apren-
dizagem, em especial 
quando apresenta um 
formato flexível, coe-
rência com as diversas 
realidades escolares, 
sequência didática com 
continuidade, transi-
ção adequada entre os 
níveis e modalidades 
de ensino, ensino vol-
tado para o exercício 
da ética e para o pro-
tagonismo da criança. 
Essas características 
estão contempladas na 
Coleção Descobertas, a 
ser utilizada nas turmas 
da Educação Infantil, 
a partir de 3 anos em 
2022. 

Para conhecer mais 
sobre o Colégio Meta, 
acesse www.colegio-
meta.com, também no 
facebook em facebook.
com/Colégio Meta, ou 
faça uma visita. A Uni-
dade I está situada na 
Rua Hermínio Steffen, 
nº 96, Jardim Regina e a 
Unidade II, na Av. Cel. 
Antônio Estanislau do 
Amaral, nº 1541, Itaici.
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Os dois indivíduos, que furtaram um notebook e um aparelho celular, foram presos

Furtadores e receptador são detidos 
após furto de estabelecimento comercial

A Guarda Civil de 
Indaiatuba lo-
grou êxito após 

receber informações do 
COI (Centro de Ope-
rações e Inteligência) 
sobre um furto em um es-
tabelecimento comercial 
na Avenida Conceição, 
na Vila Georgina.

A ocorrência  foi 

Um homem de 25 anos 
foi preso pela equipe do ca-
nil no último dia 5, pelo en-
volvimento com o tráfico 
de drogas. A equipe reali-
zava o patrulhamento pre-
ventivo do Bairro Jardim 
Morada do Sol, quando ao 
deslocar pela Rua Odilon 
de Oliveira Cordeiro, os 
agentes viram o suspeito 
entregar algo para uma 
pessoa em um local conhe-
cido como ponto de tráfico. 
Ao notar a presença da via-
tura o suspeito jogou uma 

A equipe do canil 
flagrou, no último dia 09, 
um indivíduo com dro-
gas. A equipe realizava 
o patrulhamento preven-
tivo do Jardim Eldorado, 
quando recebeu uma 

A equipe do canil 
105 abordou, no último 
dia 05, um veículo com 
queixa de estelionato que 
entrou em Indaiatuba. O 
alerta foi dado pelo COI 
(Centro de Operações e 
Inteligência), após iden-
tificar que um veículo 
Mercedes Benz, modelo 
C250, com queixa de 
estelionato registrada no 
15º DP em Itaim Bibi, 
estava transitando pelo 
município.

As equipes da Guarda 

Os dois homens foram presos em flagrante e irá 
responder pelo crime de furto e o terceiro indivíduo 
vai responder por receptação

Queixa foi registrada no 15º 
Distrito Policial em Itaim Bibi

Homem foi preso em flagran-
te pelo crime de tráfico

D A  R E D A Ç Ã O
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registrada na noite do 
último dia 05, e segun-
do informações os dois 
indivíduos quebraram 
a fechadura da porta 
principal, entraram no 
estabelecimento e furta-
ram um notebook e um 
aparelho celular.

Com as características 
dos indivíduos, devido ao 
sistema de monitoramen-
to do local, 1 equipe da 
viatura 120 logrou êxito 

na abordagem de dois 
homens, na Rua 11 de 
Junho, na Vila Furlan, 
com as exatas caracte-
rísticas dos indivíduos 
que furtaram o estabele-
cimento. Questionados, 
eles confessaram o furto 
e indicaram para quem 
venderam os produtos.

As equipes da Guarda 
Civil deslocaram até a 
casa do receptador, que 
confessou aos agentes 

a compra dos produtos 
furtados. Diante dos fa-
tos, todos foram condu-
zidos até a Delegacia de 
Polícia, onde o delegado 
determinou a prisão em 
flagrante da dupla, que 
irá responder pelo cri-
me de furto e o terceiro 
indivíduo vai responder 
por receptação. Os itens 
furtados foram recupe-
rados e devolvidos para 
a vítima. 

PRISÃO

CANIL

ESTELIONATO
Homem é detido por tráfico de drogas 
no Jardim Morada do Sol

Indivíduo é detido pela equipe Canil com drogas no CDHU

Equipe canil aborda veículo com 
queixa de estelionato

sacola fora e saiu corren-
do. Ele foi acompanhado 
pelos homens do canil e 
detido. Com ele os agentes 
encontraram R$149,40 e 
na sacola que ele dispen-
sou, oito pedras de crack. 
Questionado, o homem 
confessou estar no local 
realizando o tráfico de 
drogas. Ele foi conduzido 
até a delegacia de polí-
cia, onde a ocorrência foi 
apresentada ao delegado 
de plantão que ratificou a 
voz de prisão em flagrante 

Civil foram informadas 
sobre o carro e os homens 
do canil 105 lograram 
êxito na localização e 
abordagem do veículo 
na Avenida Tamandaré, 
no Bairro Cidade Nova. 
O condutor do veículo 
informou ter adquirido o 
carro sem saber da queixa 
de estelionato. Diante 
dos fatos, tudo foi apre-
sentado na Delegacia de 
Polícia para o delegado 
de plantão, que tomou as 
medidas cabíveis a polí-

contra o indivíduo pelo 
crime de tráfico de drogas. 
Ele permaneceu preso e a 
disposição do poder judi-
ciário.

cia judiciária. O veículo 
foi recolhido a um pátio 
credenciado pelo poder 
público.

informação sobre um 
indivíduo de blusa cinza 
e calça de moletom escu-
ra, que estava realizando 
o tráfico de drogas no 
Conjunto Habitacional 
Lúcio Artoni.

A equipe deslocou 
até o CDHU, onde lo-
calizou um indivíduo 
com as exatas caracte-
rísticas, saindo do bloco 
amarelo. Ao notar os 
agentes o suspeito ficou 

nervoso e tentou escon-
der uma das mãos, onde 
ele trazia sete porções 
de maconha. Os agentes 
realizaram um trabalho 
de faro pelas áreas co-
muns do prédio com o 

cão Zeus que localizou 
mais  20 microtubos 
cheios de cocaína es-
condidos em uma caixa 
de passagem de fios de 
telefone.

Diante dos fatos, toda 

a droga localizada e o 
suspeito abordado for-
mam conduzidos até a 
Delegacia de Polícia, 
onde a ocorrência foi 
apresentada ao delegado 
de plantão.

 EDUARDO TURATI / SCOMSOC - GCI EDUARDO TURATI / SCOMSOC - GCI
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Pré-inscrição para 7º Salão de Artes 
Visuais segue até 8 de novembro

Os artistas residen-
tes em Indaia-
tuba já podem 

realizar a pré-inscrição 
para o 7º Salão de Artes 
Visuais de Indaiatuba 
para as categorias Dese-
nho, Escultura, Fotogra-
fia, Gravura e Pintura. A 
participação compreen-
derá as seguintes etapas: 
pré-inscrição, efetivação 
de inscrição, avaliação, 
seleção das obras e pre-
miação.

A pré-inscrição, que 
segue até 8 de novem-
bro, deve ser realizada 
no site da Prefeitura de 
Indaiatuba. Na sequência, 
um júri artístico-técnico 
fará a pré-seleção dos 
trabalhos, que deverão 
ser entregues presencial-
mente entre os dias 19 a 

23 de novembro, das 8h 
às 16h30, no Centro de 
Convenções Aydil Pinesi 
Bonachela, que fica na 
Rua das Primaveras, 210, 
no Jardim Pompeia, para 
efetivação da inscrição.

Cada artista poderá 
inscrever-se em quantas 
categorias de Artes Visu-
ais quiser, mas com limite 
de três obras por cate-
goria, e somente serão 
aceitas obras produzidas 
a partir de 2020 e não 
expostas, nem premia-
das, em qualquer outra 
mostra ou concurso de 
artes visuais, nacional ou 
internacional.

Os participantes se-
lecionados serão notifi-
cados através do e-mail 
cultura.salaodeartesvisu-
ais@indaiatuba.sp.gov.
br a partir do dia 1º de 
dezembro. Três obras 
de cada categoria serão 

selecionadas pela Co-
missão Julgadora, sendo 
que cada artista receberá 
o prêmio de R$ 3.000 
para o primeiro lugar, R$ 
2.000 para o segundo e 
R$ 1.000 para o terceiro.

A data da cerimônia 
de premiação será divul-

gada posteriormente e os 
trabalhos premiados no 
7º Salão de Artes Visu-
ais de Indaiatuba serão 
apresentados ao público 
entre os dias 8 a 19 de 
dezembro, em local a ser 
definido.

“O grande objetivo 

do Salão, desde sua con-
cepção, é incentivar a 
produção de Artes Vi-
suais. E a cada ano que 
passa, observamos um 
crescimento no número 
de participantes e traba-
lhos cada vez melhores”, 
comenta a secretária mu-

nicipal de Cultura, Tânia 
Castanho. “Mesmo du-
rante a pandemia, nossos 
artistas se esforçaram 
para entregar grandes 
obras. Esperamos que to-
dos participem novamen-
te e que o público confira 
o resultado deste 7º Salão 
de Artes Visuais”.

Os trabalhos premiados no 7º Salão de Artes Visuais de Indaiatuba serão apresentados 
ao público entre os dias 8 a 19 de dezembro

Cada artista poderá inscrever-se em quantas categorias de Artes Visuais quiser
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Pré-Inscrição: 8 de outubro 
a 8 de novembro
Entrega das obras: 19 a 23 
de novembro
Avaliação das obras: 25 a 
29 de novembro
Divulgação dos seleciona-
dos: 1º de dezembro
Inscrições: www.indaiatu-
ba.sp.gov.br/cultura/concur-
sos/salao_de_artes_visuais/
E-mail: cultura.salaode-
artesvisuais@indaiatuba.
sp.gov.br
Informações: (19) 3875-
6144 ou 3894-1867

7º Salão de Artes Visuais 
de Indaiatuba



A série coreana mais famosa da atualidade e um reality show de casamentos 

Confira séries recém-lançadas 
mais comentadas do momento 

A série sul-core-
ana original da 
Netflix, “Round 

6”, já é a maior estreia 
da plataforma no mundo 
todo. Em 28 dias após 
ser lançada, o conteúdo 
já foi acessado por 111 
milhões de usuários. 

É uma narrativa em 
nove capítulos, em que 
pessoas muito endivi-
dadas recebem um con-
vite para uma maratona 
de jogos. O ganhador, 
após a jornada, levaria 
como prêmio o valor 
em dinheiro equivalente 
38 milhões de reais. O 
problema é que nenhum 
dos jogadores sabia que 
qualquer erro teria con-

sequências mortais. Os 
personagens são bastan-
te envolventes, é fácil 
torcer por alguns e de-
testar outros.  O clima 
aterrorizante faz com 
que a gente não pare de 
ver até o fim. Além dis-
so, a série também traz 
diversas críticas sobre 
desigualdades sociais, 
excesso de competiti-
vidade e malefícios do 
capitalismo exacerbado 
em que vivemos.

“Casamento às 
cegas – Brasil” 
Para quem gosta de 

assistir algo mais leve 
e descontraído, estreou 
recentemente a versão 
brasileira do reality 
show “Casamento às ce-
gas”. Homens e mulhe-
res aceitam participar de 

um experimento onde 
precisam conversar, se 
apaixonar e noivar, ape-
nas a partir de conversas 
em uma cabine, sepa-
rados por uma parede. 
Assim, os noivados são 
feitos antes que eles 
conheçam a aparência 
física um do outro. 

S o m e n t e  e m 
uma segunda etapa 
é que são levados 
para um resort, em 
uma viagem esti-
lo “lua de mel”, 
para se conhece-
rem melhor. De-
pois passam dias 
morando juntos 
e conhecendo as 
famílias uns dos 
outros, mas nin-
guém sabe ainda 
qual deles terá 
coragem de di-

REPRODUÇÃO

zer “Eu aceito!” em 
frente ao altar. Os dois 
últimos episódios irão 
ao ar em 20 de outu-
bro. Com apresenta-
ção do casal Camila 
Queiroz (a Angel, de 
“Verdades Secretas”) 
e Kleber Toledo.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

“Round 6” já é o maior fenômeno mundial da Netflix após 28 dias do lançamento

O ÚLTIMO DUELO
Lançamento - Drama Épico - Classificação 14 anos - 153 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (14) a Quarta (20): 19h45
Polo Shopping Quinta (14) a Quarta (20): 15h40 [VIP]*
*excepcionalmente no sábado, dia 16, será exibido na sala convencional
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (14) a Quarta (20): 15h30 [TC]
................................................................................................................................................
AMARRAÇÃO DO AMOR
Lançamento - Comédia - Classificação 12 anos - 82 minutos
NACIONAL
Polo Shopping
Quinta (14) a Domingo (17): 14h40 / 18h20
Segunda (18), Terça (19) e Quarta (20): 15h10 / 18h20
................................................................................................................................................
HALLOWEN KILLS: O TERROR CONTINUA
Lançamento - Terror / Suspense - Classificação 16 anos - 105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (14) a Segunda (18) e na Quarta (20): 21h05 [TC]
Terça (19): 21h35 (sala convencional)
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (14) a Quarta (20): 19h20 / 21h25
................................................................................................................................................
YOUR EYES TELL: SEUS OLHOS DIZEM
Lançamento - Romance - Classificação 14 anos - 123 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (14) a Quarta (20): 15h00
................................................................................................................................................
A DONA DO BARATO
“Sessão Lumière” * - Comédia Dramática - Classificação 16 anos - 104 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping Quinta (14): 19h30 [VIP]
*Para a “Sessão Lumière”, ingresso único R$ 12,00 por espectador
................................................................................................................................................
A CANDIDATA PERFEITA
Sessão do projeto “Assista Mulheres” * - Drama - Classificação 14 anos - 104 minutos
Shopping Jaraguá
Terça (19): 19h30 [TC]
*Para a sessão do projeto “Assista Mulheres”, ingresso único R$ 12,00 por espectador
................................................................................................................................................
VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA
2ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 97 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá
Quinta (14) a Segunda (18) e na Quarta (20): 18h40 [TC]
*excepcionalmente na terça, dia 19, não haverá sessão da versão legendada continua
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (14) a Sábado (16), na Segunda (18) e na Quarta (20): 16h00 / 19h10 / 21h35
Domingo (17) e Terça (19): 16h00 / 19h10
Polo Shopping
Quinta (14) a Sábado (16): 14h50 / 16h50 / 18h55 / 20h30 / 21h50
Domingo (17): 14h50 / 16h50 / 18h55 / 20h30
Segunda (18), Terça (19) e Quarta (20): 16h50 / 18h55 / 20h30 / 21h50
................................................................................................................................................
007: SEM TEMPO PARA MORRER
3ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 163 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (14) a Quarta (20): 16h50 [TC] / 20h20 [TC]
Polo Shopping* Sexta (15) a Quarta (20): 19h50 [VIP]
*excepcionalmente na quinta, dia 14, não haverá sessão da versão legendada no Polo Shopping
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (14) a Quarta (20): 17h20 / 20h50
................................................................................................................................................
AINBO: A GUERREIRA DA AMAZÔNIA
3ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 84 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (14) a Quarta (20): 16h10
PARA ESTE FILME – PROMOÇÃO ESPECIAL “SESSÃO ALEGRIA”:
Crianças até 12 anos: apenas R$ 6,00 / Maiores de 12 anos e Adultos: meia entrada do dia
................................................................................................................................................
PATRULHA CANINA: O FILME
6ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 86 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (14) a Quarta (20): 17h40
Polo Shopping
Somente Sábado (16) e Domingo (17): 14h00
PARA ESTE FILME – PROMOÇÃO ESPECIAL “SESSÃO ALEGRIA”:
Crianças até 12 anos: apenas R$ 6,00 / Maiores de 12 anos e Adultos: meia entrada do dia
................................................................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO 2: NEGÓCIOS DA FAMÍLIA
10ª semana - Animação / Aventura / Comédia - Classificação livre - 107 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (16) e Domingo (17): 14h30 [TC]
PARA ESTE FILME – PROMOÇÃO ESPECIAL “SESSÃO ALEGRIA”:
Crianças até 12 anos: apenas R$ 6,00 / Maiores de 12 anos e Adultos: meia entrada do dia
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Ja pensou em colocar Mega Hair? No Thiago Felix Hair, você 
vai encontrar o MEGA HAIR MICRO CÁPSULA, uma técnica 
que fixa a colocação do mega hair de forma ordenada, em 
micro mechas, de forma a proporcionar para cliente um 
caimento muito natural do cabelo, sem deixar marcas ou 
divisões, ficou curiosa, agende seu horário e saiba mais!!

Chegando ao Mais Expressão, a Imuny Clínica de 
Vacinação, onde você vai encontrar, Atendimento 
acolhedor, Técnica para alívio da dor na aplicação das 
vacinas, Segurança e Conforto. FICA DENTRO DO 
PARQUE MALL. Seja muito bem vinda Dr. Ana Paula 
Coutinho Kimura , ficamos muito felizes com sua chegada!! 

Dr. Tiago Pereira recebeu um delicioso Bolo da Madre 
em comemoração a passagem de seu aniversário e 
o recebimento dos convites para o Frutos de Indaiá!!

Terapia Capilar já é maravilhoso, agora a Terapia 
Capilar com produtos de qualidade é surreal. 
Quem recomenda é Ana Paula Durães. Que 
sempre que precisa consulta sua Terapeuta 
Capilar Angelica Mariano!!

Bruna, Giovanna e Tatiane almoçando as delícias do Restaurante De La Marie,  que fica na Rua 
Sorocaba, 184 - Jardim America, Indaiatuba!!

Dra Carla Regina Zanchettin é a sócia da tradicional 
As Meninas Pizzaria, trazendo dinamismo e 
atendimento diferenciado aos clientes!!

Jaqueline do Taiyo Sushi recebendo uma linda flor 
do Recanto das Flores Floricultura, um carinho do 
Mais Expressão!

No último sábado dia 09 de outubro,  aconteceu no Colégio Rodin a gravação do Sarau, que este ano vai 
ser exibido pelo canal do YouTube do Colégio, com a direção do renomado Diretor, Cineasta e Coreógrafo 
Francisco Urze, o Sarau vai ser um espetáculo. Coloque na sua agenda dia 26/10 as 19hs. Parabéns a todos, 
Alunos, Coordenadores, Professores, ao Organizador do Sarau Emerson Bastos e ao Diretor do Colégio 
Marcelo H. Canela, pelo lindo trabalho. Na foto Letícia,  Rodrigo, Franciso Urze Cineasta e a Professora Marília.  
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Colégio Meta 

Quem fez 1 aninho no último dia 01/10 foi o lindo Lorenzo, 
filho de Renata Gomes e Betinho Lopes, que comemorou 
a data sábado passado no Rancho Família. Foi só alegria. 
O Jornal Mais Expressão deseja muitas felicidades e que 
Deus o abençoe sempre!

Alunos do 9° ano do Ensino Fundamental (Unidade 
I) durante o Trote no Colégio Meta.

Thomas com o seu lindo cão sorridente Precioso, 
em consulta na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de 
Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715.

Nossos novos parceiros Bruno e Gabriela, da Casa 
de Carnes Bom Churrasco, espera sua visita para 
conferir os bons preços e excelentes opções pra 
churrasco. Loja 1: R. Silvio Candello, 507 - 1 - Jardim 
Morada do Sol. Loja 2: Av. Fábio Ferraz Bicudo, 979 
– Jd. Res. Dona Lucilla (dentro do Horti Mercado Vila 
Nobre). Fone: (19) 3936-1068 / (19) 99418-3069.

Alunos da 2ª Série do Ensino Médio (Unidade I) 
durante o julgamento sobre o livro O Primo Basílio 
de Eça de Queiroz no Colégio Meta.

Veja só que lindo o Miguel que está completando 1 mês de 
muita fofura e amor. Sua mãe Patrícia está felicíssima com 
essa ternurinha. Que Deus o abençoe e que a felicidade 
reine para sempre!

Alunos da 2ª Série do Ensino Médio (Unidade II) 
durante o julgamento sobre o livro O Primo Basílio de 
Eça de Queiroz no Colégio Meta.

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

Adelaide Decorações

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, telhado com telhas 
cerâmica no Condomínio Terras São Jose Itu. A Mr. Roof, 
estruturas para telhados em aço galvanizado, trabalha 
com orientação na execução da montagem ou entrega 
seu telhado pronto. Telhados embutido para uso de telhas 
galvanizadas, fibrocimento e também telhados com telhas 
cerâmicas. Mr Roof - inovação em telhados. Faça seu 
orçamento sem compromisso estamos atendendo on 
line e via WhatsApp F. (19) 98355- 8383, comercial@ 
mrroof. com.br. A MR. Roof está em novo endereço na 
Rua: Edesio Capovila, 159 – Jardim Esplanada.

Clínica Bicho Amigo

Mr.Roof
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AP04548 - LE JARDIN - 3 dormitórios (sendo 2 suítes) todos 
planejados com ar condicionado, sala com home e aparador 
e ar condicionado, cozinha planejada, lavanderia, WC social, 
varanda gourmet com churrasqueira e pia e garagem para 2 
autos coberta. Portaria 24 horas e área de lazer completa. R$ 
3.300,00  + COND + IPTU. CORRETORA LIA GONÇALVES 
– CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797

CA09692 - SOBRADO  EM CONDOMÍNIO ALTO PADRÃO - RE-
SIDENCIAL DONA LUCILLA - EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO 
- AT 300m² AC 280m² - PISO SUPERIOR: 03 suítes todas com 
armários sendo 01 com ar condicionado e 01 com sacada, sala. 
PISO INFERIOR: sala 02 ambientes, sala de tv, lavabo, cozinha 
planejada, área gourmet com churrasqueira e banheiro, garagem 
coberta para 06 autos sendo 03 cobertas. R$ 10.000,00 + Con-
domínio + IPTU. CORRETORA VILMA – CRECI 123124 – TEL: 
(19) 99712-0636.

AP04883 - CIDADE NOVA - ELEGANCE - TODO MOBILIADO 
– AU.105,77m², 03 suítes, sala 02 ambiente (estar e jantar), la-
vabo, varanda gourmet, copa, cozinha, área de serviço, gara-
gem 02 auto. Área  de lazer completa. VENDA R$ 950.000.00. 
CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL:(19) 
99293-1797

CA07989 - AT 437m² -  AC 360m² - EXCELENTE IMÓVEL COM VISTA 
CINEMATOGRÁFICA EM CONDOMÍNIO COM INFRAESTRUTURA 
COMPLETA - PARADISO - sobrado com acabamento diferenciado 
sendo 04 suítes sendo 01 máster  (todas com armários, e ar condiciona-
do), sala de estar, sala de TV, lavabo, escritório, sala de jantar, cozinha 
planejada, despensa, área de serviço, salão de jogos, área gourmet 
com churrasqueira, piscina, sauna, garagem para 04 autos. Casa com 
vista privilegiada, condomínio com piscina, academia, salão de festas, 
quadra de tênis, quadra poliesportiva. VENDA R$ 2.200.000,00. COR-
RETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

AP04947- CENTRO  - 01 APARTAMENTO POR ANDAR 
-  04 suítes com varandas (sendo 01 com closet e banheira de 
hidromassagem). Todos os dormitórios planejados e WCs com 
gabinetes. Sala de estar com varanda, sala de jantar, sala de 
TV, hall de circulação e lavabo. Varanda Gourmet. Cozinha com 
despensa planejadas, lavanderia, dormitório de empregada 
com wc.  04 vagas de garagem cobertas.  ÁREA DE LAZER 
DO CONDOMINIO: Quadra poliesportiva; Saunas; Salão de 
festas; Sala de ginástica e Piscina na cobertura. VENDA R$ 
1.800.000,00. CORRETORA SOLANGE PIOLOGO – CRECI 
77091 – TEL: (19) 99304-7300

CA06447 - JARDIM REGENTE, AC 100 m²- 03 dormitórios, 
sendo 01 suíte com hidro, wc social, sala 02 ambientes, co-
zinha planejada, lavanderia  coberta, churrasqueira ,garagem 
para 03 autos, portão eletrônico. R$ 3.200,00 INCUSO IPTU. 
CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL:(19) 
99293-1797

CA09681 - CASA TERREA PARA LOCAÇÃO - CIDADE 
NOVA - AT 250m² AT 110m² - 02 dormitórios, sala 02 
ambientes,  01 banheiro, quintal, garagem para 04 autos, 
R$ 1.700,00 + IPTU. CORRETORA VILMA – CRECI 
123124 – TEL: (19) 99712-0636.

CA09132 - PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ - CASA 
TÉRREA - AT 180m², AC 120M², 02 dormitórios (sendo 
01 suíte), WC social, Cozinha, Sala de Jantar, Sala de 
Estar, Lavanderia, Despensa e Vaga p/01 auto coberta. 
Locação: R$ 1.500,00 + IPTU. CORRETORA CÍNTIA 
BANWART – CRECI 129578 – (19) 99907-6516.

CA09686 -  JARDIM POMPEIA -  EXCELENTE CASA 
EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, AT 125m² AC.114m² 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha,  WC social, 
lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 2.500,00 + IPTU. 
CORRETORA VILMA – CRECI 123124 – TEL: (19) 
99712-0636.

VENDAS

CH01836 - CONDOMÍNIO TERRAS DE ITAICI - AT 1.000m² 
AC. 348m² -  03 suítes sendo 02 com ar condicionado, co-
zinha com móveis planejados, sala 2 ambiente, escritório, 
lavabo, área gourmet com churrasqueira, pequeno pomar, 
canil, quarto/depósito, edícula com quarto e banheiro, gara-
gem para 04 autos coberta. VENDA R$ 1.200.000,00. COR-
RETORA VILMA – CRECI 123124 – TEL: (19) 99712-0636.

AP05305 - EDIFICIO FONTE DE TREVI - JARDIM SAN-
TIAGO - INDAIATUBA/SP - 2 dormitórios, sala para 2 
ambientes, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 
1 auto. R$ 330.000,00. CORRETORA JUDITE – CRECI 
212063 – TEL: (19) 99600-1290.

CA09680 - AT.200 m². AC.136m² - CASA TÉRREA NOVA 
COM EXCELENTE ACABAMENTO - BRÉSCIA - INDAIA-

TUBA - 03 dormitórios sendo 01 suítes, sala ampla com 
living, 02 WC social, área gourmet com churrasqueira, 02 
vagas. Excelente condomínio com área de lazer comple-
ta. OBS: CASA SERÁ FINALIZADA EM NOVEMBRO. 
R$ 900.000,00. CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 
9 98180-1624 – CRECI 202852.

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

CA09677 - RESIDENCIAL DONA LUCILLA - SOBRA-
DO - AT 300m², AC 288m², 04 Suítes (sendo 1 com 
amplo closet), sala 2 ambientes (estar e jantar) com pé 
direito de 6,5m, cozinha planejada e ilha c/forno elétrico, 
coifa, cook top e micro-ondas, lavabo, despensa com 
planejados, lavanderia, despensa externa com plane-
jados, espaço gourmet com churrasqueira e armário 
planejado, piscina, WC externo com chuveiro, garagem 
p/2 autos coberto e 2 descobertos. R$ 1.700.000,00. 
Condomínio com área de lazer completa. CORRE-
TORA CÍNTIA BANWART – CRECI 129578 –( 19) 
99907-6516.

CA09675 - RESIDENCIAL JARDIM BARCELONA -  
casa térrea em ótima localização, a poucos minutos do 
centro, AT 171m² AC 143m² - 03 dormitórios sendo uma 
suíte com closet, cozinha, despensa, sala 02 ambiente 
pé direito com 4,40m², lavanderia,  churrasqueira, toda 
preparada para ar condicionado e água quente, Gara-
gem para 03 autos. R$ 554.000,00. CORRETORA VIL-
MA – CRECI 123124 – TEL: (19) 99712-0636

LOCAÇÃO

TE06426 - AT. 1035m² - TERRENO PLANO COM 
EXCELENTE TOPOGRAFIA - DISTRITO PARK 
COMERCIAL / INDAIATUBA. ALUGUEL R$ 3.500,00 
+ IPTU. CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 
98180-1624 – CRECI 202852.

AP05300 – AU. 100 m² - BELÍSSIMO APARTA-
MENTO 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, va-
randa gourmet planejada com churrasqueira elétrica 
(vidros retrateis), garagem para 02 carros cobertos, 
deposito no andar. ÁREAS COMUNS DO CODO-
MÍNIO: 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.

AP03802 - EXCELENTE APARTAMENTO EM CON-
DOMÍNIO COM INFRAESTRUTURA COMPLETA 
- CENTRAL PARK - AU 107,55m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte (todos com armários, roupeiro, WC 
social, sala ampla dois ambientes, lavabo, varanda, 
cozinha planejada, lavanderia com armários, des-
pensa, garagem para 03 autos. Condomínio com 
infraestrutura de lazer, academia, piscina, sauna, 
vestiário, quadra de tênis, quadra poliespotiva, chur-
rasqueira, salão de festas, playground, portaria 24hs. 
R$ 2.500,00 + COND. + IPTU. CORRETOR MÁRCIO 
LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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

3 ref site 9619- Casa Cidade Nova - 3 dorm, sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço e garagem - R$ 1.950,00 + IPTU

7 Ref site 23934- Casa Vila Suíça - 4 dorm, banheiro, sala, 
coz, lavanderia, churrasqueira e garagem - R$ 883.000,00 

8 ref site 31222 - Casa Jardim do Sol - 3 dorm , wc, social, 
sala, coz, área de serviço e garagem R$ 376.000,00

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

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

2 ref site 1340- Casa  Jardim Montreal Residence- 3 dorm , 
sala , coz , banheiro, área de serviço, churrasqueira e gara-
gem R$ 3.000,00 + Cond + IPTU

10 ref site 30914- Terreno Jardim Bela Vista - Lote de 271 m² 
- R$ 240.000,00

11 ref site 30782 - Apartamento  Jardim Morada do Sol - 2 
dorm, coz, sala, banheiro social e garagem - R$ 180.000,00 

12 ref site 30943 - Apartamento Vila Georgina - 3 dorm, coz, 
sala, área serviço e garagem - R$ 450.000,00 + Cond + IPTU

9 ref site 31276- Terreno Parque das Bandeiras - Lote de 1.000,00 
m² residencial/comercial R$ 300.000,00

1 ref site 31291- Casa  Jardim Califórnia - 2 dorm , sala, coz, 
banheiro, área de serviço e garagem R$ 1.300,00 + IPTU
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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
CA00513-JUCELINO KUBITSCHEK- 4 dorms+dep+2vagas ............................. 
............................................................................................. R$ 400.000,00
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
CA00510-JD. BARCELONA-3 dorms+dep+2 vagas ................. R$ 552.000,00
CA00482-JD. EUROPA-3 suíte+dep+2vagas ........................... R$ 600.000,00
CA00515-JD.BELA VISTA- 3dorms+dep+2vagas ..................... R$ 742.000,00
CA00512-PARQUE DAS NAÇÕES-3dorms+de+2 vagas ........... R$ 477.000,00
CA00511-CIDADE NOVA-3 dorms+dep+4 vagas .................... R$ 805.600,00
CA00509-VILA RUBENS-3 dorms c/ suíte+dep+4vagas ................................ 
............................................................................................. R$ 600.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

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

APARTAMENTO

AP00203-JD.COLIBRIS-2 dorms+dep+1vaga .......................... R$ 200.000,00
AP00205-VILLAGE AZELIA- 2 dorms+dep+1 vaga .................. R$ 215.000,00 
AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga ............................. R$ 230.000,00
AP00197-SOHO- 03 dorms+dep+2 vagas .............................. R$ 493.000,00
AP00213-EDIFICIO LA SPEZIA- 2 dorms+dep+1 vaga ............. R$ 420.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dorms c/ suíte+dep+3vagas ................................ 
............................................................................................. R$ 950.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas.............. R$ 325.000,00
AP00202-VILA MARIA ELENA-2dorm+dep+2vagas ............... R$ 350.000,00
AP00207-SÃO CONRADO-2 dorms +dep ............................... R$ 180.000,00

CHÁCARAS

CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dorms +dep +piscina .................................... 
...........................................................................................R$ 1.350.000,00
CH00076-TERRAS DE ITAICI-3 dorms+dep+2 vagas .............R$ 1.080.000,00
CH00075-VALE DAS LARANJEIRAS-3 casas + áreas de lazer+piscina ............. 
........................................................................................... R$2.440.000,00
CH00069-COLINAS- 3 dorms + dep + casa de caseiro ............ R$ 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
TE00351-JARDIM CIDADE JARDIM-196,42MTS ..................... R$ 250.000,00
TE00352-JD. BELA VISTA 250MTS ......................................... R$ 254.400,00
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
TE00349-PARK REAL - 150MTS ................................................. R$ 318,000,00

SÍTIOS

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

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

SL00038-JD. DOS COLIBRIS- 250M .........................................R$ 900.000,00

LOCAÇÕES

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 4 suítes+dep+4vagas ..................................... 
............................................................................. R$ 7.500,00+cond+iptu
CA00501-MONTREAL RESIDENCE – 3 suítes+dep+2 vagas ......................... 
................................................................................... R$ 5.500,00 incluso
CA00444-JD. AMSTALDEN-4 suítes+dep+4 vagas e piscina ........................ 
................................................................................. R$ 18.000,00 incluso

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 1 dorm s+dep 1 vaga ....................................... 
............................................................................. R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-2 dorms +dep 2 vagas ....................................... 
.............................................................................. R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00131-ED. GIOVANA- 3 dorms c/ suíte +dep+2 vagas ............................ 
.................................................................................R$ 3.900,00 (incluso)
AP00194-LÊ CHATEAU- 3 dorms+dep+2 vagas ........................................... 
............................................................................. R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00198-LÊ CHATEAU- 3 dorms+dep+2vagas(mobilhado) ........................ 
.............................................................................. R$ 5.000,00    (incluso)
 

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.

TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M ................................R$ 2.200,00+iptu
T00134-CIDADE NOVA 40M ............................................R$ 2.000,00+iptu 

SALÃO E SALAS

SA00012-EDIFICIO DIPLOMAT-40MTS ................... R$ 2.500,00+cond+iptu
SA00014-OFFICE PREMIUM-77MTS ........................................ R$ 1.500,00
SA00022-AV DOS INDAIÁS-90MTS.....................................R$ 650,00+iptu
SL00048-CENTRO- 110MTS............................................. R$ 2.500,00+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

GL00050-BELO HORIZONTE- A/C 211m A/T 270 ............R$ 4.500,00+IPTU
GL00043-EUROPARK- A/C 715m A/T 1000m ...............R$ 13.000,00+IPTU

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL -  Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs e gar.. OBS: No 
terreno possui 3 salas c/erciais c/ total de 64 m².
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dorm., sala, coz., wc, edícula, churr. e portão eletrônico.
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado c/ 2 dorm. sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 wcs, 
coz. planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, gar. para 2 carros e edícula. 
Possui quintal, churr. e portão eletrônico.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL -  2 dorm., sala, coz. e wc. Possui 1 dorm. nos fundos, sala, copa, 
coz. e wc. 
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar.. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia, 
banheiro, varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas. 
CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$330 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 
garagem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha ame-
ricana com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui piscina, 
churrasqueira com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta na piscina 
e portão eletrônico. Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem 
para 6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.       
CA104 – JD. MORERA – MONTE MOR – R$190 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, garagem e quintal. Aceita permuta com casa ou chácara.                                                                                               

CASAS C/ 3/4 DORMITORIOS

CA341-  JD. PRIMAVERA -  R$ 450 MIL -  Sobrado c/ 3 dorm. sendo 1 suíte, 2 wcs, sala, coz. pla-
nejada 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 co-
bertas, 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$585 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. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido. 

CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.150.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com armário, 
escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e armários 
embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lavanderia, 
paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui espaço 
gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
 CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de es-
tar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta, 
área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas 
amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavan-
deria, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 
cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.450.000,00 - 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 
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, lavanderia 
planejada, escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem para 5 carros. Possui 
área de luz, área gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira.

APARTAMENTOS

AP533 -  JD. MORUMBI -  R$150 MIL -  2 dorm., sala, coz., wc, lav. e gar. para 1 carro.
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$130 MIL - 162 m² 
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 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 

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL -  R$700,00 – Kitnet 
JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia 
e 1 vaga de garagem. 
CENTRO - EDIFICIO YPE – R$1.200,00 - 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.
EDIFICIO FONTI DI TREVI – R$1.200,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro 
social, lavanderia e garagem. 

SALÕES

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

SALAS

CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem 
e elevador.
VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc 
JD. POMPÉIA – R$900,00 – Área 40 m², com divisória tipo parede drywall, banheiro e 1 vaga de 
garagem. 
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc

TERRENOS

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

VENDA
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Morada  do  so l  - 
Rua:81 02 dormitó-
rios (01 suíte) sala/
cozinha americana, 
abrigo nos fundos e 
garagem p/ 02 au-
tos. De 270.000,00 
P O R  A P E N A S 
R$220.000,00 Aceita 
Financiamento. Cor-
ra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
CASA MORADAS DE 
ITAICI: 3 dormitórios 
Valor 395.000,00 12 
99774-3282 WHATS
CENTRO: 3 Dormitó-
rios c/ 2 vagas Casa 
antiga R$ 435.000,00 
19 99384-7400
CASA CIDADE NOVA 
1: 3 DORMITÓRIOS 
TERRENO DE 400M 
ACEITA PERMUTA 
19 99384-7400
CASA VILA ARE-
AL ( PRÓXIMA DO 
CARREFOUR) :  3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas cobertas R$ 
440.000,00 12 99774-
3282 WHATS
CASA JARDIM MO-
RUMBI: 3 dormitórios 
c/ suíte Em constru-
ção R$ 355.000,00 12 
997743282 WHATS
Lindo Sobrado á ven-
da Vila Furlan: em 
Indaiatuba. 3 dormi-
tórios, sala ampla co-
zinha, área e serviço, 
garagem, armários 
embutidos cozinha, 
dormitórios..  Venda 
R$ 750.000,00. Mais 
informações F.: (19) 
98346-2298 email: 
selmaribeiro@creci.
org.br
Proprietário Vende 
Casa: 3 ou 4 suítes 
300m²,  Ótima loca-
lização Tradicional 
condomínio Semi de-

, Edifício Rio claro.
Valor 180.000,00. Di-
reto com Proprietário 
Falar com Antônio 
(19) 992562944
SALTO-SP APARTA-
MENTO: 56 METROS, 
2 DORMITÓRIOS  
VALOR 312.000,00 
( 1 2 ) 9 9 7 7 4 - 3 2 8 2 
WHATS
Condomínio Nações 
Jd. Al ice -  Ót imo 
apartamento no 1º 
andar com 02 dormi-
tórios e vaga de ga-
ragem, acabamento 
excelente, com san-
ca na sala, wc. Ape-
nas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
ent rada + parce-
las de R$1.210,00 
F. :  99762-7997 / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitó-
rios e demais depen-
dencias todas com 
móveis planejados, 
portaria 24 horas, 
área de festas, vaga 
de garagem, pisci-
na, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 
/ 98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mitórios em ótimo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R$140.000,00 F. : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!
APARTAMENTOS 
EM SANTOS:   2 
dorm, vendo ou troco 
por imóvel de maior 
valor em Indaiatuba, 
1 apto na Praia de  
Gonzaga,  andar alto, 
varanda com vista 
lateral do Mar, me-
lhor bairro.  Tratar 19 
99268-4672
Permuta : Apartamen-
to , rua da Moca 336 
AP andar alto bloco 
11, 2 dorm. sala, co-
zinha, banheiro, 56M² 
VENDO OU TROCO 
POR TERRENO EM 
INDAIATUABA. R$ 
350 MIL CONTATO: 
11 999545732 Sr. 
Peres
Oportunidade Lan-
çamento:  Apar ta-
mentos 2 dormitó-
rios Valor: 230 mil 
(19)997013057
Apartamento novo 
Vi l la Hevel t ia -  2 
dorm., vaga de gara-

Casa com 3 dorms: 
no Jd. dos Impérios 
- R$380 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms: no 
Jd. Califórnia – R$280 
MIL - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

VENDE-SE AP RE-
SERVA VISTA VER-
DE: 3 DORMITÓRIOS 
SENDO UM SUÍTE, 
DUAS VAGAS DES-
COBERTAS, 63M2 
TORRE 7 QUINTO 
A. CONTATO: 19 
996622269
VENDE-SE AP RE-
SERVA VISTA VER-
DE: 3 DORMITÓRIOS 
SENDO UM SUÍTE, 
DUAS VAGAS DES-
COBERTAS, 63M2 
TORRE 3 OITAVO 
A. CONTATO: 19 
996622269
Apto em Santos/Gon-
zaga, frente ao mar, 
2 dorm (1suite),gara-
gem. 13 997123768
Vende   Ap   Vitória 
Regia:   em   Indaia-
tuba  2  dorm,    sala 
cozinha  um  wc so-
cial, uma vaga de  ga-
ragem.  Valor  160  mil    
aceito  proposta con-
tato (19)997627708
Vendo apto vago em 
Sumaré, SP :  Deso-
cupado, reformado, 
Térreo, 2 dorms, sala, 
co., banheiro, 1 vaga, 
Condominio Altos de 
Sumaré II, Pq Ban-
deirantes, Rua Luiz 
Ventriche, 250, direto 
com proprietário. Es-
tudo parcelamento 
direto comigo. Tenho 
fotos. R$ 148 mil. (19) 
98817-5312
Vendo apto vago em 
Capão Redondo, SP: 
Desocupado, nunca 
habitado, 4°andar, 
2dorms., sala, coz., 
banheiro, 1 vaga, 
Salão de festa, play 
ground., Cj Habitacio-
nal Safra III, Travessa 
Saguaragi 153, direto 
com proprietario. Es-
tudo parcelamento 
direto comigo. R$ 180 
mil. Tenho fotos (19) 
98817-5312
Vendo apto vago em 
Ribeirão Preto, SP: 
Desocupado, 2° an-
dar, 2 dorm., sala, 
coz., banaheiro, 1 
vaga coberta, piscina, 
playground, salão de 
festa, churrasqueira, 
quadra poli esportiva, 
portaria 24hrs, cãme-
ras, permite animais 
pequenos.  Cond. 
Ideal Ipiranga, R Rio 
Paraguaçu 1151, di-
reto com proprietário. 
Estudo parcelamento 
direto comigo. R$ 139 
mil. Tenho fotos (19) 
9.8817-5312
Vende se ap no Jar-
dim  Nair Maria em 
Salto:  3° andar Me-
tragem 60 metros, 
2 dormitórios, Sala, 
Cozinha Planejada, 
1 Banheiro, 1 vaga 
na garagem coberta 

corado – Piscina R$ 
1.500,000 (19) 99775-
7180
Vende-se casa e + 
meio terreno, Bairro  
Jardim Carlos Aldro-
vandi: Casa com 3 
dormitórios, sendo  1  
suite,  sala, banheiro, 
cozinha, com  armá-
rio  embutido,  área 
de serviço garagem 
para  4  carros  F.(19) 
3834-6859
Vendo Casa Vila Ma-
ria Helena: 3 dom, 
sendo 1 suite, sala, 
cozinha, banheiro so-
cial, garagem coberta, 
edicula no fundo com 
3 cômodos. Valor R$ 
350.000,00 CONTA-
TO: 19 99174.9395
Vendo casa no Par-
que das Frutas: - Tro-
co por chácara ou 
casa maior - Casa 
com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, 1 ba-
nheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, churras-
queira, garagem p/ 
2 carros, terreno de 
150m², área cons-
truída 133m² R$ 550 
MIL. Telefone: (19) 
3816-8112
Vende-se  casa nova  
no  Jardim Colibris    
-    Casa com  2  dormi-
tórios,  sala,  cozinha, 
WC social,  lavan-
deria,  quintal, gara-
gem para  2   carros,  
portão  eletrônico,  
aceita financiamento 
e está no valor de 
320  mil.  Contato 
(19)997627708.
Vende-se Sobrado 
-  Bairro Jardim Pri-
mavera, ou troco por 
casa terrea de menor 
ou igual valor, 3 dorm. 
Sendo uma suite e 
mais 1 wc social em 
cima e em baixo, tem 
sala , cosinha ameri-
cana, lavabo, lavan-

deria coberta, quintal 
grande,quartinho de 
guardar bicicletas ga-
ragem coberta para 2 
carros, e com portao 
eletronico Valor R$ 
500 mil. contato 19 
99762-7708
Vende-se Sobrado - 
Rua Principal da Mo-
rada do Sol, Sobrado 
semi acabado parte 
de baixo pronta, parte 
de cima sem acaba-
mento, 3 domi, sala, 
cozinha, wc social, 
edicula nos fundos 
com quarto, cozinha, 
e banheito, garagem 
para 2 carros com 
portão eletronico e 
serve para ponto co-
mercial R$ 300 mil. 19 
99762-7708 
Vende-se casa: no 
Jardim Morada do 
Sol em Indaiatuba. 
Casa com 2 dormitó-
rios sendo uma suí-
te, cozinha, sala, 1 
WC social, cômodos 
grandes, documenta-
ção OK, localização 
ótima e está no valor 
de 295 mil.  Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se casa - No 
Monte Carlo,  em in-
daiatuba casa com 2 
dorm, sala e cozinha 
conjugada wc social, 
lavanderia, quintal, 
garagem para 2 car-
ros com portão. 19 
99762-7708
Oportunidade Lança-
mento: Casa 2 dormi-
tórios Valor: 230 mil 
(19)9970-1305
Oportunidade Lança-
mento:  Casa (Flat) 2 
dormitórios Valor: 180 
mil (19)997013057
Vendo/Troco -Já Lo-
cado por: R$4.000,00 
- Prédio residencial 
próximo ao Haoc - 
Rua dos Indaiás, 256. 
Com 4 imoveis in-
dependentes, Terre-
no 250m², contruído 
230m². Ótimo local.
Valor R$ 830 mil. Tra-
tar (19) 98817-5312 
WhatsApp
Casas 2 dorms:  Fi-
nanciamento pela 
caixa econômica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos 
- - (19) 98254 7703 / 
(19)3885-4500 CRE-
CI 74.092

gem, lazer completo. 
Ao lado da Santos 
Dumont, 5 minutos 
do centro, 01 minuto 
do aeroporto inter-
nacional e Viraco-
pos. R$ 252.542,02. 
Financiamento pelo 
casa amarela e Caixa 
poupança. F.: (19)  
98346-2299
Apartamento com 3 
dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms: na Cidade 
Nova - R$350 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms: no bairro chá-
cara do trevo - R$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 

 
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, bos-
que, água de mina, 01 
tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diver-
sas árvores frutíferas, 
play groud, a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em In-
daiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda 
entrada + parcela-
mento. 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$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entra-
da + parcelamento. 
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
CHACARA OLHO 
D´ ÁGUA:  2 Dor-
mitórios c/ piscina e 
campo . 1000mts R$ 

500.000,00 19 4105-
7479

 
TERRENO ELIAS 
FAUSTO: 175 me-
tros R$ 67.000,0019 
99384-7400
Venda com exclusi-
vidade: 2 lotes co-
mercial de 500 me-
tros cada totalizando 
1000 metros. Valor 
R$ 800.000,00 mais 
informações F.: (19) 
98346-2298 email: 
selmaribeiro@creci.
org.br
Vende - se um terre-
no jardim Moryama: 
de 150 metros , com 
planta de 98 metros 
, escritura e água e 
luz já instalada e ali-
cerce pronto , 100% 
documentado . Va-
lor 190.000,00 direto 
com proprietário . Fa-
lar com Antônio (19) 
992562944
VENDO TERRENO 
CONDOMINIO RESI-
DENCIAL LONDON 
PARK: Com 300m² 
otima topografia. Doc. 
Ok c/ escritura, va-
lor R$330.000,00 c/ 
proprietario Tel: 19 
98288-1728
Oportunidade: Lote 
Indus t r ia l500  m2 
Próx imo a Rodo-
via Valor: 350 mil 
(19)997013057
TERRENO CONDO-
MÍNIO PARK REAL: 
150 METROS R$ 
320.000,00 19 4105-
7479 (WHATS)
Condomínio Helvetia 
Park – Terreno de 490 
m² - R$380 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092

 
Alugo prédio na area 
da saúde: aprovado 
pela vigilacia sanitaria 
4 vagas de estaciona-
mento varias salas, 
220m² de construção, 
localizado no centro 
da cidade, falar dire-
to com proprietario, 
contato de preferencia 
por whats: 19 99834-
0202
Sala comercial à ven-
da e Locação Office 
Premium - escritório 
e wc.   Locação R$ 

1.200,00 + Cond.. + 
IPTU     Venda R$ 
310..000,00

 
Vende-se uma bici-
cleta: cargueira azul 
semi nova R$650,00 
falar com José: 19 
98120-3357
Vendo Fogão Cook-
top com pedra de 
mármore R$ 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 re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel: 11-99197-2576 - 
Edimara

Ofereço-me: Para tra-
balhar como pedreiro, 
encanador, e jardinei-
ro contato 19 99776-
6841 whats
Ofereço-me como ma-
nicura, cabeleireira 
e depiladora atendi-
mento a domicilio 19 
99369-5615/ 19 3935-
0499
Ofereço-me. Para 
trabalhar com conta-
bilidade, Apoio admi-
nistrativo, Análise de 
Processos, Controle 
financeiro e Treina-
mento de pessoas 
contato : Carlos: 19 
99114-0146 ou Edna: 
19 99524-3822
Ofereço-me como co-
peira ou acompanhan-
te de idosos (sábado, 
domingos e feriados) 
Teresa F.: (19) 99738-
2266
Ofereço-me: Para Ma-
nutençao, serviços de 
Pedreiro. Encanador, 
Jardinagem. Odair 
contato: 19 9976-6841
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 - 
Edimara
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Empregos

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. CLAUDINEI GLISOTTE com 
46 anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de MIGUEL FRANCISCO 
GLISOTTE e CLARICE LANDIM 
GLISOTTE. deixa filho(s): GUS-
TAVO 12, TIAGO 09, Falecido 
em: 05/10/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
06/10/2021. 

2. UYARA MARIA DE PAULA 
LEITE SILVA com 78 anos , Era 
Viúvo(a) de ISMAEL GOMES DA 
SILVA sendo filho(a) de MANOEL 
MESSIAS DE PAULA LEITE e 
ZELINDA  FONSECA DE PAULA 
LEITE. deixa filho(s): RITA, IS-
MAEL (MAIORES), Falecido em: 
05/10/2021, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 06/10/2021. 

3. MILTON PEREIRA com 74 anos 
, Era Solteiro(a) sendo filho(a) de 
PLINIO PEREIRA e AMELIA PE-
REIRA. NÃO DEIXA FILHOS ., 
Falecido em: 05/10/2021, e se-
pultado(a) no CANDELARIA aos 
06/10/2021. 

4. JOÃO SOARES PEREIRA com 
103 anos , Era Viúvo(a) de ANO-
RINA PEREIRA SOARES sendo 
filho(a) de MARTIMIANO GOMES 
PEREIRA e LOURENÇA MARIA 
DE JESUS. Deixou os filhos: AN-
TONIO, MARTINS, MARIA, ANA, 
JOANITA, CAROLINA, OTILIA, 
ILDA (MAIORES) JOSÉ (FAL). Fa-
lecido em: 05/10/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 06/10/2021. 

5. FRANCISCA INGLES com 73 anos 
, União estável com ANTONIO FER-
NANDES sendo filho(a) de JOSEFI-
NA INGLES. deixa filho(s): ROSELI, 
SUELI, VERA, NELSON, JOÃO, 
LEANDRO, SIDINEI (MAIORES), 
JOSÉ (FAL), NOEL (FAL), Falecido 
em: 05/10/2021, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 06/10/2021. 

6. HEDMUNDO MESSIAS DA SILVA 
com 50 anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de MARCIANO CANTORINO 
DA SILVA e MARIA DAS DORES DA 
SILVA. deixa filho(s): VANESSA , PA-
TRICIA , LETICIA , PALOMA (MAIO-
RES), Falecido em: 05/10/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 06/10/2021. 

7. GUSTAVO HENRIQUE CARVA-
LHO MAGNUSSON com 47 anos 
, Era Solteiro(a) sendo filho(a) de 
DALTO MAGNUSSON e MARIA DE 
LOURDES CARVALHO MAGNUS-
SON. NÃO DEIXA FILHOS, Faleci-
do em: 05/10/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
06/10/2021. 

8. LIA CARDOSO BROCHADO com 
82 anos , Era Viúvo(a) de PAULO 
ROBERTO CARDOSO BROCHADO 
sendo filho(a) de AGENOR MAR-
CIANO LEITE e DOLY GAMBARO. 
deixa filho(s): MARIA HELENA 62, 
PATRÍCIA, 60, ANA PAULA 58., Fa-
lecido em: 06/10/2021, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
07/10/2021. 

9. ANTONIA ALVES DE MENEZES 
DAMASCENO com 74 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de JOSÉ 
ALVES DE MENEZES e OLINDI-
NA ALVES DE MENEZES. deixa 
filho(s): EDIVANIO, JOSEFA, HUM-
BERTO (MAIORES), Falecido em: 
06/10/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 07/10/2021. 

10. FRANCISCO CATUNDA SOA-
RES com 94 anos , Era Viúvo(a) de 
IRENE SILVA SOARES sendo filho(a) 
de ADELINO CATUNDA SOARES e 
MARIA LUIZA DO ESPIRITO SANTO. 
deixa filho(s): URANI 58, ZULEINE 
54, AILTON 49, FABIO 41 WALDIR 
(FAL), Falecido em: 06/10/2021, e 
sepultado(a) no SÃO JOÃO - VOTO-
RANTIM -SP aos 07/10/2021. 

11. BRAYAN GABRIEL ANTUNES 
RODRIGUES, sendo filho(a) de 
EDERVANDO BELIZARIO RODRI-
GUES e GISLAINE ANTUNES DE 
OLIVEIRA, Falecido em: 06/10/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 07/10/2021. 

12. IRENE GRAEBER com 79 anos 
, Era Divorciado(a), sendo filho(a) de 
JOÃO GRAEBER JUNIOR e EVA 
GRAEBER. deixa filho(s): DENI-
SE 53, BEATRIZ 51, Falecido em: 
06/10/2021, e cremado(a) no CRE-
MAT.UNIDAS-PIRACICABA-SP aos 
07/10/2021. 

13. MAFALDA BERNARDINETTI 
POLTRONIERI com 85 anos , Era Vi-
úvo(a) de AUGUSTO POLTRONIERI 

sendo filho(a) de ALBERICO BER-
NARDINETTI e BENDICTA GARONI. 
deixa filho(s): JOSÉ AUGUSTO,-
VANDERLEI,MARIA APARECIDA, 
SIMONE, CLEIDE, VALERIA (MAIO-
RES), Falecido em: 07/10/2021, e 
sepultado(a) no CANDELARIA aos 
08/10/2021. 

14. ODACIR GAMA com 75 anos , 
Casado (a) com NAIR FELIX GAMA 
sendo filho(a) de MARIO GAMA e 
AMELIA PACHECO GAMA. deixa 
filho(s): ROSELAINE 50,FERNAN-
DO 49, RODRIGO 41., Falecido em: 
07/10/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 08/10/2021. 

15. FERNANDO DUCATI com 83 
anos , Era Viúvo(a) de ALZIRINA DA 
ROCHA DUCATI sendo filho(a) de 
PEDRO DUCATI e CECILIA DUCATI. 
deixa filho(s): JOSE, ELISABETE, 
DANUSE (MAIORES), Falecido em: 
07/10/2021, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 08/10/2021. 

16. NATIMORTO GAEL EVAN-
GELISTA ALVES , Falecido em: 
08/10/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 09/10/2021. 

17. ALCIDIO DONDAR com 77 anos 
, Era Solteiro(a) sendo filho(a) de ES-
TEFANO DONDAR e KAVAK DON-
DAR. NÃO DEIXA FILHOS., Falecido 
em: 08/10/2021, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 08/10/2021. 

18. JAIME SHIGUEO KANAGUSKU 
com 68 anos , Casado (a) com MA-

RILZA DE AGUIAR QUEIROZ KANA-
GUSKU sendo filho(a) de SHOZIO 
KANAGUSKU e MARIA CHIGUEKO 
KANAGUSKU. deixa filho(s): GUI-
LHERME, EDUARDO, LEANDRO, 
LEONARDO E ANDRE (MAIORES), 
Falecido em: 08/10/2021, e sepulta-
do(a) no PAULICEIA - SÃO BERNAR-
DO DO CAMPO SP aos 09/10/2021. 

19. VALDOMIRO PEREIRA com 73 
anos , Era Divorciado(a), sendo filho(a) 
de ASTOLFO PEREIRA e VIRGULI-
NA PEREIRA. deixa filho(s): EDNA, 
APARECIDA, REINALDO (MAIO-
RES), SILVANA (FAL), Falecido em: 
08/10/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 08/10/2021. 

20. APARECIDA CEZARIO DA 
CUNHA  com 65 anos , Casado (a) 
com PEDRO DA CUNHA sendo fi-
lho(a) de ANTONIO CEZARIO DA 
SILVA e APARECIDA DE JESUS 
DA SILVA. deixa filho(s): ANDREIA, 
ANA, ADRIELE (MAIORES), Falecido 
em: 08/10/2021, e sepultado(a) no 
MUN. DE ELIAS FAUSTO SP aos 
09/10/2021. 

21. RAQUEL CRISTINA PENTEADO 
com 51 anos , União estável com 
JOSUÉ PEREIRA, sendo filho(a) 
de ANAURELINDO PENTEADO e 
ANTONIA DE ABREU PENTEADO. 
deixa filho(s): PAULA 30, Falecido em: 
08/10/2021, e sepultado(a) no CAN-
DELARIA aos 09/10/2021. 

22. SERGIO APARECIDO OCTA-
VIANO com 66 anos , Era Viúvo(a) 

de  sendo filho(a) de SILVERIO 
OCTAVIANO e DOMINGAS DE 
LOURDES LIBERATTI OCTAVIA-
NO. deixa filho(s): ALEXANDRE, 
PATRICIA (MAIORES), Falecido em: 
08/10/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 09/10/2021. 

23. GUILHERMINA REINO US-
SUI com 92 anos , Era Viúvo(a) de 
OSWALDO USSUI sendo filho(a) de 
MANOEL REINO e HERMINIA GLA-
VINA REINO. deixa filho(s): MARCIA 
67, ROBERTO 64., Falecido em: 
08/10/2021, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 09/10/2021. 

24. MARIA DE LOURDES ZUMBINI 
DOS SANTOS com 88 anos , Era 
Viúvo(a) de ANTONIO DOS SANTOS 
sendo filho(a) de ATILIO ZUMBINI FI-
LHO e MARIA GENARI. deixa filho(s): 
JOSÉ, JOÃO, TEREZA, LUCELIA, 
IVONE, MARCOS, LUIZ (MAIO-
RES), Falecido em: 09/10/2021, e 
sepultado(a) no CANDELARIA aos 
10/10/2021. 

25. THIAGO VITOR DA ROCHA com 
36 anos , Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de RUDINEI SILAS DA ROCHA 
e RITA DE CASSIA REIS DA ROCHA. 
deixa filho(s): GABRIELLY 14, TARIK 
11., Falecido em: 09/10/2021, e 
sepultado(a) no CANDELARIA aos 
09/10/2021. 

26. SEBASTIÃO PEDRO DE SOU-
ZA com 72 anos , Casado (a) com 
ANTÔNIA MARMO DE SOUZA 
sendo filho(a) de PEDRO JOSÉ DE 

CASTRO e IZAURA DOMINGOS DE 
CASTRO. deixa filho(s): PATRICIA, 
MAURILIO (MAIORES), Falecido em: 
10/10/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 10/10/2021. 

27. ANGELINA DARIO BELARMINO 
com 80 anos , Era Viúvo(a) de JOSÉ 
BELARMINO sendo filho(a) de AN-
TONIO DARIO e AMELIA GASPAR. 
NÃO DEIXA FILHOS., Falecido em: 
10/10/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 10/10/2021. 

28. NATIMORTO HEITOR LOUREN-
ZO HONORATO SILVA , Falecido em: 
10/10/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 11/10/2021. 

29. ADERFIDES ALVES CORDEIRO 
com 80 anos , Casado (a) com MARIA 
VIEIRA CORDEIRO sendo filho(a) de 
LAURINDO ALVES CORDEIRO e 
ERVINA MARIA CORDEIRO. deixa 
filho(s): ANTONIO (FALECIDO), Fa-
lecido em: 10/10/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
11/10/2021. 

30. ANTONIO CASSIO KRONEIS 
com 59 anos , Era Separado(a),  
sendo filho(a) de VICENTE KRO-
NEIS e APARECIDA SCACHETTI 
KRONEIS. deixa filho(s): RAFAEL, 
PATRICIA (MAIORES), Falecido em: 
10/10/2021, e sepultado(a) no CAN-
DELARIA aos 11/10/2021. 

31. HORTENCIA MARTINS DE 
SOUZA SILVA com 70 anos , Casa-
do (a) com ANICEZIO CARREIRO 

DA SILVA sendo filho(a) de BE-
NEDITO MARTINS DE SOUZA e 
IZABEL QUEIROZ DE SOUZA. 
deixa filho(s): ODAIR, SAMUEL, 
MARTA , LAURA , MARCOS, 
MARCIA (MAIORES), Falecido 
em: 10/10/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
11/10/2021. 

32. CLAUDIO JOSE MULLER 
com 73 anos , Casado (a) com 
NEUSA APARECIDA RAMOS 
MULLER sendo filho(a) de CON-
RADO MULLER e MARIA DENNY 
MULLER. deixa filho(s): CLAUDE-
MAR 45, FABIANA 42, Falecido 
em: 11/10/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
11/10/2021. 

33. TOMAZ ROBERTO KUTLAK 
JUNIOR com 36 anos , União es-
tável com KAYLA JULIANA RUIZ 
DE CARVALHO sendo filho(a) 
de TOMAZ ROBERTO KUTLAK 
e ROSANGELA TAVARES DE 
SOUZA KUTLAK. deixa filho(s): 
RAFAEL 03, JULIA (FAL), Faleci-
do em: 11/10/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
11/10/2021. 

34. EMILY CAUANY RODRIGUES 
NECA com 16 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de CHRISTIAN 
RODRIGUES SILVA e CAROLINA 
ROCHA NECA. NÃO DEIXA FI-
LHOS , Falecido em: 11/10/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 12/10/2021. 

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

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

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

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

AUXILIAR ELETRÔNI-
CO – Ensino médio 

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

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

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

fice. CNH B. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

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

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

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

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

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

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

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