
Global Training Techology - Escola de Tecnologia e 
Consultoria - Clayton Malta Costa.

Na manhã desta ter-
ça-feira (26), o vice-
-governador do Estado 
de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (PSDB), este-
ve em Indaiatuba, no 
Museu da Água, para 
anunciar o investimento 
de R$ 70 milhões para 
a construção do Barra-
mento do Riberão Piraí, 
conquistados por inter-
médio do deputado es-
tadual Rogério Noguei-
ra (DEM). A barragem 
do Ribeirão Piraí ga-
rantirá a ampliação do 
volume de captação dos 
municípios de Indaiatu-
ba, Salto e Itu. Terá 386 
metros de comprimen-
to, 15 metros de altura, 
espelho d´água de 1,3 
km² e capacidade para 
armazenar 9 bilhões de 
litros de água, ou seja, 
nove vezes maior que a 
barragem do Mirim.

Após revés em sua última luta, o indaiatubano Thiago 
Moisés, da academia American Top Team, busca recuperação 
no UFC Las Vegas 42. No dia 13 de novembro (sábado), o 
brasileiro volta ao octógono.

O Governador do Estado de São Paulo, João Doria, 
anunciou em live realizada no último dia 6, que a partir 
de 1º de novembro, poderá ser utilizada até 100% da ca-
pacidade do local, respeitando as regras sanitárias. 

GOVERNO DE SÃO PAULO

Prefeitura firma convênio com o Sesi
que beneficiará mais de 20 mil alunos 

P. A7

Thiago Moisés tem novo 
desafio no UFC em novembro

Troféu Frutos de Indaiá gera 
200 empregos indiretos

Estado libera 100% da capacidade 
para eventos culturais 
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LAS VEGAS 42 

FRUTOSRETOMADA

SEGURANÇA HÍDRICA

Vice-governador anuncia R$ 70 milhões para construção da barragem do rio Piraí
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Sistema de ensino da entidade será implantado na rede do 1º ao 5º ano da educação infantil e fundamental
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Artigo

Previsão do Tempo

Muitos trabalhadores que têm seus direitos desrespeitados no ambiente de trabalho, ficam com medo de 
ajuizar uma reclamação trabalhista, pois acreditam que se por algum motivo forem vencidos no processo, 
será necessário arcar com os honorários do advogado da parte contrária. Porém, recentemente o STF enten-
deu que a cobrança de honorários do trabalhador que tem acesso à Justiça Gratuita, é inconstitucional. 

O que é justiça gratuita? 
A Constituição Federal e a CLT, garantem o acesso à justiça àqueles que não possuem condições de pagar 

as custas que um processo gera, através do benefício da Justiça Gratuita. Na Justiça do Trabalho, pessoa con-
siderada pobre para fins de gratuidade da justiça, é aquela que tem renda mensal não superior ao equivalente 
a 40% do teto da previdência. Hoje, o teto da previdência é de R$ 6.433,57.

O que mudou com a decisão do STF? 
A CLT estabelecia que o trabalhador com Justiça Gratuita no Processo, não tinha o dever de pagar as 

custas processuais. Apesar disso, dispunha que se esse trabalhador perdesse algum pedido, deveria pagar os 
honorários do advogado da parte contrária em relação ao valor dos pedidos que perdeu, e os honorários do 
perito caso houvesse sido realizada perícia. Com a decisão do STF, o trabalhador não mais precisará pagar 
pelos honorários em relação ao(s) pedido(s) que perdeu. 

Ex:  No processo com pedido de R$ 2 mil de horas extras e R$ 5 mil por trabalho insalubre, o juiz julga 
improcedente o pedido de insalubridade e procedente o pedido de horas extras. 
O trabalhador receberá R$ 2 mil de horas extras, e não pagará honorários por 
ter sido vencido no pedido de insalubridade. 

Assim, com a decisão do STF, ficará mais seguro para o trabalhador que faz 
jus à Justiça Gratuita, ajuizar uma reclamação trabalhista pedindo por todas 
as verbas que a princípio lhe são de direito, tendo em vista que se o juiz não 
conceder alguns dos pedidos, o empregado não precisará arcar com honorários 
de sucumbência. 

Editorial
A forte seca e a finalização 

da barragem do Piraí
De acordo com o site da Prefeitura de Indaiatuba, o 

município não tem chuva expressiva desde abril desse 
ano. A região metropolitana de Campinas (RMC) e ci-
dades vizinhas, como Salto e Itu já estão com raciona-
mento de água há algum tempo. Em todo o estado de 
São Paulo, o racionamento já é realidade em cidades de 
médio porte, como São José do Rio Preto, Chavantes, 
Santa Cruz das Palmeiras e Rio das Pedras.

Por isso, o SAAE (Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto) enfatiza a campanha permanente “Cada gota 
faz diferença, economize água”. A seca é um dos efei-
tos dos problemas climáticos que já estamos enfrentan-
do no mundo todo. Mas, essa semana, temos uma boa 
notícia para Indaiatuba e região: o governo do estado 
liberou 70 milhões para a finalização da barragem do 
Ribeirão Piraí. 

O custo da obra foi estimado em 120 milhões. Além 
da verba do estado, 15 milhões serão rateados pelo Co-
nirp (Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí), para 
custear a área de 2,97 km² a ser desapropriada. Outros 
50 milhões virão do PAC2 do Governo Federal.

Na última terça feira (26), o vice-governador do es-
tado, Rodrigo Garcia, esteve em evento no Museu da 
Água, para oficializar o compromisso. O prazo máximo 
de entrega será em três anos. O prefeito de Indaiatuba, 
Nilson Gaspar (MDB) afirmou que a obra garantirá o 
abastecimento da região por décadas.

Esperamos que tudo ocorra como o esperado, e que 
a população seja bem abastecida em breve. 

Nova decisão do STF:  Empregado com justiça 
gratuita não paga honorários se perder no processo 

Governo vai antecipar dose da 
vacina Astrazeneca

Estado já tem 100% dos adultos 
com a primeira dose

O Governo de SP vai antecipar o intervalo de aplicação 
da segunda dose da vacina AstraZeneca de 12 para 8 sema-
nas. Cerca de 400 mil pessoas ficam aptas em todo o Estado 
para tomar a vacina e completar o ciclo vacinal a partir desta 
quarta-feira (27). Entre os elegíveis para tomar a segunda 
dose da vacina, estão essencialmente adultos entre 
18 e 24 anos de idade. Além deles, cerca de 
1 milhão de pessoas não compareceram 
nos postos para tomar a segunda dose 
da vacina da AstraZeneca e estão 
entre os 4 milhões de atrasados que 
não completaram o ciclo vacinal.

O Estado de São Paulo atingiu nesta segunda-feira 
(25) 100% dos adultos vacinados com pelo menos uma 

dose contra Covid-19, segundo dados do IBGE. O número 
equivale a 35,3 milhões de pessoas vacinadas. SP lidera 

o ranking com imunização completa, ou seja, duas doses 
ou dose única. Conforme balanço do Consórcio 
dos veículos de imprensa a partir de dados das 

Secretarias de Estado da Saúde de 24 de ou-
tubro, SP está à frente de todos os demais 

estados em relação à imunização da 
população geral, com 80,24%. 

Petrobras anuncia 
o 7º reajuste no 
preço da gasolina

Tarifa de energia fica 
mais cara em 12,40% 

em 26 cidades
Pouco mais de duas semanas 

após aumentar em mais de 7% o preço 
da gasolina nas refinarias, a Petrobras 
anunciou mais um reajuste a partir desta 
terça-feira (26). A gasolina vai ser repassada às 
distribuidoras custando R$ 3,19 o litro. Isso equivale a 
mais um aumento de 7% sobre os atuais R$ 2,98 nas refinari-
as.   O diesel vai ser reajustado em R$ 0,28 no preço do litro, 
o equivalente a mais de 9%. Assim, vai custar, a partir desta 
terça, R$ 3,34 nas refinarias. Segundo a nota da Petrobras, os 
reajustes seguem o compromisso de praticar preços competi-
tivos, em equilíbrio com o mercado. 

Indaiatuba e outras 26 cidades do 
Estado de São Paulo, todas atendidas pela 
CPFL Piratininga, já estão pagando mais 

caro na conta de energia. É que entrou em vigor 
neste sábado (23), o reajuste médio de 12,40% nas 

tarifas aprovadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). Para os consumidores em alta tensão, o efeito médio 

será de 5,69%, enquanto para os consumidores de baixa 
tensão, o impacto médio será de 16,40%. De acordo com o 

diretor e relator do processo, Efrain Cruz, o reajuste acontece 
em um momento de indicadores inflacionários pressionados e 

de escassez hídrica nos reservatórios das hidrelétricas.
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Mais uma...
Depois do empresário Ignácio 

de Moraes Júnior, presidente do 
Grupo JLJ, Paulo Skaf deu mais 
uma Comenda da Ordem do Mé-
rito Industrial esta semana. Agora 
o escolhido foi o presidente do 
Sindicato da Indústria da Cerâmi-
ca para a Construção do Estado 
de São Paulo, Walter Félix.

...Comenda
Essa distinção só tinha sido 

dada a 55 personalidades antes e 
a maioria delas era formada por 
reis e príncipes, tendo passado 
por presidentes e primeiros-mi-
nistros as principais homenagens. 

FRASE DA SEMANA
“A saúde de Monte Mor está 

um desastre. Aluguéis, carros, 
ambulâncias, funcionários des-
contentes e desvalorizados. Con-
fronto com o Conselho de Saúde. 
Ainda bem que não conseguiram 
se apoderar do hospital. Foram 
nove meses de um secretário no-
meado pelo Executivo de Cabre-
úva. Nove meses de retrocessos”.

De Valdirene Silva (PSL), a 
Wal da Farmácia, vereadora de 
Monte Mor, sobre a demissão do 
secretário Sílvio Corsini.

Líder...
Na noite de ontem, a executiva 

Ligia Costa lançou o livro “Líder 
Humano Gera Resultados”, no 
shopping Unicenter, em Itu. O 
livro propõe um debate profundo 
sobre o mundo empresarial da 
atualidade. 

...humano
Partindo de um cenário real de 

crises, a autora discute a neces-
sidade de se ter lideranças mais 
inclusivas e compassivas, com 
benefícios significativos para a 
saúde corporativa.

50+.
Ambev recebe inscrições para 

programa de estágio regular e 
50+ em Jaguariúna. Processos 
seletivos serão 100% online e 
inscrições vão até 31 de outubro. 
Selecionados do 50+ terão treina-
mento pacote office e Power BI.

CONTRASTE

Exagerou
Quando era permitido contra-

tar cantores para animar comí-
cios, o então candidato a deputa-
do estadual por Indaiatuba, João 
Neto, trouxe para a sua campanha 
a cantora Rosana Magalhães.

Ela se familiarizou logo. 
Como não conhecia muito os 

municípios todos, ela combinou 
com um assessor que ele lhe fa-
lasse o nome antes de ir ao palco.

Só que em Mombuca, a canto-
ra já entrou gritando:

- Boa noite Combuca.
Inconformados, os moradores 

a corrigiram em coro, tirando 
pontos importantes do candidato.

Na tentativa de se corrigir, Ro-
sana Magalhães disse que o nome 
era difícil.

- Até o prefeito erra de vez em 
quando.

Ficou pior.
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Na manhã desta 
terça-feira (26), 
o vice-gover-

nador do Estado de São 
Paulo, Rodrigo Garcia 
(PSDB), esteve em In-
daiatuba, no Museu da 
Água, para anunciar o 
investimento de R$ 70 
milhões para a constru-
ção do Barramento do 
Riberão Piraí, conquis-
tados por intermédio do 
deputado estadual Ro-
gério Nogueira (DEM).

A barragem do Ri-
beirão Piraí garantirá a 
ampliação do volume 
de captação dos muni-
cípios de Indaiatuba, 
Salto e Itu. Terá 386 
metros de comprimen-
to, 15 metros de altura, 
espelho d´água de 1,3 
km² e capacidade para 
armazenar 9 bilhões de 
litros de água, ou seja, 
nove vezes maior que a 
barragem do Mirim.

A obra custará apro-
ximadamente R$ 120 
milhões e deve ser cons-
truída em três anos. O 
Governo do Estado in-
vestirá R$ 70 milhões e 
os outros R$ 15 milhões 
serão rateados com o 
Consórcio Intermuni-
cipal do Ribeirão Piraí 
(Conirpi) para custeio 
de uma área de mais de 
2,97 km² a ser desapro-
priada. Também tem 
mais R$ 50 milhões 
do PAC2 do Governo 
Federal.

A Câmara Municipal 

Vice-governador anuncia R$ 70 milhões 
para construção da barragem do rio Piraí
A obra garantirá o abastecimento de água em Indaiatuba, Salto e Itu pelos próximos anos 

de Indaiatuba aprovou 
em sessão no dia 18 
de outubro, em regi-
me de urgência e por 
unanimidade, o projeto 
de lei que autoriza o 
município utilizar R$ 
7,5 milhões para aporte 
da parte do Conirp para 
construção da barra-
gem que beneficiará a 
Zona Sul de Indaiatuba. 
O rateio estabelecido 
pelo consórcio leva em 
consideração a propor-
cionalidade das popula-
ções de cada município 
integrante.

Para o prefeito de In-
daiatuba, Nilson Gaspar 
(MDB), a obra é impor-
tante para assegurar o 
abastecimento de água 
e garantir o desenvol-
vimento da cidade. “Há 

quase 20 anos começava 
nossa história, com o 
ex-prefeito Reinaldo 
Nogueira planejando o 
futuro e desenvolvimen-
to de nossa cidade. Hoje 
já temos traçados os 
projetos até 2035” disse. 

Outra autoridade que 
salientou a importância 
da obra foi o vice-pre-
feito de Indaiatuba, Tú-
lio Tomass do Couto: 
“Estamos passando por 
uma estiagem muito 
grave, e água é essencial 
para a nossa sobrevi-
vência, para a indústria, 
comércio e serviços. A 
barragem do Ribeirão 
Piraí vai nos garantir 
abastecimento por dé-
cadas”, afirmou. 

O vice-governador 
disse que a obra garan-

tirá tranquilidade em 
períodos de seca. “Mui-
to bom estar em Indaia-
tuba, tratando de vida, 
de futuro, afinal esta-
mos falando de água, 
um bem tão essencial 
a nossa vida. O Estado 
de SP tem oito bacias 
hidrográficas e a região 
do PCJ é a mais desa-
fiadora. Estamos cons-
truindo duas barragens 
em Amparo e Pedreira. 
Agora, a do Piraí será a 
terceira e garantirá uma 
tranquilidade para en-
frentarmos o período de 
seca nos próximos dez 
anos. Estou muito feliz 
em anunciar a constru-
ção desta barragem, um 
sonho de vinte anos que 
com a perseverança das 
lideranças políticas se 

tornou realidade”, con-
cluiu Garcia.

Também estiveram 
presentes no evento os 
prefeitos de Itu, Gui-
lherme Gazzola, o de 
Salto, Laerte Sonsin, e 
o de Elias Fausto, Mau-
rício Baroni. 

Região
Itu é uma das cidades 

do interior que mais so-
fre com a falta de abas-
tecimento de água, por 
isso, segundo o chefe do 
Executivo ituano, Gui-
lherme Gazzola, a obra 
é de suma importância. 
“O Governo do Estado 
mostrou-se sensível às 
necessidades dos muni-
cípios do interior paulis-
ta, diante da mais rígida 
estiagem dos últimos 91 

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, ao lado do prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar, em discurso

anos, colaborando com 
investimento dessa obra 
indispensável para o re-
forço do abastecimento 
hídrico”, comentou.

O prefeito de Sal-
to, Laerte Sonsini Jr., 
também comemorou o 
anuncio feito por Garcia. 
“Essa represa vai garan-
tir que não falte mais 
água em nossa cidade. 
Será possível guardar 
água na época de chuva 
para que possa ser utili-
zada na época de seca”.

O Ribeirão Piraí é re-
sultado do encontro das 
águas do Ribeirão Gua-
xinduva e Córrego Pé 
do Morro. Recebe tam-
bém águas do córrego 
Gavirutuva, todos com 
berço da Serra do Japi, 
no município de Cabre-
úva.  O Ribeirão Piraí 
tem uma extensão de 46 
km até a sua foz, aden-
trando nas áreas rurais de 
Indaiatuba, Itu e Salto, e 
desagua no Rio Jundiaí 
com um volume de 2.000 
litros por segundo. 

De acordo com o site 
do SAAE (Serviço Au-
tônomo de Água e Es-
goto), a cidade de Salto 
tem o Ribeirão Piraí 
como a principal fonte 
de captação de água, já 
que 85% dos saltenses 
a consomem. Após o 
ponto de captação em 
Salto, Indaiatuba está 
autorizada a utilizar o 
excedente para atender a 
população. Com a fina-
lização da barragem do 
Ribeirão Piraí, Indaia-
tuba pode se beneficiar 
mais ainda. 
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Os vereadores têm até o dia 5 de dezembro para analisar o projeto de orçamento

Apesar da pandemia, Indaiatuba vai ter 
orçamento quase 15% maior em 2022 
Proposta enviada à Câmara prevê R$ 1,43 bilhão, R$ 64,9 milhões a mais que a estimativa do início do ano

Este segundo ano 
da pandemia do 
coronavírus não 

impediu que a Prefei-
tura de Indaiatuba pro-
jetasse um orçamento 
maior para 2022, na 
comparação com a pre-
visão para este ano: 
o crescimento foi de 
14,8%.

Essa elevação repre-
senta R$ 64,9 milhões 
a mais que a estimativa 
do início do ano, quan-
do ainda se temia um 
aumento do número de 
casos e um agravamen-
to da crise econômica 
que veio com a doença.

Com a ampliação 
da vacinação (mais de 
70% da população já 
foi imunizada) e a re-
tomada da economia, o 
orçamento cresceu de 
R$ 1.369.484.000,00 

do início do ano para 
R$ 1.434.474.000,00 
agora. 

Não só a previsão de 
orçamento para o pró-
ximo ano cresceu, mas 
também a realização da 
estimativa deste ano, já 
que a Prefeitura espera 
fechar 2021 com R$ 
1.250.000.000,00, R$ 
50 milhões a mais.

Outras razões
O prefeito Nilson 

Gaspar (MDB) infor-
mou que a melhoria das 
condições de saúde não 
foi a única razão para o 
crescimento. De acordo 
com ele, também moti-
vou a previsão de alta 
do PIB do Estado.

Com a elevação do 
Produto Interno Bruto, 
o PIB, que é a soma 
das riquezas do Esta-
do, ocorre um repasse 
maior ao município re-
ferente à arrecadação 

com o ICMS, elevando 
as reservas do caixa 
municipal.

Outro motivador foi 
a alta da inflação, se-
gundo o prefeito. Os 
indicadores inflacio-
nár ios  sugerem que 
2021 feche com alta de 
8,51% e que em 2022 o 
índice volte a subir, no 
próximo ano em 4,14%.

Para o presidente da 
Câmara, Pepo Lepinsk 
(MDB), a proposta está 
ajustada. Isto porque o 
assunto já foi discutido 
e aprovado pela Câmara 
na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias, aprovada 
em junho.

Audiência
Os vereadores têm 

até o dia 5 de dezembro 
para analisar o projeto 
de orçamento e também 
para apresentar emen-
das, embora estas não 
possam gerar despesas 

nem tirar receitas pre-
vistas.

Até lá o presidente 
da Comissão de Fi-
nanças e Orçamento, 
Luiz Carlos Chiaparine 
(MDB), terá de con-
vocar uma audiência 
pública para dar co-
nhecimento da proposta 

e ouvir sugestões ou 
críticas.

Ainda não foi de-
finida uma data para 
essa audiência, mas o 
presidente da Câmara, 
Pepo Lepinsk, pediu ao 
presidente da comissão 
que agilize a realização 
para ampliar a possibi-

lidade de colaborações.
A votação do proje-

to ocorrerá em dois tur-
nos, conforme o regi-
mento interno da Casa. 
A aprovação depende 
de maioria simples dos 
votos, ou seja, metade 
mais um dos presentes 
no dia das votações.
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Diretores e pro-
fessores da Es-
cola Municipal 

de Educação Básica 
Wladimir Olivier, no 
Jd. Oliveira Camargo, 
e da Escola Estadual 
Aurora Scodro Groff, 
na Vila Maria Helena, 
em Indaiatuba, promo-
veram o projeto “Peda-
gogia do Exemplo”.

“Trata-se de uma 
visita de atletas que re-
presentaram o Brasil na 
Paraolimpída do Japão 
para que eles contassem 
aos estudantes as suas 
histórias de superação”, 
disse o professor Sér-
gio José Teixeira, um 
dos organizadores do 
evento.

Depois de ouvir os 
atletas no dia 21 de 
outubro último e conhe-
cer as especialidades 
esportivas de cada um, 
os estudantes vão ago-

Escolas de Indaiatuba promovem evento 
‘Pedagogia do Exemplo’ com paratletas
Competidores que representaram o Brasil na Paraolimpíada do Japão contaram suas histórias de superação aos estudantes

ra produzir trabalhos 
relacionados ao que 
aprenderam e às lições 
que os esportistas trans-
mitiram.

Os atletas
Acompanhados do 

treinador João Geo-
vanne Rodrigues e da 
diretora da Associação 

Paraolímpica de Cam-
pinas Christiane Mo-
lognori, onde os atletas 
treinam, participaram 
Armando Zagarra Jr, 
Jhonatan Vieira e Rob-
son Barbosa. 

Armando Zagarra 
Jr. tem malformação 
congênita de membros 
superiores (100 m e 

400 m rasos), Jhonatan 
Vieira sofreu amputa-
ção de perna (também 
100 m e 400 m rasos) e 
Robson Barbosa é defi-
ciente visual (1.500 m e 
5.000 m rasos). 

Eles disseram aos 
estudantes que a de-
ficiência foi apenas o 
ponto de partida para 

as jornadas que em-
preenderam. A partir 
dela, eles focaram na 
vitória, passando por 
superação, resiliência, 
disciplina, determina-
ção e muita história.

Exemplo arrasta
“Temos certeza de 

que essas histórias de 

cada um dos atletas vão 
ficar para sempre na 
memória dos estudan-
tes”, disse Alexsander 
Parisotto, diretor da 
escola Aurora. “E to-
dos nós sabemos que o 
exemplo arrasta e é isso 
que queremos”.

Para os professores 
Luiz Aparecido Mussi 
Beffa (educação física 
da Aurora) e Simo-
ne Ribeiro de Campos 
Salles (do Wladimir), a 
iniciativa foi tão produ-
tiva que outros projetos 
semelhantes serão cria-
dos. “Não vamos parar 
mais”, afirmou Beffa.

A iniciativa con-
tou com o apoio do 
secretário municipal 
de Esportes, Marcos 
Moraes, e da empresa 
Bio Serviços Especia-
lizados, que contratou 
uma van para buscar 
os atletas e levar nas 
escolas e de volta a 
Campinas após a visita. 

DIVULGAÇÃO

No ‘Pedagogia do Exemplo’ os estudantes vão produzir trabalhos relacionados ao que aprenderam com os atletas
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Em 1º de novembro, grandes programações poderão ser realizadas mantendo-se protocolos sanitários

O Governador do 
Estado de São 
Paulo, João Do-

ria, anunciou em live 
realizada no último dia 
6, que a partir de 1º de 
novembro, poderá ser 
utilizada até 100% da 
capacidade do local, 
respeitando as regras 
sanitárias. Nesta data, 
segundo o governo, to-
dos os eventos estarão 
liberados no estado.

Grandes eventos, 
shows com público em 
pé e pista de dança po-
dem atingir a capacida-
de máxima obedecendo 
os protocolos sanitários 
impostos pelo Comitê 
Científico de São Paulo.

“Os eventos passam 
a ser permitidos em um 
modelo onde não há 
restrição de ocupação, 
mas permanece a restri-
ção de distanciamento. 
Então, o cálculo de ocu-
pação precisa ser reali-

Governo do Estado libera 100% da 
capacidade para eventos culturais 

zado, porque não pode 
haver aglomeração, e as 
pessoas precisam estar 
distanciadas. O uso de 
máscaras permanece”, 
disse a secretária de De-
senvolvimento Econômi-
co, Patrícia Ellen.

Para a realização de 
um evento, o organizador 
deverá exigir que os fre-
quentadores apresentem 

um comprovante com 
esquema vacinal com-
pleto, ou seja, duas doses 
da vacina Coronavac, 
Astrazeneca e Pfizer ou 
dose única da Janssen. 
Aqueles que ainda não 
tiver concluído o es-
quema vacinal, deverá 
apresentar um compro-
vante com a primeira 
dose e um teste negativo 

para Covid-19 do tipo 
PCR realizado em até 48 
horas antes do ingresso 
no evento, ou um teste 
negativo de antígeno 
realizado nas últimas 24 
horas.

Além disso, no local 
deverá ter disponível 
álcool em gel 70% em 
locais de fácil acesso ao 
público, além da obri-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO

Grandes eventos, shows com público em pé e pista de dança podem atingir a capacidade máxima obedecendo os protocolos sanitários

gatoriedade do uso de 
máscara de proteção 
facial durante a perma-
nência no espaço. Ainda 
há a recomendação de 
distanciamento entre as 
pessoas.

Vacinação
E m  I n d a i a t u b a , 

74,45% da população 
adulta está imunizada 

com as duas doses da va-
cina contra a Covid-19, 
o que representa 190.755 
pessoas, segundo a Se-
cretaria de Estado de 
Saúde/Plataforma Va-
ciVida divulgado nesta 
quinta-feira (28).

E o avanço da vacina-
ção reflete diretamente 
nos números de casos e 
internações pela doença.

O Hospital Santa Ig-
nês registra 7% de ocu-
pação na ala da UTI para 
tratamento da Covid-19, 
nesta quinta-feira (28). 
Em leitos clínicos, não 
há internações pela do-
ença

Já o Hospital Augus-
to de Oliveira Camargo 
(Haoc) divulgou que há 
65% de ocupação em 
leitos clínicos e 50% 
em UTI. 

Ainda nesta quinta-
-feira, não foi registrada 
nenhuma morte pela Co-
vid-19 e foram confirma-
dos 33 novos casos da 
doença na cidade.
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ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Prefeitura de In-
daiatuba firmou 
convênio com o 

Sesi (Serviço Social da 
Indústria), na terça-feira 
(26), para implantar o 
Sistema Sesi de Ensino do 
1º ao 5º ano na educação 
infantil e no fundamental.

O prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) disse que 
o convênio beneficiará 
20.618 alunos de 44 es-
colas da rede e exigirá a 
capacitação de 903 profis-
sionais que atuam na área, 
entre professores, gestores 
e técnicos.

O convênio foi assi-
nado entre o prefeito e o 
presidente da Fiesp, Sesi 
e Senai, Paulo Skaf, que 
deixa o cargo em dezem-
bro. “É uma alegria muito 
grande este ser um dos 
meus últimos atos como 
presidente”, disse.

Prefeitura firma convênio com o Sesi
que beneficiará mais de 20 mil alunos 
Sistema de ensino da entidade será implantado na rede do 1º ao 5º ano da educação infantil e fundamental

Academia
Além do convênio, 

Skaf inaugurou a nova 
academia do Sesi em 
Indaiatuba, comple-
xo Fitness que passou 
por uma revitalização 

completa a partir de 
um investimento total 
de aproximadamente 
R$ 1 milhão.

A academia ganhou 
áreas mais modernas 
de convivência, Salas 

de Fitness, Personal, 
Dança e Lutas, mais 
serviço de atendimen-
to personalizado, com 
aulas exclusivas custo-
mizadas, e terá pilates 
até dezembro.

Na mesma cerimô-
nia, Skaf anunciou a 
realização de um Fes-
tival de Rugby, que 
será sediado em Indaia-
tuba. Representantes 
do esporte estiveram 
presentes. A programa-
ção será em dezembro 
deste ano. 

A iniciativa faz parte 
da parceria assinada 
entre Sesi-SP e a Con-
federação Brasileira de 
Rugby com o fim de 
desenvolver a moda-
lidade em Indaiatuba, 
Votorantim, Osasco, 
Jacareí ,  Campinas , 
Taubaté e Tatuí. 

Para isso, o convê-
nio prevê oficinas e au-
las nas unidades, além 
das capacitações de 
educadores físicos do 
Sesi-SP para o rugby 
e a integração da área 
de Alto Rendimento da 
confederação.

Elias Fausto
Outro projeto que 

teve convênio celebra-
do na terça-feira foi o 
do programa Atleta do 
Futuro. A iniciativa aten-
derá os municípios de 
Indaiatuba e de Elias 
Fausto, com cerca de 
1.000 alunos beneficia-
dos.

Além do prefeito de 
Indaiatuba, Nilson Gas-
par, esteve presente o 
prefeito de Elias Fausto, 
Maurício Baroni (MDB). 
“Esporte é saúde e o es-
porte educa. Então, temos 
um ganho enorme aqui”, 
disse o prefeito.

Entre as modalidades 
que constam do progra-
ma estão: futebol, atletis-
mo, natação, tênis e judô. 
O programa é voltado 
para crianças e jovens 
entre 6 e 17 anos no Sesi 
e em locais indicados 
pelas prefeituras. 

AYRTON VIGNOLA

Convênio assinado pela Prefeitura beneficia 44 escolas da rede municipal e 903 profissionais
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Feriadão: Confira o que abre e  
fecha nas repartições municipais

Na próxima terça-
-feira, dia 02 de 
novembro, será 

feriado devido ao Dia de 
Finados. Com isso nos dias 
01 (segunda) e 02 (terça) 
somente os serviços consi-
derados essenciais estarão 
em funcionamento, em 
sistema de plantão. Ponto 
facultativo também será 
considerado nesta sexta-fei-
ra (29) em virtude do Dia 
do Funcionário Público, 
comemorado em 28 de ou-
tubro, e que foi transferido 
para hoje (29).

Na saúde, os indaiatu-
banos podem contar com 
a urgência e emergência 
da UPA-24h (Unidade de 
Pronto Atendimento) e no 
Haoc (Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo). O plan-
tão odontológico, que tam-
bém é realizado na UPA, 
funcionará das 7h às 19h.

O Ecoponto de Inertes 
do Jardim João Pioli fun-
cionará como de costume, 
todos os dias, das 7h às 
19h. O Ponto Verde - Feira 
de Agricultura Familiar 
de Indaiatuba “Agenor 
Tachinardi” permanece 

funcionando aos sábados 
e domingos, das 8h às 13h.

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) farão 
o atendimento emergencial 
da população pelo telefone 
0800-7722195. Os serviços 
operacionais da Guarda 
Civil, ligada à Secretaria de 
Segurança Pública, mante-
rão o plantão normal. O 
telefone da Guarda para 
emergência é 153, da Polí-
cia Militar é 190, do Corpo 
de Bombeiros, 193 e da 
Central de Ambulâncias 
192.

Lazer
O Bosque do Saber es-

tará aberto no sábado (30) 
e domingo (31) das 9h às 
16h. Na sexta (29), segunda 
(1) e terça (2) o espaço não 
funcionará. O Parque da 
Criança estará funcionando 
de sexta (29) a domingo 
(31), na segunda (1) e terça 
(2) o local é fechado para 
manutenção. Para as atra-
ções aquáticas, é necessário 
se cadastrar e agendar as vi-
sitas pelo site da Prefeitura 
– www.indaiatuba.sp.gov.
br/parque-da-crianca/. O 
parque funcionará com 
público reduzido em 50% 

da capacidade. O horário de 
funcionamento do Parque 
da Criança é de quarta a 
domingo, das 8h às 18h, 
inclusive aos feriados.

O Parque do Mirim es-
tará aberto em todos os dias 
do feriado prolongado. O 
espaço funciona diariamen-
te, das 6h às 19h, podendo 
permanecer no local até 
as 20h. A fonte interativa 
permanece fechada, já o 
Museu do Mirim e o Mi-
rante permanecerá aberto 
das 8h às 17h. 

O Museu da Água só 
não abrirá na segunda-feira 
(1). Os visitantes poderão 

apreciar toda a área externa, 
inclusive a bica. As visitas 
às salas de exposição estão 
sendo feitas em grupos de 
no máximo 10 pessoas. O 
horário de funcionamento 
é das 9h às 16h, podendo 
permanecer até as 17h. 

O Museu Municipal 

“Antônio Reginaldo Geiss” 
– Casarão Pau Preto e a área 
externa do casarão estarão 
abertos para visitação na 
sexta (29), das 9h às 12h, 
no sábado (30) das 9h às 
17h, e no domingo (31), se-
gunda (1) e terça (2) das 9h 
às 12h, com a capacidade 

de 60% de ocupação se-
guindo todos os protocolos 
sanitários.

Para frequentar os locais 
públicos, é obrigatório o 
uso da máscara e todos 
os espaços contam com 
álcool em gel para uso dos 
visitantes.

O Parque do Mirim estará aberto durante todo o feriado prolongado e funcionará das 6h às 19h diariamente

Serviços considerados essenciais, como abastecimento, vão funcionar em sistema de plantão  

DENISE  KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

O feriado prolongado 
de Finados, no dia 2 de no-
vembro, deve movimentar 
as rodovias administradas 
pela AB Colinas, conces-
sionária do Programa de 
Concessões Rodoviárias 
do Estado de São Paulo, 
entre a sexta-feira, dia 29 de 
outubro e a terça-feira, dia 2 

Rodovia SP-75 deve receber até o dia 2 
214 mil veículos, prevê concessionária

de novembro.
Na SP-075 (Rodovias 

Archimedes Lammoglia, 
Prefeito Hélio Steffen, En-
genheiro Ermênio de Oli-
veira Penteado e Santos 
Dumont), que liga Itu a 
Campinas, ao todo, são 
aguardados 214 mil veí-
culos. 

O motorista que não 
deseja enfrentar tráfego 
intenso na saída para o 
feriado deve evitar pegar a 
estrada entre às 18h e 24h 
da sexta-feira, dia 29, e das 
6h às 12h do sábado, dia 30. 
Durante a volta, o horário de 
maior movimento promete 
ser entre 12h e 22h da terça-
-feira, dia 2.

Já a Rodovia Castello 
Branco (SP-280), uma das 
principais vias de acesso 
para o interior do Estado, 
cujo trecho de concessão 
da AB Colinas vai de Itu a 
Tatuí, deve receber 187 mil 
veículos. 

A Concessionaria alerta 
os usuários sobre a ne-
cessidade de se manter as 
medidas de segurança e 
prevenção contra a contami-
nação da COVID-19. 

Movimento mais intenso será na sexta (29) e na terça (02)

ARQUIVO/AB COLINAS
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Por estar  entre 
as 30 melhores 
cooperativas de 

crédito do estado de 
São Paulo, o Sicoob 
UniMais Centro Leste 
Paulista, foi convidado 
pela OCESP - Organiza-
ção das Cooperativas do 
Estado de São Paulo a 
participar gratuitamente 
através da sua presiden-
te da Missão Crédito 
que será realizada em 
Portugal, de 05 a 19 de 
novembro na Universi-
dade Católica de Lisboa.

Junto com os dois re-
presentantes do Sicoob 
UniMais Dra. Egidia 
Witzel Beltrame (Pre-
sidente do Conselho de 
Administração) e Sr. 
Ruan Christofoletti de 
Queiroz (Diretor Admi-
nistrativo), participarão 
um grupo de 30 presi-
dentes e executivos das 

Sicoob UniMais participará de
missão de crédito em Portugal
Convite para a cooperativa de crédito foi feito pela Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo

cooperativas de crédito 
de todo o estado.

O programa de imer-

Cooperativo Agrícola; 
Vista Técnica a Coope-
rativa Antonio Sérgio 
para a Economia Social;  
Design Thinking. 

“As expectativas 
para essa missão de 
crédito são múltiplas, 
pois iremos conhecer as 
alternativas de crédito 
em um país de primeiro 
mundo com alto índi-
ce de desenvolvimento 
humano, as políticas e 
taxas aplicadas por lá. 
Também visitaremos 
diversas cooperativas 
de diferentes ramos para 
entender como cada uma 
se comporta no mercado 
e com isso trazer co-
nhecimento e melhorias 
para aplicar na nossa co-
operativa aqui no Brasil 
e consequentemente na 
saúde financeira de nos-
sos cooperados” afirmou 
a Dra. Egidia. 

 SICOOB UNIMAIS

Egidia Witzel Beltrame (Presidente do Conselho de Administração) e Ruan Christofoletti de Queiroz (Diretor Administrativo)

INFORME PUBLICITÁRIO

são de crédito contem-
pla os seguintes temas: 
Acelerador Econômico 

e Social; Responsa-
bilidade Econômica, 
Social e Ambiental; 

Transformação Digital 
e disrupção tecnológica; 
Visita técnica ao Banco 
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Cemitérios abrem para 
visitas do feriado de Finados
São esperados aproximadamente 20 mil visitantes entre sábado (30) e terça-feira (02)

Os cemitér ios 
municipais es-
tarão abertos 

em horário normal para 
as visitas do Dia de 
Finados, dia 02 de no-
vembro. Os portões dos 
cemitérios da Candelá-
ria (Taipas e Pedras) e 
do Cemitério do Par-
que dos Indaiás estarão 
abertos das 07h às 17h, 
e são esperados apro-
ximadamente 20 mil 
visitantes entre sábado 
(30) e terça-feira (02). 

A Secretaria de Ser-
viços Urbanos e Meio 
Ambiente informa que 
o uso de máscaras é 
obrigatório e a reco-
mendação é para que a 
população respeite os 
protocolos sanitários 
para o enfrentamento à 
pandemia de Covid-19.

Este ano a Paróquia 
São Francisco de As-
sis celebrará missa no 

A Fiec (Fundação In-
daiatubana de Educação 
e Cultura) informa que 
as inscrições para o Ves-
tibular 1º Semestre/2022 
foram prorrogadas até 
o dia 05 de novembro 
de 2021. O processo 
seletivo oferece 40 va-
gas gratuitas de Ensino 
Tecnológico de Nível 
Superior, no curso de 
Processos Químicos.

Os interessados de-
vem se inscrever através 
do link http://processose-
letivo.sophia.com.br/De-
fault.aspx?escola=6462.

Para se inscrever é 
necessário que o candi-
dato tenha concluído o 
Ensino Médio. A taxa é 
de R$50,00 (cinquenta 
reais) e o pagamento 
deve ser realizado em 
Agências da Caixa Eco-
nômica Federal e Rede 
Bancária até o venci-
mento.

A Comissão do Vesti-
bular 1°semestre de 2022 

Cemitério Parque dos 
Indaiás em dois horá-
rios, às 8h e às 15h, e 
também no Cemitério 
Memorial, às 15h. No 
Cemitério Candelária 
a missa será conduzida 
pela Paróquia Santa 
Rita de Cássia, às 9h. 
Uma equipe da Igreja 
Universal também esta-
rá no Parque dos Indai-
ás fazendo a acolhida de 
visitantes.

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

É importante refor-
çar que não é permitido 
qualquer tipo de comér-
cio ambulante nas por-
tas dos cemitérios sem 
licença. Os floristas 
que ocupam as vagas 
demarcadas, tanto da 
Candelária como dos 
Indaiás, estão devida-
mente cadastrados para 
o trabalho.

Como de costume, 
após o feriado os agen-

tes do Programa de 
Controle da Dengue da 
Secretaria Municipal 
de Saúde farão uma 
ação de limpeza em to-
dos os cemitérios da ci-
dade para a retirada de 
pratos, vasos, cachepôs 
e outros recipientes 
que podem se trans-
formar em criadouros 
do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da 
Dengue.

xxxxx

PRORROGADO
Inscrições para o vestibular
1º Semestre/2022 da Fiec 
segue até 5 de novembro

O uso de máscaras é obrigatório e a recomendação é para que a população respeite os 
protocolos sanitários

orienta que, candidatos 
que já tenham cadastro 
na instituição provenien-
te de inscrições anterio-
res, deverão entrar em 
contato com a Secretaria 
Acadêmica no período 
das inscrições, das 8h às 
17h, para a criação de 
nova senha de acesso ao 
sistema. Informa ainda 
que, não será possível 
concluir inscrições via 
aparelhos celulares.

Provas
As provas acontecem 

em 05 de dezembro (do-
mingo), das 9h às 13h. 
Os locais de realização 
serão divulgados com 
antecedência nos qua-
dros de aviso da Fiec, no 
site www.fiec.com.br e 
na Imprensa Oficial do 
Município de Indaiatuba.

O edital com todas as 
informações está dispo-
nível no menu Processos 
Seletivos no site www.
fiec. com.br.
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Ao longo da vida da empresa, alerações podem ocorrer por obrigatoriedade/escolha de gestores ou empreendedores

Mudança de regime tributário: 
tudo que você precisa saber

REPRODUÇÃO/GOOGLE

Cada regime de tributação serve para classificar a estrutura tributária relativa ao CNPJ

O Brasil possui três 
regimes tributári-
os principais: o 

Lucro Real, o Lucro Pre-
sumido e o Simples Na-
cional. Ao longo da vida 
de uma empresa, é natural 
que ela necessite de mu-
dar o regime tributário a 
cada passo significativo 
de seu crescimento.

A mudança do regime 
tributário pode ocorrer 
por obrigatoriedade ou 
por escolha dos gestores 
ou empreendedores. É 
possível fazer trocas para 
uma opção que seja mais 
vantajosa, ajude com a 
redução de tributos e mel-
hore a saúde financeira 
do negócio. Todos os 
anos ficam estabelecidos 
um prazo para realizar a 
alteração de um sistema 
para o outro.

Assim, a mudança de 
regime tributário deve 
ser acompanhada por um 
profissional capaz de anal-
isar e orientar a empresa 
sobre suas necessidades 
fiscais e tributárias. E não 
apenas isso. O profission-
al deve ser capaz de com-
preender as mudanças 
estruturais realizadas na 
empresa para que a mu-

dança de regime tributário 
seja escolhida.

A seguir saiba sobre o 
regime tributário.

O que é?
Um regime tributário 

(ou regime de tributação) 
é um sistema utilizado 
pelo governo para estru-
turar, organizar e deter-
minar a cobrança de im-
postos para cada empresa. 
Cada regime de tribu-
tação serve para classifi-
car a estrutura tributária 

relativa a cada CNPJ 
com base em dois fatores 
importantes: A atividade 
exercida pela empresa 
e o faturamento anual 
do negócio. Esses dois 
fatores são fundamentais 
na hora de decidir qual 
será o regime tributária 
da empresa. Além disso, 
a cada momento em que 
eles se alteram e a empre-
sa expande, é necessário 
checar se a alteração de 
regime tributário deve 
ser feita.

O que é a alteração 
de regime de tribu-
tação? 

Como já exposto, a 
legislação brasileira atual 
estabelece três principais 
regime tributários: o Sim-
ples Nacional, o Lucro 
Presumido e o Lucro Real. 
É obrigatório que toda em-
presa, logo quando criada, 
faça algumas escolhas, 
como natureza jurídica, 
dentre outras, além do re-
gime tributário no qual ela 
será enquadrada. Assim, 

no decorrer da vida de uma 
empresa, é possível que seja 
necessária a alteração do 
seu regime tributário. Isso 
pode ocorrer por diversas 
razões, como aumento do 
faturamento, diversificação 
das atividades, mudança no 
quadro societário, dentre 
outras.

De modo geral, a 
alteração de regime de 
tributação é importante 
para que a empresa pague 
os impostos que lhes é 
devido e assim consi-
ga evitar pagar impostos 
acima do necessário ou 
até mesmo sonegar. Estar 
no regime tributário ade-
quado é um dos primeiros 
requisitos para que uma 
empresa consiga manter 
suas finanças alinhadas e 
obtenha uma maior estabi-
lidade no seu crescimento.

Quando deve ser feita 
a mudança?

Há algumas situações 
em que a mudança de re-
gime se torna obrigatória 
para a empresa como o de-
scumprimento de alguma 
regra do enquadramento 
atual e o faturamento além 
do limite imposto pelo 
regime.

Como é feita 
a mudança?
O primeiro fator a 

ser analisado é qual o 
regime tributário mais 
adequado para a empre-
sa. Por isso, a escolha de 
regime tributário deve 
ser acompanhada por 
um profissional que en-
tenda bem as regras e 
demandas para cada en-
quadramento tributário. 
A alteração é feita, em 
tese, sempre no início 
de cada ano fiscal, mas 
há exceções que devem 
ser analisadas de acordo 
com o caso concreto.

Autor
Percival Nogueira 

de Matos, Contador e 
Advogado, especialista 
em Direito Tributário, 
Holding e Planejamento 
Societário, Pós-Grad-
uado em Dire i to  do 
Trabalho e Processu-
al do Trabalho, sócio 
do escritório Percival 
Nogueira Sociedade In-
dividual de Advocacia 
e do escritório contábil 
Harmonia Contabili -
dade; Master Practi-
tioner; Personal e Pro-
fessional Coach.

A  P r e f e i t u r a  d e 
Indaiatuba encerrou 
nesta quarta-feira (27) 
o pagamento do Pro-
grama Renda Mínima. 
A 7ª e última parcela 
beneficiou, através de 
transferência de renda 
direta, famílias inscri-
tas no Cadastro Único, 
residentes em Indaiatu-
ba e com renda per ca-

APOIO FINANCEIRO
Prefeitura de Indaiatuba paga última parcela do Programa Renda Mínima

pita de até meio salário 
mínimo. Ao todo 4.397 
pessoas receberam o 
auxílio.

O programa munici-
pal Renda Mínima que 
pagou 7 parcelas de R$ 
130,00, mais R$ 20,00 
por filho, limitado a 
três crianças de até 14 
anos, foi anunciado 
pelo prefeito Nilson 

Gaspar em março de 
2021, pelo período de 
três meses, com o ob-
jetivo de amenizar o 
impacto negativo que a 
pandemia da Covid-19 
gerou  nas  famí l ias 
mais vulneráveis. No 
anúncio, Gaspar disse 
“não vou fechar  os 
olhos diante das difi-
culdades que muitos 

ALEX JEGOROW RIC/PMI

Auxilio Emergencial 
Municipal Renda Mínima 

beneficiou mais 
de 4 mil famílias

chefes de família estão 
enfrentando por terem 
perdido seus empregos 
ou que tiveram sua ren-
da reduzida”.

Em julho deste ano, 
o programa municipal 
foi prorrogado para 
três meses, finalizan-
do, então, o benefício 
financeiro neste mês. 
(DK)
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Ap ó s  r e v é s 
em sua  ú l -
tima luta, o 

indaiatubano Thiago 
Moisés, da academia 
American Top Team, 
busca recuperação 
no UFC Las Vegas 
42. No dia 13 de no-
vembro (sábado), o 
brasileiro volta ao 
octógono e enfrentará 
o espanhol Joel Ál-
varez, pela categoria 
peso-leve até 70 kg.

Moisés busca sua 
quinta vitória no Ul-
timate, mas vem de 
uma derrota contra o 
russo Islam Makha-
chev, na luta realizada 
em julho deste ano, 
que acabou com uma 
série de três vitórias 
seguidas do brasileiro 
na organização. 

“Acredito que vo-
cês vão ver um Thiago 
muito melhor nessa 
próxima luta,  pois 
consegui ajustar al-
gumas coisas que fiz 
de errado no com-
bate anterior. Mas, 
com certeza, os mé-
ritos também foram 
do meu adversário 
(Islam Makhachev). 
Não posso tirar os 
méritos dele, que tam-
bém vem fazendo um 
excelente trabalho. E 
é isso, usar essa derro-
ta como aprendizado e 
buscar evolução todos 

Indaiatubano Thiago Moisés tem nova 
luta marcada no UFC para novembro 
Brasileiro busca recuperação diante do espanhol Joel Álvarez no próximo dia 13 de novembro

os dias”, salientou o 
atleta em entrevista ao 
Mais Expressão. 

Desde  2018  no 
UFC, Moisés é atual-
mente o 15º no ranking 
dos leves. Nesse perí-
odo, o indaiatubano 
subiu ao octógono 
em sete oportunida-
des, venceu quatro 
combates e perdeu 
outros três. Destaque 
para os triunfos sobre 
Alexander Hernan-
dez, Bobby Green e 
Michael Johnson.

Já o adversário de 
Moisés na noite do 
dia 13 vem de três 
vitórias seguidas no 
UFC, porém ainda 
busca um vaga no 
top 15. Álvarez está 
na organização desde 
2019 e, nesse período, 
conquistou três vitó-
rias e uma derrota em 
sua estreia. Na sua úl-
tima apresentação, em 
outubro de 2020, ven-
ceu o também russo 
Alexander Yakovlev. 

“ A  e x p e c t a t i v a 
para essa luta é de vi-
tória. Estou treinando 
muito, todos dias, e 
me sinto muito bem 
preparado para esse 
combate. Vou lutar 
contra um adversário 
que é bem completo, 
tanto na luta em pé 
quanto no chão, por 
isso será um combate 
bem legal para os fãs 
assistirem”, projeta 
Moisés.   

DIVULGAÇÃO

Thiago Moisés, da academia American Top Team, de Indaiatuba: treinamento forte

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

O “Memórias” desta edição é para relembrar e comemorar muito. O Esporte Clube Primavera celebra esta semana 18 
anos do vice-campeonato da Série B1 do Campeonato Paulista de 2003, conquista que garantiu acesso à Série A3 do esta-
dual em 2004. Com 16 equipes participantes, a competição foi disputada em pontos corridos e com duas fases. Na última 
rodada, no dia 26 de outubro, o Primavera bateu o Capivariano pelo placar do 3 x 2, garantindo a segunda posição. O 
campeão daquele ano foi a Mauaense.

Memórias do 
E.C. Primavera

ACERVO DO EC PRIMAVERA

Las Vegas 42
A l é m  d e  M o i -

sés, outros brasilei-
ros também sobem 
ao octógono do UFC 
Las Vegas 42. Estão 
confirmados no card 
Jailton Malhadinho, 
Danilo Marques, Phi-
lipe Lins e Marcos 
Pezão. 

J á  a  l u t a  p r i n -
cipal da noite será 
entre os pesos pena 
(a t é  65 ,7kg)  Max 
Holloway e Yair Ro-
drigues, na luta que 
deve definir o pró-
ximo desafiante ao 
título de Alexander 
Volkanovski. 
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No Colégio Meta os 
impactos da pan-
demia, inicialmen-

te assustadores no que se 
refere às perspectivas da 
Educação, proporcionaram 
total mobilização da equipe 
escolar, maior unidade mes-
mo em meio às diversidades, 
pesquisas, estudos e muita 
aprendizagem, vivências e 
descobertas pedagógicas iné-
ditas. O Colégio não parou 
em momento algum, mesmo 
distante de seus estudantes. 
A comunidade escolar se 
espalhou por várias regiões 
de Indaiatuba e imediações, 
sendo os professores acolhi-
dos nas residências de cada 
família. A rotina escolar se 
integrou com a rotina fami-
liar, de modo a estreitar os 
vínculos e a conexão entre 
os principais protagonistas 
do ensino qualitativo.

De maio a outubro de 
2020, as crianças e jovens 
estavam completamente dis-
tantes dos espaços da escola, 
em ensino remoto. Apesar 
da distância física, a pro-
ximidade só se fortaleceu. 

Colégio Meta retoma as aulas presenciais de 
forma natural, seguindo os protocolos de higiene 
Desde a retomada oficial, a escola não registrou nenhuma situação de contágio da doença

Parece mágica, mas não é, 
o engajamento, compro-
misso e a responsabilidade 
de todos os integrantes da 
equipe escolar realmente fez 
a diferença.

A partir de outubro de 
2020, o retorno gradativo 
iniciou-se, por meio do 
oferecimento de oficinas 
no contraturno das aulas 
regulares. Neste momento, 
empresas especializadas 
cuidavam dos protocolos 
de higiene e segurança, 
garantindo a preservação da 
saúde de todos. 

Em fevereiro de 2021, 
o ensino híbrido propor-
cionou o acolhimento de 
maior número de estudantes 
em atividades presenciais, 
sem acarretar prejuízo aos 
que permaneciam em casa. 
Na segunda unidade letiva, 
ampliaram-se ainda mais as 
adesões às aulas presenciais 
e, após as férias escolares de 
julho, o Colégio tinha cerca 
de 80% de seus estudantes 
em seu interior. Durante 
todo esse tempo, nenhuma 
situação de contágio foi 

registrada.
O mês de novembro se 

aproxima e, junto com a sua 
chegada, renova-se a espe-
rança de resgate da “norma-
lidade”. É certo que tal nor-
malidade é relativa porque, 

COLÉGIO META

Após feriado prolongado, o Colégio Meta terá praticamente volta total dos estudantes
depois de tantas descobertas 
e transformações, as escolas 
jamais serão as mesmas.

Na Semana da Criança, 
todos foram preenchidos 
por um mix de sentimentos, 
ao participarem de eventos 

extremamente importan-
tes e integradores, os quais 
não ocorriam há quase dois 
anos. O Colégio promoveu 
diversas atividades para as 
crianças da Educação In-
fantil e Ensino Fundamental 

(anos iniciais), incluindo 
uma super sessão de cinema, 
na quadra do Colégio. Para o 
Ensino Fundamental (anos 
finais) e Ensino Médio, um 
grande torneio de futebol 
foi organizado, na Arena 
77. Todos os protocolos 
habituais foram preservados 
e os jovens demonstraram 
o quanto esses momentos 
fizeram falta.

Logo após o feriado pro-
longado, o Colégio Meta terá 
praticamente a íntegra de 
seus estudantes de volta e já 
está preparado para recebê-
-los, com acolhimento, afeto, 
espaços de escuta, alegria e 
empatia, pois será preciso 
reconstruir a “normalidade”, 
com absoluta conexão. 

Para conhecer mais so-
bre o Colégio Meta, acesse 
www.colegiometa.com, tam-
bém no facebook em face-
book.com/Colégio Meta, ou 
faça uma visita. A Unidade I 
está situada na Rua Hermínio 
Steffen, nº 96, Jardim Regina 
e a Unidade II, na Av. Cel. 
Antônio Estanislau do Ama-
ral, nº 1541, Itaici.

INFORME PUBLICITÁRIO

O Sebrae Aqui em par-
ceria com o Senac abriu 
as inscrições para o curso 
presencial e gratuito de 
“Manipulação de imagem 
para fotografo”.

Para se inscrever a pes-
soa deve ter conhecimento 
em funções básicas em 
fotografia.

Como pré requisito é 
preciso que o aluno sai-
ba sobre: obturador, dia-
fragma, ISO, fotometria, Para se inscrever, interessado deve ter conhecimento básico 

CAPACITAÇÃO
Sebrae Aqui abre inscrições para curso destinado a formar fotógrafos

profundidade de campo, 
balanço de branco e fun-
ções básicas em Photoshop: 
tipos de arquivo (Psd, Tiff, 
Jpeg), layers/camadas de 
Ajustes, seleção e másca-
ras. As inscrições devem 
ser realizadas pelo link: ht-
tps://www.sympla.com.br/
manipulacao-de-imagem-
-para-fotografo---senacse-
brae---p-4457__1378136

O curso destinado para 
fotógrafos acontecerá dos 

dias 8 de novembro até 2 
de dezembro as segundas, 
terças e quartas-feiras. O ho-
rário será das 8h às 12h e as 
aulas ministradas na Fiec 1.

Nos encontros, os alu-
nos aprenderão a tratar e 
manipular imagens digitais, 
fornecendo ferramentas do 
Adobe Photoshop e Ligh-
troom a fim de melhorar 
as imagens capturadas e 
atender às estéticas visuais 
de cada trabalho. 

REPRODUÇÃO

Serviço
Data: 08/11 à 02/12.
Horário: Das 8h às 12h 
(segunda - terça – quarta).
Local: FIEC 1 - Avenida 
Eng. Fábio Roberto Bar-
nabé, 3405 - Jd. Regina.
Link de inscrição https://
www.sympla.com.br/ma-
nipulacao-de-imagem-pa-
ra-fotografo---senacse-
brae---p-4457__1378136
Informações: (19) 3834-
9272
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A nova delegacia é grande conquista, já que a violência piorou na pandemia

Prefeitura inaugura Delegacia da Mulher
com presença do vice-governador 

A reforma da Dele-
gacia de Defesa 
da Mulher de In-

daiatuba, onde a Guarda 
Civil e a Polícia Civil 
atuam em conjunto na 
realização do Caminho 
da Rosas para defesa e 
proteção das mulheres, 
foi realizada pela Prefei-
tura de Indaiatuba através 
da Secretaria de Obras 
e Vias Públicas. Foram 
investidos aproximada-
mente R$ R$ 110 mil 
com recursos municipais. 

A entrega da reforma 
da DDM foi realizada 
durante a visita do vi-
ce-governador, Rodrigo 
Garcia, nesta terça-feira 
(26), no Museu da Água. 
Também estavam pre-
sentes o prefeito Nilson 
Gaspar e o vice-prefeito 
Túlio do Couto.

“Infelizmente a pan-
demia escancarou algo 
que estava debaixo do 
tapete. A violência contra 
a mulher já era um pro-
blema grave, mas com a 
pandemia e o isolamento, 
a situação piorou”, disse 
o vice-governador.

Segundo o vice-pre-
feito Túlio, um Delegado 
especializado em políti-
cas de proteção à mulher 
virá prestar serviço para 
a cidade. O local também 
contará com policiais 
mulheres, pois “o aco-
lhimento às vítimas deve 
ser feito preferencial-
mente por mulheres, e 

Do lado direito da placa, o vice-governador Rodrigo Garcia, e do lado esquerdo o prefeito Nilson Gaspar 
e o vice Túlio do Couto

gistrados, número que foi 
para 813, um aumento de 
93%. O mesmo aconteceu 
com os flagrantes: 37 fo-
ram registrados antes do 
programa e 193 depois de 
seu início, um aumento de 
421% (números atualiza-
dos até 21 de outubro de 
2021).

Em 2019, um gru-
po da Guarda Civil de 
Indaiatuba passou por 
treinamento com a Pa-
trulha Maria da Penha, 
realizado pela Guarda 
Civil Metropolitana de 
São Paulo, ensinamento 
que foi compartilhado 
com toda a corporação.

Em 2020, o setor de 
Estatística e Desenvolvi-
mento da Guarda Civil 
apresentou mais uma ino-
vação: o aplicativo SOS 
Caminho das Rosas, que 
funciona como um botão 
do pânico. A ferramenta é 
voltada para mulheres que 
possuem medida protetiva 
e é instalada em um smar-
tphone. Quando acionado, 
direciona a equipe mais 
próxima da Guarda Civil 
ao local da ocorrência.

Os policiais da Dele-
gacia da Mulher também 
são orientados a cumprir 
os mandados de prisão, 
não só nos casos de vio-
lência física, sexual e 
psicológica, como tam-
bém no caso da falta de 
pagamento de pensões 
alimentícias. A ampla 
divulgação da Lei Maria 
da Penha também ajuda a 
fortalecer o Caminho das 
Rosas.

que tenham sensibilidade 
com essa violência ver-
gonhosa, que ocorre, em 
70% das vezes dentro de 
casa”, afirma. 

O atendimento às mu-
lheres vítimas de violên-
cia já ocorria na Delega-
cia do 1º distrito, na rua 
Ademar de Barros, mas 
essa é a primeira dedi-
cada exclusivamente às 
mulheres.

DDM
A obra iniciada em 

junho deste ano foi con-
cluída em quatro meses 
e neste período foram 
readequados alguns es-
paços e salas como a re-
cepção e outras salas para 
atendimentos diversos, 
pintura interna e externa; 
substituição de portas e 

vidros danificados; subs-
tituição de pisos internos 
e externos; substituição 
de luminárias e lâmpa-
das; manutenção da rede 
elétrica; substituição de 
mobiliário e releitura 
da comunicação visual 
interna e da fachada.

Sob titularidade do 
delegado Dr. Adriano 
Carpino Prado, a DDM 
é composta por sete Po-
liciais Civis, sendo um 
Delegado de Polícia, três 
escrivães, dois inves-
tigadores e um agente 
policial. A unidade está 
localizada na rua Ademar 
de Barros, nº 125, ao lado 
da Delegacia Central. O 
atendimento acontece de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 18h.

Conforme Decreto Es-

tadual As Delegacias de 
Polícia de Defesa da Mu-
lher, criadas pela Lei nº 
5.467, de 24 de dezembro 
de 1986, têm, em suas res-
pectivas áreas de atuação, 
a atribuição para investi-
gar infrações penais rela-
tivas à violência domésti-
ca ou familiar e infrações 
contra a dignidade sexual 
praticadas contra pessoas 
com identidade de gênero 
feminino e contra crianças 
e adolescentes.

Caminho das Rosas
A Secretaria de Cultu-

ra da Prefeitura colabora 
com o projeto Caminho 
das Rosas. É uma rede de 
atenção a mulheres em 
situação de risco ou vio-
lência. Através da ação do 
programa, essas mulheres 

são acolhidas de forma 
humanizadas e orienta-
das sobre como podem 
proceder. 

O programa Caminho 
das Rosas é focado na 
prevenção da violência 
contra a mulher. Lan-
çado oficialmente em 
setembro de 2018, em 
conjunto com as secreta-
rias de Saúde, Segurança, 
Cultura e Assistência So-
cial, o programa oferece 
treinamentos, visando 
o atendimento e acolhi-
mento destas mulheres.

O número de atendi-
mentos e flagrantes da 
Guarda Civil de Indaia-
tuba aumentou exponen-
cialmente após o início 
do programa. Antes do 
Caminho das Rosas, 420 
atendimentos foram re-

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

PREFEITURA DE INDAIATUBA
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‘O controle do uso de redes sociais por crianças 
precisa vir da família’, apontam especialistas
Estudo inglês feito com 150 mil jovens mostrou o impacto das redes na saúde mental
BARBARA GARCIA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

GOOGLE

Se você tem 
filhos crian-
ças ou ado-
lescentes , 
com certeza 

já deve ter se pergunta-
do se o excesso de uso 
de eletrônicos e redes 
sociais pode ser preju-
dicial para o desenvol-
vimento deles. 

A primeira geração 
que nasceu tendo con-
tato com a internet foi 
dos nascidos até por 
volta de 1993, portan-
to, alguns estão se tor-
nando adultos agora. 
Da chegada da internet 
para cá, a comunidade 
científica tem publicado 
muitos estudos cientí-
ficos sobre o impacto 
dessas ferramentas no 
desenvolvimento e co-
tidiano das crianças e 
adolescentes. 

De acordo com o 
médico psiquiatra Mar-
co Antônio Abud, da 
USP São Paulo e cria-
dor do canal “Saúde da 
mente”, no Youtube, o 
maior estudo já publica-
do sobre o assunto foi da 
Royal Society of Public 
Health (em tradução 
livre, Sociedade Real 
de Saúde Pública), da 
Inglaterra. Nesse estu-
do, participaram 150 mil 
jovens, de 14 a 24 anos, 
e foram avaliadas as re-

des Youtube, Facebook, 
Instagram, Snapchat e 
Twitter. 

Desses cinco, o You-
tube foi o que teve o 
melhor impacto na saú-
de mental, levando em 
consideração indica-
dores como ansiedade, 
autoestima e autoima-
gem corporal. Porém, 
as outras redes mostra-
ram impactos negativos, 
principalmente o Insta-
gram e Snapchat. 

Isso se explica, na 
visão do psiquiatra, por-
que nesses dois sites é 
comum os usuários e 
influenciadores digitais 
postarem fotos muito 
posadas, produzidas e 
com vários filtros, mos-
trando um padrão de 
beleza irreal e levando 
às pessoas a altos níveis 
de comparação.

A recomendação é 
que o máximo de tempo 
considerado saudável 
para o uso são duas ho-
ras. Marco reconhece, 
que às vezes é difícil 
para os pais controlarem 
o uso, porém, medi-
das proibitivas não são 
aconselháveis, porque 
podem gerar mais con-
flitos agressivos entre os 
adolescentes e família. 

Para o jornalista e 
professor de Sociolo-
gia da Escola de Co-
municação e Artes da 
(ECA-USP), o problema 
envolve uma questão 
sem solução: “de um 

lado, as grandes empre-
sas da internet querem 
aumentar seus merca-
dos e consequentemente 
ampliar o tempo de uso 
de cada público-alvo. 
Ao mesmo tempo, pais e 
responsáveis não conse-
guem acompanhar o uso 
que seus filhos fazem 
das plataformas. 

A solução proposta 
pelas gigantes de médias 
digitais são ferramentas 
de “autocensura ou mo-
delos ainda mais invasi-
vos de controle da pri-
vacidade e intimidade, 
tornando a convivência 
familiar ainda mais di-
fícil”, explica Schwartz.

O professor destaca 
ainda que o impasse 
explícito está na ne-
cessidade de ampliar 
os lucros, por parte das 
empresas de mídia, e a 
incapacidade das famí-
lias de lidar os efeitos 
prejudiciais. 

“Por isso, o mais im-
portante é que a família 
esteja verdadeiramen-
te conectada na vida 
real, de forma que essas 
crianças e jovens que 
passam grande parte 
de seus dias colados na 
tela, também peguem 
gosto pelo mundo que 
existe fora da virtuali-
dade”, completa o so-

ciólogo. 
O psiquiatra Marco 

Abud, ressalta ainda que 
é muito importante os 
pais afirmarem para os 
filhos que as imagens 
altamente produzidas e 
embelezadas que elas 
encontram nessas re-
des, são apenas “um 
mundo maquiado”, e 
que não devem buscar 
essas idealizações em 
seu cotidiano. 

O psicanalista laca-
niano Christian Dunker, 
professor do departa-
mento de Psicologia da 
USP, no canal do You-
tube que leva seu nome, 
já gravou vídeos sobre o 

impacto psicológico das 
redes sociais e aplicati-
vos. Em um deles, ele 
afirma que um estudo 
francês mostrou que o 
uso de tablets e celula-
res pode ser prejudicial 
para o desenvolvimento 
de crianças pequenas, 
de até três anos, em 
vários aspectos: neuro-
lógicos, emocionais e 
até de aprendizado. 

Para pais e mães que 
estão em meio a esses 
dilemas, vale sempre a 
pena estudar e se atu-
alizar sobre o assunto, 
para que as novas gera-
ções se tornem adultos 
saudáveis. 

Instagram e Snapchat se mostraram as redes com maior efeito negativo para jovens com idades entre 14 e 24 anos
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A empresa de edu-
cação e tecno-
logia, Amado 

Maker, promove na sex-
ta-feira (5) às 19h no Au-
ditório da Prefeitura de 
Indaiatuba o Seminário 
“Caminhos da Educação 
Pós-Pandemia” com a 
participação do secre-
tário da Educação de 
Sobral/CE, Herbert Vas-
concelos e o CEO das 
empresas Portuguesas, 
Edubox S/A e BoldApp, 
Amaral Carvalho. O ob-
jetivo é conhecer formas 
de inovar a educação no 
cenário pós-pandêmico. 
A entrada é gratuita, 
mas é preciso reservar o 
lugar, pois as vagas são 
limitadas. A inscrição 
pode ser feita no What-
sApp (19) 9 9867-4163.

Herbert Vasconce-
los ministrará a palestra 
com tema Experiência 
de Sobral/CE: 1º lugar 

Seminário ‘Caminhos da Educação 
Pós-Pandemia’ acontece sexta-feira (5)
Secretário de Educação de Sobral, no Ceará, Herbert Vasconcelos, será principal palestrante

no Índice de Oportu-
nidades da Educação 
Brasileira. Pela quarta 
vez consecutiva, Sobral 
conquistou o 1º lugar no 
Índice no IOEB 2021, 
com nota 6,7, Sobral su-
pera as médias estadual 
(5,5) e nacional (5,0) o 
índice analisa as oportu-
nidades oferecidas para 
crianças e jovens desde 
a Educação Infantil ao 
Ensino Médio de todas 
as redes educacionais do 
município.

Herbert Vasconcelos 
é Mestre e Doutor em 
Tecnologia Aplicada a 
Educação e Metodologia 
de Ensino com Objetos 
de Aprendizagem em 
Ciência da Computação 
pela Universidade Fede-
ral do Ceará. Pós-doutor 
em Educação pela Fa-
culdade de Educação da 
Universidade Federal 
do Ceará. Foi consultor 

DIVULGAÇÃO

Encontro visa discutir como inovar na área em um cenário que não apresenta perspectivas

do Ministério da Educa-
ção (MEC) e da Direto-
ria de Educação Básica 
(DEB) da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES).

O empresário portu-
guês, Amaral Carvalho, 
abordará o tema “Como 

as ferramentas de tecno-
logia ajudam a educa-
ção”. A Edubox é uma 
empresa especializada 
no desenvolvimento 

de software de geren-
ciamento, aplicativos 
mobile e na concessão 
de recursos educativos, 
prestando ainda serviços 
de consultoria e forma-
ção profissional. 

Amaral Carvalho é 
formado em Tecnologias 
da Informação e Comu-
nicação pela Universida-
de de Aveiro Portugal, 
cursando pós-graduação 
em Estudos Chineses: 
Área de Negócios e Re-
lações Internacionais. 
Entre 2002 e 2008 foi 
bolsista de Investigação 
Científica no Projeto 
Matemática Ensino da 
Universidade de Aveiro, 
sendo responsável pela 
área de Apoio a Projetos, 
Logística e Comunica-
ção. Em 2010 fundou a 
empresa Edubox S.A. e 
em 2018 fundou a em-
presa BoldApps, tornan-
do-se CEO de ambas.
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Festa de premiação acontece no dia 6 de novembro, no Clube 9 de Julho

Após ser por duas 
vezes adiado 
por conta da 

pandemia da Covid-19, 
o Troféu Frutos de In-
daiá finalmente será 
realizado. A 15ª edição 
promete ser especial e 
acontece no dia 06 de 
novembro, no salão 
social do Clube 9 de 
Julho.

E toda a estrutura 
para que o maior e me-
lhor evento de premia-
ção de Indaiatuba e re-
gião aconteça diversos 
serviços são contrata-

dos, gerando mais de 
200 empregos indiretos. 
“A nossa festa de pre-
miação é enorme e exi-
ge que tenhamos muita 
organização e controle 
para que tudo ocorra 
da forma esperada, sem 
contratempos. Por isso, 
não medimos esforços 
na hora de contratar 
empresas e serviços 
para que façam a noite 
de premiação ser a mais 
perfeita possível”, dis-
se o diretor do Grupo 
Mais Expressão, Alan 
Di Santi.

Para ele, é uma ale-
gria ver que a vida está 
“voltando ao normal”, 

apesar de ainda ser ne-
cessário seguir os pro-
tocolos sanitários. “Es-
peramos muito por esse 
momento. Passamos 
por momentos difíceis 
durante esse um ano e 
meio e muitas incerte-
zas, mas mesmo diante 
disso nunca paramos 
com nossa organização. 
A equipe do Troféu 
Frutos de Indaiá traba-
lhou esse tempo todo de 
olho nas atualizações 
do Governo do Estado, 
assim como pesqui-
sando e contratando os 
melhores prestadores 
de serviço”, disse o 
diretor.

15ª edição
A 15ª edição do Tro-

féu Frutos de Indaiá se 
refere a premiação que 
deveria ter ocorrido em 
2020. Portanto, os pre-
miados na noite do dia 
6 de novembro serão 
aqueles escolhidos em 
pesquisa realizada em 
novembro e dezembro 
de 2019.

Neste dia, empresas 
e empresários receberão 
das mãos do diretor do 
Grupo, o troféu que sim-
boliza a satisfação dos 
clientes. “As melhores 
empresas de cada ramo 
merecem ser reconheci-
dos pela excelente pres-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

tação de serviço e pelo 
ótimo atendimento”, en-
fatiza Di Santi.

Homenagens
A edição também 

será marcada por home-
nagens. Um dos home-
nageados da noite será o 
fundador do Grupo Mais 
Expressão, Admilson 
Redecopa, que faleceu 
em 17 de junho de 2020, 
aos 53 anos, em decor-
rência da Covid-19.

“Eu perdi um irmão. 
E ele faz muita falta! 
Nada mais justo que ele 
seja lembrado num dia 
especial, afinal ele ama-
va a empresa e tinha um 

carinho muito grande 
pelo Troféu Frutos de 
Indaiá”, revela o diretor 
do Grupo. “Ele será ho-
menageado neste dia da 
forma que ele merece. 
E além do Admilson 
outras pessoas serão 
lembradas e homenage-
adas”, enfatiza. 

Admilson Redecopa 
fundou o jornal Mais 
Expressão em 2002 jun-
to com seu amigo e em-
presário, Alan Di Santi. 
Em 2004, lançaram a 
primeira edição da Revi-
sa Mais Expressão e no 
ano seguinte, em 2005, 
realização o Troféu Fru-
tos de Indaiá.

Troféu Frutos de Indaiá gera 
200 empregos indiretos
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Apresentação ocorre nesta sexta(29) e será aberta com série ‘O Brasil e o Mundo’

Sinfônica de Indaiatuba faz concerto 
gratuito no 2º ‘Encontro Musical’ 

A Orquestra Sin-
fônica de In-
daiatuba  se 

apresenta nesta sexta-
-feira (29) na segun-
da edição do Encontro 
Musical de Indaiatuba 
(EMIn). E para a aber-
tura, a Orquestra realiza 
o concerto Erudito e Po-
pular, da série O Brasil 
e o Mundo.  O concerto 
acontece no auditório 
Rainha, no Mosteiro de 
Itaici, às 20h. 

Como o nome mes-
mo diz, a apresenta-
ção Erudito e Popular 
faz uma viagem para 
reviver a trajetória de 
compositores interna-
cionais e nacionais, que 
passaram pelas veredas 
inspiradoras do erudito e 
do popular. O concerto 
passeia pelas obras dos 
compositores Béla Bar-
tók, um dos maiores no-
mes húngaros; Gustav 
Holst, compositor in-
glês; os brasileiros Clau-
dio Santoro e Clovis 
Pereira, que permeiam 

seus conhecimentos en-
tre as vertentes popular 
e a erudita. Para a peça 
de Pereira, inclusive, a 
Sinfônica recebe, como 
solista, o músico Kaya-
mi Satomi, que também 
integra o time do 2º 
EMIn como professor 
de violoncelo.

Circuito Cultural
Depois da noite de 

abertura, com a Sinfôni-
ca, as apresentações do 
2ºEMIn continuam até 
o dia 2 de novembro, no 
Museu Municipal An-
tônio Reginaldo Geiss 
(Casarão Pau Preto). 
No dia 30, às 20h, o duo 
Rafael Thomaz e Bruno 
Cabral reúne o saxofone 
e o violão executando 
músicas autorais inspi-
radas no jazz e na músi-
ca brasileira, com foco 
nos timbres e nuances 
de seus instrumentos. 
Já às 21h, o local recebe 
Leticia Nicolielo e Olí-
via Gênesi com o Bra-
sijazzy, que mistura o 
melhor da MPB e bossa 
nova com o jazz e blues

O dia seguinte, 31, 
tem o show Fusion Con-
cert, formado por Viktor 
De Lima (contrabaixo), 
Gerson Lima Filho (ba-
teria), Rodrigo Ribeiro 
(guitarra), Rodrigo An-
dreiuk (piano) e Weber 
Marely (saxofone), que 
levam ao palco um re-

pertório do gênero jazz 
fusion. A apresentação, 
que começa às 20h, tem 
participação da cantora 
Sara Bonfim.

A programação con-
tinua no dia 1º de no-
vembro, às 20h, com o 
Recital dos Professores 
do 2º EMIn: Cláudio 

Micheletti, Adonhiram 
Reis, Gabriel Marin, 
André Micheletti, Kaya-
mi Satomi e Ana Paula 
Freire apresentam um 
recital de música de 
câmara com formações 
variadas que vão de so-
los a duos e trios.

Para finalizar o even-

to, no dia 2 de novem-
bro, às 19h, os alunos 
do EMIn se apresentam 
para mostrar, na práti-
ca, o trabalho realizado 
durante os quatro dias 
de ensaio. Serão duas 
orquestras: a Camerata 
de Cordas, regida pelo 
maestro Felipe Oliveira, 
e a Orquestra Acadêmi-
ca, regida pelo maestro 
Paulo de Paula; além 
de alunos do curso de 
violino com a direção 
do professor Ricardo 
Sander.

Como assistir
O concerto Erudito 

e Popular tem a entrada 
gratuita, mas é preciso 
fazer a reserva online 
através do site www.
sympla.com.br. Serão 
disponibilizados 400 
lugares.

As apresentações no 
Casarão Pau Preto tam-
bém são gratuitas, mas 
para assistir, basta che-
gar ao local com alguns 
minutos de antecedência 
para garantir um lugar 
na plateia.

O concerto será realizado no auditório Rainha, no Mosteiro de Itaici, com início às 20h

FELIPE GOMESDA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Polo Shopping In-
daiatuba recebe no dia 4 
de novembro, às 19h, a 
4ª edição do Adote Amor 

DESFILE
Polo Shopping Indaiatuba recebe 4º edição do ‘Adote Amor Fashion’ 

Fashion Week. O evento 
que ocorre na Praça Central 
do Shopping visa dar visi-
bilidade à causa da adoção 

e arrecadar doações para a 
ONG Upar Indaiatuba.

No dia, vários volun-
tários vão desfilar com 

DIVULGAÇÃO /ADOTE AMOR

Desfile visa dar visibili-
dade à causa da adoção e 
arrecadar doações para a 

ONG Upar Indaiatuba

animais que já foram ado-
tados e outros que atual-
mente vivem em ONGs 
da cidade de Indaiatuba e 
que estão disponíveis para 
adoção. 

Além dos mais de 30 
patrocinadores e apoia-
dores que abraçaram a 
causa, a Adote Amor irá 
disponibilizar para venda 
produtos personalizados 
da entidade, como cami-
setas, comedouros, bonés, 

sacolas ecológicas e colei-
ras, que terão o lucro total-
mente revertido para ONG 
Upar, que resgata, reabilita 
e recupera animais debili-
tados em situação de risco.

Os interessados na 
adoção poderão preen-
cher, no dia do evento, 
uma ficha de inscrição 
para as próximas etapas 
para uma adoção respon-
sável. Abrigar um animal 
em casa demanda cuida-

dos e necessidades que 
devem ser alinhados com 
antecedência. Todo esse 
preparo é feito pela ONG 
junto à família para que a 
integração do pet ao novo 
lar seja feita da melhor 
forma possível.

O evento contará com 
protocolos de prevenção 
à Covid-19, como distan-
ciamento entre os partici-
pantes e uso obrigatório de 
máscaras para todos. 



Com tanto tempo de isolamento, artistas e público comemoram a volta

Com teatros reabertos, confira 
dicas para o feriado prolongado

Para quem gosta 
das artes presen-
ciais, e o Teatro 

é uma das mais presti-
giadas, a retomada dos 
shows e espetáculos 
precisa ser comemora-
da, não só pelos artistas 
e trabalhadores do setor 
cultural, como também 
pelo público.

Hoje e sábado (29 e 
30) o Teatro Oficina do 
Estudante no Iguatemi 
Campinas apresenta 
“Bye Bye, Bangu”. 
É um espetáculo de 
humor, no formato de 
monólogo com a Drag 
Queen Suzy Brasil. Na 
peça, ela vive Consue-
lo, uma mulher recém-
-aposentada que propõe 
a três amigas a ideia 
de refazer uma via-

gem que elas viveram 
25 anos antes. Com as 
malas feitas, esperando 
as amigas no aeroporto, 
Consuelo lembra de 
situações divertidas, 
típicas de quem não 
tem familiaridade com 
viagens internacionais. 

Na segunda feira, 1º 
de novembro, é a vez 
de duas sessões de “4 
amigos”, espetáculo 
que reúne nomes co-
nhecidos do Stand-up 
no Brasil: Dihh Lopes, 
Afonso Padilha, Már-
cio Donato e Thiago 
Ventura. Ao longo da 
peça, eles se revezam 
no palco sem nenhum 
adereço, apenas de 
“cara limpa”. Ao final 
eles se reúnem e con-
tam histórias que vive-
mos juntos, explicando 
porque são tão amigos. 
A classificação etária é 

de 16 anos. 
Para as crianças, 

também tem vários es-
petáculos infantis. No 
domingo, dia 30, às 
15 horas, é a vez de 
“O menino maluqui-
nho”, em adaptação da 
Cia Arte & Manhas. O 
roteiro é baseado no 
primeiro livro do es-
critor Ziraldo. O diretor 
Leonardo Cassano pre-
tende mostrar a relação 
entre o Menino, seus 
amigos e familiares, já 
que ele recebe a ajuda 
da avó para mostrar sua 
“Teoria dos Lados”. É 
uma peça para unir toda 
a família. 

Na terça-feira, às 
17 horas, a tradicio-
nal história dos Três 
Porquinhos traz mui-
tas inovações, como 
um lobo que não é tão 
malvado e assustador, 

DIVULGAÇÃO

além de ter um ponto 
frágil, usado como fio 
condutor da história: o 
pânico que possui de 
porquinhos! Ele não 
pode ver nenhum que 
correndo e, desta forma, 
a confusão está armada. 
Tudo começa quando os 
três porquinhos rece-
bem algumas valiosas 
moedas da mãe deles 
para comprar materiais 
e construir, cada um, a 
sua própria casa. Mas, 
na hora da construção, 
alguns materiais não 
foram entregues e, aí, 
começa a confusão. A 
interação com a plateia, 
marca da companhia 
de Campinas Arte & 
Manhas, também está 
presente neste espetá-
culo, e permite que as 
crianças ajudem os por-
quinhos a construir as 
casinhas tão sonhadas.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Atriz Suzy Brasil, representando Consuelo, na peça de humor ‘Bye Bye, Bangu’, uma das atrações no Teatro Oficina

A FAMÍLIA ADDAMS 2: PÉ NA ESTRADA
Lançamento - Animação / Comédia - Classificação Livre - 93 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (28) a Domingo (31) e na Quarta (3): 15h40* / 18h00* / 19h40
*na quarta as sessões das 15h40 e 18h00 serão exibidas na sala Comfort [TC]
Segunda (1º) e Terça (2 - feriado): 14h00 [TC] / 15h40 / 18h00 / 19h40
Polo Shopping
Quinta (28) a Quarta (3) 14h45 / 16h50 / 19h20
..................................................................................................................................................
ESPÍRITOS OBSCUROS
Lançamento - Terror / Suspense - Classificação 16 anos - 100 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (28) a Terça (2 – feriado): 18h30 / 21h50
Quarta (3): 18h20 / 21h50
................................................................................................................................................
D N A
Sessão “Lumière” de Filmes Franceses* - Drama - Classificação 14 anos - 91 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping Quinta (28): 19h30 [VIP] - *Para a sessão “Lumière”, ingresso único 
R$ 12,00 por espectador
................................................................................................................................................
DE VOLTA PARA CASA
Reprise da Sessão do “Cineclube Indaiatuba”* - Drama - Classificação 14 anos - 86 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (30): 14h40 [TC] - *Para a sessão do “Cineclube Indaiatuba”, ingresso único R$ 
12,00 por espectador
................................................................................................................................................
D U N A
2ª semana - Aventura / Ficção - Classificação 14 anos - 155 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (28) a Quarta (3): 16h15 [TC] / 20h10 [TC]
*na quarta as sessões serão exibidas em sala convencional
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (28): 19h50 Sexta (29) a Terça (2 - feriado): 17h15 / 19h50 [VIP]
Quarta (27): somente 17h15
................................................................................................................................................
RON BUGADO
2ª semana - Animação / Aventura - Classificação Livre - 106 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (28) a Quarta (3): 15h00 / 17h20
Polo Shopping
Quinta (28) a Quarta (3): 15h10
................................................................................................................................................
HALLOWEN KILLS: O TERROR CONTINUA
3ª semana - Terror / Suspense - Classificação 16 anos - 105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (28) a Segunda (1º): 21h30 [TC]*
*não haverá sessão desta versão na terça, dia 2 e na quarta, dia 3
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (28) a Quarta (3): 21h30
................................................................................................................................................
VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA
4ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 97 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (28) a Terça (2 - feriado): 16h45 [TC] / 19h05 [TC]
Quarta (3) 16h45 [TC]
Polo Shopping
Quinta (28) e Sexta (29): 15h45 / 18h50 / 21h00
Sábado (30) a Terça (2 - feriado): 14h15 / 15h45 / 18h50 / 21h00
Quarta (3) 15h45 / 18h50 / 20h40
................................................................................................................................................
007 - SEM TEMPO PARA MORRER
5ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 163 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (28) a Terça (2 - feriado): 20h30
Quarta (3): 19h20 [TC]
DUBLADO
Polo Shopping Quinta (28) e na Quarta (3): 16h10 [VIP] Sexta (29) a Terça (2 - feriado): 
16h10 [VIP] / 20h35
..............................................................................................................................................
ETERNOS
Pré-estréia mundial - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 157 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quarta (3): 20h30 [TC]
Polo Shopping Quarta (3): 19h45 [VIP]
DUBLADO
Polo Shopping
Quarta (3): 21h00
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Nosso cliente e parceiro Thiago do salão Thiago Felix Hair 
vai estar recebendo este ano o troféu do Frutos de Indaiá,  
como empresa Revelação,  Parabéns Thiago e Sucesso!!

No dia 23 de outubro a Indacor Cardiologia promoveu 
em Indaiatuba o Indacor Tennis Experience, com 
as Tenistas Olimpícas Teliana Pereira e Vanessa 
Menga, evento Beneficente em prol da Volacc!! 
Parabéns Indacor!!

No dia 26 de outubro, o Studio Diana Sousa, recebeu com um delicioso coquetel de Inauguração seus 
familiares, amigos e a imprensa. Especializado em Mega Hair com uma das melhores técnicas do 
mercado (fita adesiva invisível), o Studio promete abalar Indaiatuba.  Na Foto as sócias Diana Sousa e 
Erika Amarante e Diana com seus pais Divaldo e Eliana.Desejamos muito sucesso!!

Paula e Fabricio Salvaterra do Gerenciar, agora 
BPO Financeiro!!

A Muni em parceria com a Prefeitura de Indaiatuba,  trouxe para Indaiatuba no dia 21 de outubro o 
Cover oficial do Elton John, em uma ação social o valor dos Ingressos revertidos em produtos de 
cesta básica, serão doados à Funssol. Parabéns Muni pela ação e pelo show que foi maravilhoso!!

Nossa Cliente Ana Paula da Personalle Atêlier Marcenaria esteve prestigiando a inauguração da Illuminé 
Clinica de Estética. Na foto Ana Paula Medeiros, com Larissa Ferraz e Rosangela Barreto!!E esta semana nossa cliente a Terapeuta 

Capilar Angélica Mariano,  comemorou com seu 
esposo Gerson, 24 anos de casado, nós do Mais 
Expressão desejamos muitas felicidades!!
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Colégio Meta 

O Jornal Mais Expressão parabeniza o Junior, da 
Madelasca, pela passagem do seu aniversário, no último 
dia 27/10, e deseja felicidades sempre e que Deus o 
abençoe plenamente. Como carinho desse semanário 
Junior recebeu um delicioso Bolo da Madre.

Alunos da 1ª Série A - EM (Unidade II) recebem o 
material informativo sobre o Novo Ensino Médio do 
Colégio Meta.

Edson proprietário da DiCasa aniversariou na última 
quarta, e recebeu um mimo do Jornal Mais Expressão, 
um Bolo da Madre. Desejamos toda felicidade do mundo 
e que Deus o abençoe eternamente. Parabéns!

Equipe do Donna Ka, sendo entrevistada pelo SBT, 
como melhor delivery. Parabéns!Alunos do 9° ano -C (Unidade II) recebem o 

material informativo sobre o Novo Ensino Médio 
do Colégio Meta.

Após o sucesso dos livros Arborização Urbana e 
Contaminação Alimentar, Rubens Rugeri, proprietário da 
DDMax, lança o livro Perícia de Engenharia Automotiva, 
que aborda temas específicos de perícias e diversos 
assuntos de situações cotidianas de interesse das 
pessoas. Maiores detalhes no www.periciasalshain.com. 
Parabéns Rubens e muito mais sucesso!

 Alunos da 1ª Série A - EM (Unidade I) recebem o 
material informativo sobre o Novo Ensino Médio do 
Colégio Meta.

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

Adelaide Decorações

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

Mr.Roof
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CA09706 - JARDIM MOACYR ARRUDA - CASA MOBILIADA 
- AT. 250 m² AC. 160,55 m² - 3 dormitórios (1 suíte) todos com 
armários, sala ampla, sala de jantar, cozinha planejada, WC 
social, lavanderia e garagem para 2 autos sendo 1 coberta. 
Imóvel já mobiliado e com eletrodomésticos (só não ficam as 
televisões). R$ 5.000,00 + IPTU. CORRETORA LIA GONÇAL-
VES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

AP05317 - APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO - PIAZZA DI FIORI 
- 03 dormitórios sendo 01 suíte, (armários em 02 quartos), banheiro 
social, cozinha, sala de estar e jantar, lavanderia e banheiro de 
empregada, 02 vagas independentes, (obs: condomínio só tem 
220v.). LOCAÇÃO R$1.200,00 + COND + IPTU. CORRETORA 
JUDITE GOMES CRECI: 212063 – TEL: (19) 99600-1290.

CA09716 - VILA YTU - CASA TÉRREA - AT 157,87m², AC 
94,54m², 03 Dormitórios (sendo 1 suíte c/planejados e ar-condi-
cionado), Cozinha Americana Com Armários Planejados (fogão 
cooktop, forno elétrico, exaustor, lavadora de louça, microon-
das), Sala 2 Ambientes (estar e jantar), Área de Serviço, Va-
randa Gourmet C/Churrasqueira, Jardim e Garagem P/2 Carros 
Cobertos e 2 Descobertos. VENDE COM TODOS OS MÓVEIS 
E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - R$ 780.000,00. CORRETORA 
CÍNTIA BANWART – CRECI 129578 – (19) 99907-6516.

CH01809 - ALTOS DA BELA VISTA - AT. 1000 m² AC. 154,50 m² - 
Linda chácara com casa principal contendo 3 dormitórios(1 suíte), sala, 
cozinha, WC social e lavanderia. Edícula com 1 suíte e área gourmet 
com churrasqueira e fogão a lenha, banheiro e piscina medindo10x5. 
R$ 925.000,00. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - 
TEL: (19) 99293-1797.

AP05321 - APARTAMENTO RESIDENCIAL CLAUDIA - IN-
DAIATUBA/SP. AU.68,00 m² - 02 dormitórios, 02 salas, Cozi-
nha americana, Lavanderia, WC e garagem para 01 auto. R$ 
400.000,00. CORRETORA JUDITE GOMES CRECI: 212063 
– TEL: (19) 99600-1290.

AP05323 - Apartamento Loca-
ção - Premium Residence _ AU 
73m² - mobiliado e decorado - 2 
Dormitórios sendo 01 suíte ampla 
com planejados, incluindo cama 
com gavetas painel e criados 
mudo -  amplo closet duplo com 
espelho, ar condicionado e ven-
tilador de teto - outro dormitório 
com planejado, ambos com cor-
tinas - WC - sala de jantar com 
mesa e cadeiras com espelhos,  
lustre e ar condicionado - sala 
de tv integrada com painel de Tv 
- TV LED - sofá retrátil - cortina  - 
cozinha planejada - com muitos 
armários - geladeira - microondas 
- cooktop - forno - bebedouro - 
lavanderia com máquina de lavar 
- armários suspensos e armário 
multiuso -  churrasqueira - pia 
com gabinete - mesa em madeira 
maciça - bancos - excelente loca-
lização - área de lazer completa. 
R$ 2.500,00 + Condomínio + 
IPTU. CORRETORA LIA GON-
ÇALVES – CRECI 185819 - TEL: 
(19) 99293-1797.

CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 
– CRECI 202852.

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.

CA09705- VILLAGGIO DI ITAICI-MOBILIADA-
-AT.150m².AC.136m²- 03 dormitórios sendo 01 
suíte,wc social, sala, cozinha, lavanderia, 02 vagas 
de garagem (mobiliada. R$ 4.900,00 +COND.+IPTU. 
CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - 
TEL: (19) 99293-1797.

VENDAS

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

AP05305 - EDIFICIO FONTE DE TREVI - JARDIM 
SANTIAGO - 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 - BRÉS-
CIA - INDAIATUBA - 03 dormitórios sendo 01 suí-

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

CA09713 - JARDINS DO IMPÉRIO - CASA NOVA 
- AT. 150 m² AC. 115 m² - 3 dormitórios (sendo 1 
suíte com closet), sala  de estar, cozinha planejada, 
wc social, área gourmet com planejados e churras-
queira, lavanderia e garagem para 2 autos coberta. 
preparação para ar condicionado e aquecimen-
to solar. R$ 680.000,00. Fica pronta até o final de 
Outubro/2021.. CORRETORA LIA GONÇALVES – 
CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

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

CA09711 - PORTAL DAS ACÁCIAS - SOBRADO 
- AT 130m², AC 119,20m², 3 Dormitórios (sendo 
1 suíte) C/ Armários Planejados e Ar condiciona-
do, WC Social, Sala 2 Ambientes (estar e jantar), 
Lavabo, Cozinha Planejada, Lavanderia, Varanda 
Gourmet C/Churrasqueira e Garagem P/2 Carros 
Descoberta. R$ 650.000,00. CORRETORA CÍN-
TIA BANWART – CRECI 129578 –( 19) 99907-
6516.

LOCAÇÃO

AP05316 - COBERTURA PARA LOCAÇÃO - IN-
DAIATUBA/SP - 03 dormitórios sendo 02 suíte, co-
zinha com planejados, fogão embutido, sala TV, sala 
de estar, sala de jantar, uma enorme sacada com 
hidro, 04 banheiros, 2 vagas. PACOTE R$ 3.500,00 
(incluso condomínio e IPTU), CORRETORA JUDITE 
GOMES CRECI: 212063 – TEL: (19) 99600-1290.

AP05318 - VILA FURLAN - AU 96,86 m² - 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte, sala dois ambientes , cozinha, 
lavanderia , WC Social, garagem para 02 autos. R$ 
1.600,00 + COND + IPTU. CORRETORA LIA GON-
ÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

AP03566 - WINDS - AU 103,47m² - Apartamento 
novo pronto para morar, com 03 dormitórios sendo 
01 suíte (todos com armários e ar condicionado), WC 
social, roupeiro, sala ampla dois ambientes (com ar 
condicionado) e armários, lavabo,  cozinha planejada, 
lavanderia com armários fechada, aquecedor à gás já 
instalados, duas vagas de garagem tamanho G. R$ 
3.300,00 + COND. + IPTU. . CORRETORA LIA GON-
ÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

AP03802 - EXCELENTE APARTAMENTO EM 
CONDOMÍNIO COM INFRAESTRUTURA COM-
PLETA - 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, despensa, garagem para 03 autos. 
Condomínio com infraestrutura de lazer, academia, 
piscina, sauna, vestiário, quadra de tênis, quadra 
poliespotiva, churrasqueira, salão de festas, play-
ground, portaria 24hs. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU. 
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 7513- Apartamento Jardim Pedroso - 2 dorm, sala, coz, ba-
nheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.100,00 + Cond + IPTU

3 ref site 13- Casa Centro- 2 dorm, sala, cozinha e banheiro - 
R$ 1.200,00 + IPTU

7 Ref site 31345- Casa Jardim Esplanada II - 3 dorm, banhei-
ro, sala, coz, lavanderia, churrasqueira, piscina e garagem 
- R$ 975.000,00 

8 ref site 31344 - Casa Jardim Mantova - 3 dorm , wc social, 
sala, coz, área de serviço e garagem R$ 860.000,00

4 ref site 31338 - Apartamento Vila Georgina- 3 dorm, sala, coz, 
área de serviço e garagem R$ 2.000,00 + Cond + IPTU

5 ref site 9643- Apartamento Vila Aurora- 1 dorm, sala, coz, 
wc social, área de serviço e garagem - R$ 1.050,00 + Cond 

2 ref site 9449- Casa Jardim Residencial Nova Veneza - 2 
dorm , sala , coz , banheiro, área de serviço, churrasqueira e 
garagem R$ 2.300,00 + IPTU

10 ref site 25177- Terreno Jardim Regente- Lote de 431 m² - 
R$ 380.000,00

11 ref site 25877- Apartamento Vila Georgina  - 3 dorm, coz, 
sala, banheiro social e garagem - R$ 500.000,00 + Cond

12 ref site 27411 - Apartamento Vila Brizolla - 2 dorm, coz, sala, 
varanda área serviço e garagem - R$ 270.000,00 + Cond + IPTU

9 ref site 31276- Terreno Jardim Morumbi - Lote de 250 m² residen-
cial R$ 175.000,00

1 ref site 6962- Casa Jardim Regina  - 3 dorm , sala, coz, 
banheiro, área de serviço, churrasqueira, edícula do fundo 
e garagem R$ 3.000,00 



 | IMÓVEIS | B5



B6 | IMÓVEIS | 

         

   

CASAS

CA00543-JD. REGENTE3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas. ...R$ 424.000,00
CA00538-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte+dep+1 vaga .R$ 310.000,00
CA00467-VILA LOPES- 2 dorms+ dep+ 2 vags.................R$ 350.000,00
CA00521-VILA FURLAN- 3 dorms +dep+1 vaga. .............R$ 380.000,00
CA00537-MOACYR ARUDA- 2 suites+dep+2 vagas c/ piscina ...............  
......................................................................................R$ 530.000,00
CA00544-VILA MARIA- 2 dorms c/ suíte+dep+3 vagas...R$ 445.200,00
CA00519-JARDIM REGINA-3 dorms c/+dep+3 vagas ......R$ 583.000,00
CA00513-JUCELINO KUBITSCHEK- 4 dorms+dep+2vagas R$ 400.000,00
CA00522-BELO HORIZONTE-2dorms c/ suíte+dep+2vagas...................  
......................................................................................R$ 390.000,00
CA00527-BOA ESPERANÇA-3 dorms c/suíte+dep+2vagas ....................  
......................................................................................R$ 500.000,00
CA00510-JD. BARCELONA-3 dorms+dep+2 vagas. .........R$ 552.000,00
CA00526-NOVA INDAIA-3 dorms c/ suíte+2 vagas. ........R$ 402.800,00
CA00515-JD.BELA VISTA- 3dorms+dep+2vagas ..............R$ 742.000,00
CA00512-PARQUE DAS NAÇÕES-3dorms+de+2 vagas. ...R$ 477.000,00
CA00529-JD. PRIMAVERA-4 dorms c/ suíte +dep+3 vagas. ..................  
......................................................................................R$ 530.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00532-PARK REAL-3 dorms c/ suíte +dep+ 2 vagas. ...R$ 660.000,00
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
CA00540-TERRA COTA- 4 suítes+dep+4 vagas e piscina  ..R$ 2.000.000,00

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
AP00214-CENTRO- 2 dorms c/ suíte+dep+1 vaga. .........R$ 478.000,00

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$ 200.000,00

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- 404MTS. .......................................R$ 280.000,00
TE00346-JD. RITA DE CASSIA-344MTS ...........................R$ 425.000,00
TE00357-VILA FLORENÇA-150MTS ................................R$ 180.200,00
TE00334-RESIDENCIAL LAGUNA-300MTS ......................R$ 280.000,00
TE00353-JARDIM REGENTE-262MTS. ............................R$ 240.000,00
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

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. 
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. 
planejada c/ ilha, lav. c/ armários, gar. coberta para 2 carros e área gourmet. Possui armário embutido 
debaixo da escada. Aceita permuta c/ chácara.   
CA405 -  JD. PRIMAVERA -  R$ 650 MIL -  Sobrado c/ 4 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, coz. planejada, lav., wc, gar. coberta para 3 carros e área gourmet. Aceita Permuta c/ 
Chácara ou Sítio.   
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar e 
jantar, coz., lav., wc, churr., portão eletrônico e gar. coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs, churr. e gar. para 4 carros. Aceita 
permuta c/ chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$425 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. planejada, wc, lav., churr. e 
gar. coberta para 2 carros. Aceita permuta c/ casa em condomínio ou apto.                                                                                                      
CA306 – CIDADE NOVA – R$600 MIL -  3 dorm., 2 wcs, sala de estar dois ambientes, sala de 
jantar c/ área de luz, copa c/ armário, coz. planejada, lav., dispensa c/ prateleiras, gar. para 3 carros 
sendo 2 cobertas, edícula c/ 1 dorm., coz., wc e oficina. Possui área gourmet c/ churr. e quintal c/ 
pé de jabuticaba.  
CA303 – JD. EUROPA – R$740 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, hidro e 
varanda, 2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, 
lavabo, copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com banheiro, 
dispensa e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico e churrasqueira, 
portão eletrônico e ar condicionado.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, 2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet com 
churrasqueira. Obs: Preparado para aquecedor solar. 
CA305 – SÃO JOSÉ – ELIAS FAUSTO – R$480 MIL - 3 dormitórios todos com armários, banheiro, 
sala ampla, cozinha planejada com cooktop, coifa e forno elétrico, garagem coberta para 2 carros. 
Possui edícula com banheiro, área gourmet com churrasqueira, piscina, salão comercial e portão 
eletrônico.
CA309 – JD.DOS IMPÉROS – R$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 estar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e 
área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 
coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas 
amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, 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 dormi-
tórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala 
de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 
dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita permuta 
com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte 
com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem 
para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 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. ame-
ricana, varanda, lav., dispensa e edícula c/ wc. Possui área gourmet, piscina e quintal c/ cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$950.000,00 -  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$2.700.000,00 -  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. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 
CENTRO - EDIFICIO YPE – R$1.000,00 - 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$1.500,00 – Área 560 m²

VENDA
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Classificados

Vendo casa no Villa 
Brizola: com 3 dom. 
sendo 2 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia, 
no fundo uma edí-
cula com 3 cômodos 
e 1 banheiro, vaga 
de garagem coberta 
p 3 carros, terreno 
de 250m², próxima 
a Maravilhas do Lar, 
documentação tudo 
ok, R$ 350.000,00 
Contato 19 99714-
4113 19 - 3875-4550
Morada do sol  - 
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
Proprietário Vende 
Casa: 3 ou 4 suítes 
300m²,  Ótima loca-
lização Tradicional 

Ventriche, 250, dire-
to com proprietário. 
Estudo 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° 
andar, 2 dorm., sala, 
coz., banaheiro, 1 
vaga coberta, piscina, 
playground, salão de 
festa, churrasqueira, 
quadra poli esportiva, 
portaria 24hrs, cã-
meras, permite ani-
mais 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 
, 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. Alice -  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 
en t rada  +  pa rce -
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, 
portar ia 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-

de  270 mil aceito ofer-
ta 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
Casa térrea em Con-
domínio Park Real: 
AC. 105  AT 150 m! 
três dormitórios, uma 
suíte, dois deles com 
ar condicionado, sala 
pé direito alto com 
4,5 metros com linda 
sanca em led ! Cozi-
nha conjugada com 
armários embutidos, 
Cook top e forno elé-
trico! Área gourmet 
com planejados, ga-
ragem generosa pra 
dois carros cobertos 
,um lado detalhe com 
pergolado com vidro 
8mm! Sol da manhã! 
O condomínio pos-
sui portaria 24 ho-
ras, Duas quadras 
poliesportivas, Dois 
play ground, Salão de 
festa Cerca elétrica, 
Valor da taxa con-
dominial R$180,00, 
Iptu 950,00 por ano! 
Preço de venda R$ 
660.000,00 contato 
98346-2299

 
Apto Dueto de Ma-
riah : 3 dorm. 1 suite, 
sala, cozinha, sacada 
com churrasqueira 
1 vaga de garagem 
R$ 430.000,00 Aceita 
financiamento, (proxi-
mo ao mercado pague 
menos da av. concei-
cão) Tratar com Eu-
genio 19. 97410-1479
Alugo 2 Apartamen-
tos no Solar dos 
Girassóis: com 2 
dom. sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
sacada, área de lazer, 
1 vaga de garagem, 
portaria 24hrs play-
ground. R$1.750,00 
incluso cond. + IPTU 
+ água. Contato 19 
99714-4113 19 -3875-
4550 
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/
Gonzaga, frente ao 
mar, 2 dorm (1sui-
t e ) , g a r a g e m .  1 3 
997123768
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 

condomínio Semi de-
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: - 
Troco 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
Oportunidade Lan-
çamento: Casa 2 dor-
mitórios Valor: 230 mil 
(19)9970-1305
Oportunidade Lan-
ç a m e n t o :   C a s a 
(F la t )  2  do rm i tó -
rios 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
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$280 MIL -  (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Vende-se  casa nova  
no   Jardim  Coli-
bris    -    Casa com  
2  dormitórios,  sala,   
cozinha, WC social,  
lavanderia,   quintal,  
garagem  para   2    
carros,  portão  eletrô-
nico,  aceita  financia-
mento e está no valor 
de 320  mil.  Contato 
(19)997627708.
Vende-se Sobra-
do -  Bairro Jardim 
Primavera, ou troco 
por casa  terrea  de  
menor ou  igual  va-
lor,  3  dorm. Sendo  
uma  suite  e mais  1  
wc  social  em cima e 
em baixo, tem sala , 
cosinha americana, 
lavabo, lavanderia co-
berta, quintal grande,-
quartinho de guardar 
bicicletas garagem 
coberta para 2 car-
ros,  e  com  portao 
eletronico Valor R$ 
500  mil.  contato  19 
99762-7708
Vende-se Sobrado 
- Rua Principal da 
Morada do Sol, So-
brado semi acabado 
parte de  baixo  pron-
ta,  parte de cima sem 
acabamento,  3 domi,  
sala, cozinha,  wc  
social, edicula nos 
fundos com quarto, 
cozinha, e  banhei-
to,  garagem para 2 
carros com portão  
eletronico  e serve 
para ponto comercial 
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 

mitór ios em ót imo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R$140.000,00  F . : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!
APARTAMENTOS 
EM SANTOS:   2 
dorm, vendo ou troco 
por imóvel de maior 
valor em Indaiatuba, 
1 apto na Praia de  
Gonzaga,  andar alto, 
varanda com vista 
lateral do Mar, me-
lhor bairro.  Tratar 19 
99268-4672
Permuta : Aparta-
mento , rua da Moca 
336 AP andar alto 
bloco 11, 2 dorm. 
sala, cozinha, ba-
nheiro, 56M² VEN-
DO OU TROCO POR 
TERRENO EM IN-
DAIATUABA. R$ 350 
MIL CONTATO: 11 
999545732 Sr. Peres
Oportunidade Lan-
çamento:  Aparta-
mentos 2 dormitó-
rios Valor: 230 mil 
(19)997013057
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$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
Vende-se aparta-
mento em Indaia-
tuba. Apartamento 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, lavanderia, 
banheiro, garagem 
para um carro cober-
ta, ótima localização 
e está no valor de R$ 
225 mil, documenta-
ção OK e aceita pro-
posta. 19 99762-7708

 
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, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  

R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
CHACARA OLHO 
D´ ÁGUA:  2 Dor-
mitórios c/ piscina e 
campo . 1000mts R$ 
500.000,00 19 4105-
7479

 
TERRENO ELIAS 
FAUSTO: 175 me-
tros R$ 67.000,0019 
99384-7400
Venda com exclusivi-
dade: 2 lotes comercial 
de 500 metros cada to-
talizando 1000 metros. 
Valor R$ 800.000,00 
mais informações F.: 
(19) 98346-2298 email: 
selmaribeiro@creci.
org.br
TERRENO CONDO-
MÍNIO PARK REAL: 
150 METROS R$ 
320.000,00 19 4105-
7479 (WHATS)
Condomínio Helvetia 
Park – Terreno de 490 
m² - R$380 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
VENDO TERRENO 
CONDOMINIO RESI-
DENCIAL LONDON 
PARK: Com 300m² 
ótima topografia. Doc 
ok c/ escritura, valor 
R$ 330.000,00 C/ pro-
prietário tel: 19 98288-
1728
Vendo terreno Jardim 
Casa Blanca: 152 me-
tros 40 mim de entrada 
e transfiro a dívida li-
beração para constru-
ção início de 2022 já 
possui escritura 40 mil 
contato: 11947500789 

Fernando
Loteamento Jardim 
América em Cardeal: 
à menos de 9 minutos 
do Parque Ecológico 
de Indaiatuba  Lotes 
a partir 175 metros 
lo tes  mis to  Res i -
dencial e comercial 
 O  v a l o r  é  d e  
R$94.503,50  A vista 
tem 5% de desconto 
R$ 89.778,32  Planos  
em 12 e 24 meses 
sem Juros contato: 
98346-2299

 
Sala comercial à ven-
da e Locação Office 
Premium - escritório 
e wc.   Locação R$ 
1.200,00 + Cond.. + 
IPTU     Venda R$ 
310..000,00

 
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel: 11-99197-2576 - 
Edimara
Vendo carrinho de 
d o c e s :  t a m a n h o 
Grande, Vendo com 
todos os doces c/ to-
dos os doces dentro F. 
3835.7024
Ofereço-me como co-
peira ou acompanhan-
te de idosos (sábado, 
domingos e feriados) 
Teresa F.: (19) 99738-
2266
Ofereço-me :  Para 
Manutençao, serviços 
de Pedreiro. Enca-
nador, Jardinagem. 
Odair  contato:  19 
9976-6841
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 - 
Edimara

 
VENDO MOTOCI-
CLO: MARCA HON-
DA 125 TITAN ANO 
1997 AZUL , EM BOM 
ESTADO. CONTATO: 
98143-4184
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Empregos

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1.BENEDITA CORREA DE 
OLIVEIRA com 87 anos, 
Viúva de Manoel de Olivei-
ra, sendo filha de Francisco 
Correa de Andrade e Maria 
Benedita de Jesus. Deixou 
01 Filho: Fernando 65 anos. 
Falecido (a) em: 10/09/2021, 
e Sepultado (a) em São Se-
bastião do Paraiso- MG aos 
11/10/2021.

2.SEBASTIÃO PEREIRA 
com 85 anos, Casado com 
Sebastiana de Lourdes Pe-
reira, sendo filho de Joaquim 
Pereira e Messias Ferreira 
da Silva. Deixou os filhos: 
Renata, Aparecida, Donize-
te, Antonio (Maiores), Luiz e 
Sonia (Falecidos). Falecido 
em: 30/09/2021, e Sepultado 
no Memorial Parque da Paz 
aos 01/10/2021.

3.WILMA TERESINHA DA 
SILVA com 84 anos , Ca-
sado (a) com OTAVIANO 
PINTO DA SILVA sendo 
filho(a) de RICARDO VE-
DANA e MARIA ELSNER. 
deixa filho(s): AGNALDO 56, 
ARTUR 47, ARIANE 45., Fa-
lecido em: 19/10/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 20/10/2021. 

4.MARIA DO CARMO DE 
CARVALHO com 72 anos , 
Era Viúvo(a) de MARCILIO 
LEANDRO DE CARVALHO 
sendo filho(a) de BENEDITO 

JORGE DE LIMA e ONOFRA 
BENEDITA DIONIZIO. deixa 
filho(s): LUCILENE, LUZIA, 
LEONICE, ANTONIA (MAIO-
RES), LEONILDA (FAL), Fa-
lecido em: 19/10/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 20/10/2021. 

5.BENEDITA IZABEL MA-
LAQUIAS DA CRUZ com 78 
anos , Era Viúvo(a) de FRAN-
CISCO ANTONIO DA CRUZ 
sendo filho(a) de LUIZ MALA-
QUIAS e BENEDITA IZABEL 
MALAQUIAS. deixa filho(s): 
ORLANDO, CARLOS ALBER-
TO, AMARILDO, SIDINEI, 
ROSANE, EDSON, SIMONE, 
BERNADETE (MAIORES), 
Falecido em: 20/10/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 20/10/2021. 

6.DIRCEU TOMAZ DA ROSA 
com 61 anos , Casado (a) 
com ILZA EUFRASIA CRUZ 
DA ROSA sendo filho(a) de 
ROZARIO TOMAZ DA ROSA 
e MARIA ROSA DE LIMA. 
deixa filho(s): ALESSAN-
DRO, ADRIANO, ALISSON, 
ANDERSON, ALEXANDRE, 
ALAN ( TODOS MAIORES), 
Falecido em: 20/10/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 21/10/2021. 

7.MANOEL PRAXEDES 
DIAS com 68 anos , Casado 
(a) com MARIA APARECIDA 
DIAS sendo filho(a) de JOSÉ 

PRAXEDES DIAS e MARIA 
SEBASTIANA. deixa filho(s): 
VIVIANE 47, MARCELO 45, 
MARCIO 43., Falecido em: 
20/10/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
21/10/2021. 

8.HIDEKI NISHIYAMA com 
85 anos , Era Divorciado(a), 
sendo filho(a) de SATORU 
NISHIYAMA e MASSAKO 
NISHIYAMA.NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
21/10/2021, e sepultado(a) no 
CEMIT.DO ARAÇÁ SÃO PAU-
LO-SP aos 21/10/2021. 

9.LUCIENE DA SILVA SAN-
TOS com 55 anos , Casado (a) 
com EDSON MEIRELES DOS 
SANTOS sendo filho(a) de 
JOSÉ PEREIRA DA SILVA e 
MANOELINHA ROCHA AMO-
RIM DA SILVA. deixa filho(s): 
GABRIEL 26, GUSTAVO 23, 
JULIANA ( F )., Falecido em: 
21/10/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
22/10/2021. 

10.ANTONIO ANTUNES DE 
SOUZA com 84 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA 
e MARIA PATROCINIA DE JE-
SUS. deixa filho(s): DORACI, 
NEUCI, BRUNA, VALDECIR, 
MARIA DE FATIMA, SANDRA, 
VALDEIR, JOÃO, DARCI, 
EDNA, LUCY, HENRIQUE 
(MAIORES ), Falecido em: 

21/10/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
22/10/2021. 

11.JOSE ENIO FACCIO com 
61 anos , Casado (a) com MA-
RINALVA DOS REIS CALISTO 
FACCIO  sendo filho(a) de 
OSWALDO FACCIO e MARIA 
APPARECIDA VICTOR FAC-
CIO. deixa filho(s): THIAGO 
35, MARCELO 31, Falecido 
em: 22/10/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 23/10/2021. 

12.VALDECIR ROSA DOS 
SANTOS com 53 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de JOSE 
ROSA DOS SANTOS e MARIA 
LOURDES ADÃO ROSA. deixa 
filho(s): AMANDA 31,TAMIRES 
26., Falecido em: 22/10/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 23/10/2021. 

13.SEBASTIAO MARQUES 
DE OLIVEIRA com 60 anos. 
Casado (a) com IVANILDA 
FRANCISCA DOS SANTOS 
OLIVEIRA sendo filho(a) de 
JOSE INACIO DE OLIVEIRA 
e MARIA JOSE MARQUES 
DOS SANTOS. deixa filho(s): 
LUCIANA 37,  BRUNO (FAL), 
Falecido em: 22/10/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 23/10/2021. 

14.CARLOS APARECIDO DE 
SOUZA com 61 anos , Casado 
(a) com ISABEL APARECIDA 

MARINHO DE SOUZA sendo 
filho(a) de JOSÉ JEREMIAS 
DE SOUZA e ROSALIA AME-
RICO DE SOUZA. deixa fi-
lho(s): FERNANDA , GISELE, 
GISLAINE, CARLOS EDUAR-
DO( MAIORES ), Falecido em: 
23/10/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
24/10/2021. 

15.ANTONIO TADEU MO-
REIRA com 66 anos , Ca-
sado (a) com ZENAIDE DE 
ARAUJO NOVAIS MOREIRA 
sendo filho(a) de FRANCIS-
CO BARNABE MOREIRA e 
MARIA JOSE. deixa filho(s): 
GELSON, JULIANA, DANILO 
( MAIORES ), Falecido em: 
23/10/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
24/10/2021. 

16.FABIO PEREIRA DIAS 
com 58 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOÃO PE-
REIRA DIAS e EROTILDES 
MARIA DE JESUS. deixa fi-
lho(s): FABIANA, JESSICA, 
LARISSA, JOICE ( MAIORES 
), Falecido em: 23/10/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 24/10/2021. 

17.DORALICE DE SOUZA 
VIEIRA com 71 anos , Era 
Viúvo(a) de SEBASTIÃO 
JOSÉ VIEIRA sendo filho(a) 
de QUINTINO VIEIRA DE 
SOUZA e MARIA AUGUSTA 
DE ALMEIDA. deixa filho(s): 

EURICELIA 47, ADEMIR 44, 
MARCELO 39 ADRIANA 35,  
EUCINEIA ( F ) ., Falecido em: 
24/10/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
25/10/2021. 

18.ANTONIO ETEL DA SILVA 
com 67 anos , Casado (a) com 
SUELI APARECIDA DIAS DA 
SILVA sendo filho(a) de SEBAS-
TIÃO FERREIRA DA SILVA e 
AUGUSTA DEDIERA DOS SAN-
TOS. deixa filho(s): MICHELLI 
43, WAGNER 42, RAFAEL 37., 
Falecido em: 24/10/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 24/10/2021. 

19.NATIMORTO AGHATA 
MIKAELA RODRIGUES 
XAVIER. Falecido em: 
24/10/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
25/10/2021.
 
20.JOSÉ GERALDO DE MO-
RAES com 67 anos , Casado 
(a) com VIVIAM MARCIA IA-
TALESSE DE MORAES sen-
do filho(a) de GERALDO DE 
MORAES e ESPEDICTA DE 
MORAES. deixa filho(s): CA-
MILA (MAIOR), Falecido em: 
24/10/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
25/10/2021. 

21.JOSE FRANCISCO PRA-
TA DE AGUIAR com 75 anos 
, Casado (a) com MARIA DA 
GLORIA DE AGUIAR sendo 

filho(a) de JOSE GONÇAL-
VES DE AGUIAR e CARME-
LITA FRANCO DE AGUIAR. 
deixa filho(s): CLEBER,AN-
DRÉ,VALÉRIA (MAIORES), 
Falecido em: 25/10/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 26/10/2021. 

22.APARECIDA DALVA 
NAKAYAMA com 71 anos , 
Casado (a) com SEBASTIÃO 
MASSAMITO NAKAYAMA 
sendo filho(a) de FRAN-
CISCO BALDUINO e NAIR 
BALDUINO. deixa filho(s): 
CLAUDIO,ADRIANA,ANDRE 
(TODOS MAIORES), Falecido 
em: 25/10/2021, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
26/10/2021. 

23.WILZA FATIMA DE CAS-
TRO PINHEIRO com 58 anos 
, Era Viúvo(a) de LUPERCIO 
BENEDITO PINHEIRO sendo 
filho(a) de LUIZ CANDIDO DE 
CASTRO e CELIA APARE-
CIDA NOVELI DE CASTRO. 
NÃO DEIXA FILHOS., Fale-
cido em: 25/10/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 26/10/2021. 

24.ARIOSVALDO PEREIRA 
PEDROSA com 64 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
DIOCLECIO PEREIRA MAR-
QUES e CICERA ALVES PE-
REIRA. deixa filho(s): AURI-
LENE (MAIOR), Falecido em: 
25/10/2021, e sepultado(a) no 

JARDIM MEMORIAL aos 
26/10/2021. 

25.ALBERTINA ROBI 
SANDRINI com 98 anos , 
Era Viúvo(a) de MARCELO 
SANDRINI sendo filho(a) 
de QUERINO ROBI e CA-
ROLINA DE OLIVEIRA. 
deixa filho(s): RENATO 62, 
RUBENS (FAL), ROBER-
TO (FAL), Falecido em: 
26/10/2021, e sepultado(a) 
no CEMIT. JARDIM DA 
SAUDADE-SERRA NEGRA 
/ SP aos 26/10/2021. 

26.MARCOS KUSTOR 
com 58 anos , Era Divor-
ciado(a), sendo filho(a) de 
ALEXANDRE KUSTOR 
FILHO e NEUSA MARTINS 
KUSTOR. deixa filho(s): AN-
DREW , LARISSA, Falecido 
em: 26/10/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 26/10/2021. 

27.FLORIZA PAES LOPES 
com 66 anos , Casado (a) 
com HELIO BENVINDO LO-
PES sendo filho(a) de AN-
TONIO PAES SOBRINHO e 
MARIA DE MOURA APARE-
CIDA. deixa filho(s): HELIO, 
EDISON, REMBRANDT, 
CHARLES, HELEN, MELA-
NIE (MAIORES), Falecido 
em: 26/10/2021, e sepulta-
do(a) no CEM. JARDIM DA 
PAZ - CESARIO LANGE / 
SP aos 27/10/2021.

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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