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Dia para o

Gestão Fiscal de Indaiatuba fica
entre as melhores do Estado
ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) divulgou no final do mês de outubro o estudo
que avalia a Gestão Fiscal das cidades brasileiras. E Indaiatuba mais um ano se destacou conquistando nota máxima
em três dos quatro indicadores avaliados: Autonomia (capacidade de financiar a estrutura administrativa), Gasto
com Pessoal (custos com quadro funcional), Liquidez (o que sobra depois de pagar as despesas) e Investimentos
(bem-estar da população). O estudo se refere ao ano base de 2020. Com a conquista de 0,8594 ponto, o munícipio
está em primeiro no ranking da Região Metropolitana de Campinas (RMC), entre os municípios com mais de 200
P. A7
mil habitantes. Além disso, a cidade está em sexto no lugar no Estado de São Paulo e é a 24º do Brasil.

CONTROLE

FLEXIBILIZAÇÃO

Indústria cria produto
biológico contra o Aedes

Comitê Científico prevê
liberar o uso de máscara

A Oxitec começa a vender neste mês, no Estado
de São Paulo, mosquitos machos autolimitantes
do Aedes aegypti para controlar a reprodução da
espécie.
P. A3

O governo do Estado de São Paulo anunciou em
coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (03)
que pode flexibilizar o uso de máscaras em ambientes
abertos, sem aglomeração, em dezembro.
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AMPLIAÇÃO

MISSÃO

DDM ganha brinquedoteca Instituto busca voluntários
para ampliar acolhimento
para futuros cães-guias
Depois de passar por uma ampla reforma, o novo
prédio da Delegacia de Defesa da Mulher de Indaiatuba,
inaugurado no último dia 26 de outubro, ganhou uma
brinquedoteca na quinta-feira (4).
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CAUSA ANIMAL

Câmara aprova repasse para
entidade cuidar de animais de rua
Os vereadores de Indaiatuba aprovaram
quarta-feira (3) projeto do prefeito Nilson Gaspar (MDB), apresentado em regime de urgência,
que repassa até R$
170 mil para
a Upar.
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A Firjan divulgou no final do mês de outubro o estudo que avalia a Gestão Fiscal das cidades brasileiras. E
Indaiatuba mais um ano se destacou conquistando nota
máxima em três dos quatro indicadores.
P. A9
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Editorial
Como reconstruir a autoestima?
Depois de dois anos tão difíceis, não há quem não tenha
passado por perdas. Não apenas de tantas pessoas queridas que
se foram, mas também de relações com quem amávamos, de
um emprego, de um negócio ou até da própria esperança.
É comum, nos dias de hoje, quando admitimos que estamos
abalados, alguém responder: “Não pode ficar assim. Tem que
dar a volta por cima!”. Essa positividade excessiva, chamada
recentemente de tóxica, faz com que a gente queira abafar e
esconder cada vez mais nossas vulnerabilidades.
O caminho não é forçar a alegria a todo custo. Isso só vai
gerar mais sentimento de impotência. É difícil, porém necessário, mergulhar lá no mais profundo dos nossos sentimentos,
olhando para os ferimentos que acumulamos. Não para dar
mais força a eles, mas para entender como foram vividos, qual
proporção eles tomaram no valor que damos a nós mesmos.
Não é fraqueza admitir que podemos estar vulneráveis, ter
sido enganados, acreditando, confiando e até amando pessoas
ou possibilidades que não valiam tanto a pena. Antes se levantar, essas feridas precisam vir à tona. Elas fazem parte de quem
somos. É no reconhecimento e aceitação delas que podemos
encontrar uma forma de cicatrizá-las.
A psicóloga, formada pela PUC-Campinas, especializada
em terapia humanista, Josiane Vanessa, afirma que não existe
uma fórmula específica para melhorar a autoestima. Cuidar da
alimentação, do sono, da saúde em geral e da aparência ajudam,
mas ela alerta: “cada um tem um processo diferente, e formas
distintas de sentir os sofrimentos”, afirma.
Fica aí o alerta para coachings e demais propostas que pareçam milagrosas, do tipo: “Esta aula/vídeo/ livro/curso vai
mudar sua vida para sempre!”. Quem dera fosse tão simples.
O processo de amadurecimento - e talvez acompanhado de mudança - é único para cada um, e não linear.
Outra dica é: tente não ter pressa. Ninguém consegue levantar-se e sair correndo sem antes de ter uma pausa para respirar.

Queda de mortes por Covid-19

Vacinação contra a Covid-19 em crianças

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira
(3) que o estado de São Paulo registrou, no último dia 2 de
novembro, queda de 93% nas mortes por Covid-19 ante
o início de abril. Com o avanço da vacinação, São Paulo
também teve em outubro o mês com menos óbitos provocados pelo coronavírus desde abril de 2020, ainda no
início da pandemia. A vacinação da população é
decisiva para a queda expressiva de mortes
causadas pela Covid-19 no estado. A
proporção da população adulta com
esquema vacinal completo saiu de
3,6% em 1° de abril para 88% até
o início da tarde desta quarta.

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira
(3) que a Secretaria de Estado da Saúde irá oficiar a Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) solicitando urgência para a autorização do início da vacinação de crianças
entre 5 e 11 anos de idade. A imunização desta faixa
etária já começou em outros países do mundo, incluindo
a
Argentina, o Chile e a Colômbia, na América
Latina. O Estado de São Paulo aplicou até o
início da tarde desta quarta-feira (03) mais
de 72 milhões de doses. 83% da população já foi imunizada com pelo menos
uma dose da vacina e 68,50% têm o
esquema vacinal completo.

Calendário para o
ano letivo de 2022
na rede estadual

Procura das empresas
pela oferta crédito cresce
16,1% no país

O Governador João Doria detalhou, nesta quarta-feira (3), o calendário
definido pela Secretaria de Educação para
o ano letivo de 2022 em toda a rede estadual de
ensino. As aulas para cerca de 3,5 milhões de alunos
ocorrerão entre 2 de fevereiro e 23 de dezembro. O calendário
do ano letivo de 2022 prevê recessos ao final do primeiro e
terceiro bimestres. As férias serão mantidas nos meses de julho
e janeiro. Também estão previstos dois períodos para recuperação nas férias entre 4 e 21 de janeiro e 11 e 22 de julho.
As Semanas de Estudos Intensivos continuam em momen-

A busca de recursos financeiros para
empresas teve alta de 16,1% em setembro deste
ano no Brasil, em comparação com o mesmo mês
de 2020. A elevação da procura foi notada em todos os
segmentos, com destaque para serviços (22,4%), seguido pela
indústria (12,5%) e o comércio (10,3%). Os dados, divulgados no
dia 3, em São Paulo, são do Indicador de Demanda das Empresas
por Crédito da Serasa Experian.Em relação ao porte, as micro e
pequenas empresas foram as que mais aumentaram a procura em
setembro, em comparação com setembro do ano passado (alta de
16,4%), seguidas pelas médias (8,9%) e das grandes (8,3%).

Previsão do Tempo
05/11- Sexta-feira

Mínima: 19°
Máxima: 31°

06/11 - Sábado

Mínima: 20°
Máxima: 31°

07/11 - Domingo

Mínima: 20º
Máxima: 28°

08/11 - Segunda

Mínima: 18°
Máxima: 28°
Fonte: ClimaTempo

Horário...
Entidades ligadas ao setor de
alimentação fora do lar e a bares e
locais de eventos, como a Abrasel
e a Abrapar, iniciaram uma jornada para conseguir que o governo
federal volte atrás na suspensão
do horário de verão, já que isto
aqueceria as vendas.
...de verão
Desde a suspensão, em 2019,
o governo enfrenta uma série de
pedidos de reconsideração. O argumento de Jair Bolsonaro (sem
partido), de economia de energia,
embora ainda necessária, ficou
menor com a crise gerada pela
pandemia.
FRASE DA SEMANA
“Quando começou a apresentação do histórico do professor
Gentil, ele estava com uma estatueta de Dom Quixote e eu sempre digo que a pessoa que gosta
de Dom Quixote é uma pessoa
que gosta do amor, pessoa carinhosa e atenciosa. Porque Dom
Quixote de la Mancha nada mais
foi do que um grande sonhador,
um homem que acreditava por
demais no amor e via no amor
a solução para todos os grandes
problemas. Então, é por isso que o
professor é muito querido, muito
amado. Ele é uma pessoa amorosa que também sabe amar”.
De Luiz Alberto Cebolinha
Pereira, secretário de Governo da
Prefeitura de Indaiatuba, sobre a
aposentadoria do professor Gentil Gonçales Filho.

Catálogo
Visando atrair novos negócios,
o Ciesp e a Prefeitura de Indaiatuba apresentaram o catálogo das
indústrias 2021/2022. O material
compila centenas de indústrias
cadastradas e todas as informações sobre o parque industrial.
Novidades
A Stroke, referência no segmento de vestuário, acaba de
inaugurar unidade no Parque D.
Pedro Shopping. Outra novata no
complexo é a Tasty Grill Express,
que vários especialistas na área.
CONTRASTE
Jogo de cintura
O ex-prefeito Reinaldo Nogueira, então no PDT, tinha acabado de assumir a Prefeitura de
Indaiatuba e, para demonstrar
pluralismo, convidou Carlos
Olímpio da Cunha, do PT, para
secretário de Governo.
No dia da posse, vários petistas
de renome foram à cerimônia.
Entre eles Antônio Palocci, presidente do PT em SP.
O mestre de cerimônias, Odair
Gonçalves, pediu ajuda a Cunha
para apresentar as autoridades e
repetia os nomes assoprados.
Quando anunciou Palocci, o
som não foi audível na hora de
falar o partido e em seguida a fala
emendou com o PDT, fazendo
parecer que ele era deste partido.
Palocci protestou gritando:
- Do PT.
Gonçalves consertou espirituoso:
- Do PT, mas fica aqui o convite do prefeito para o senhor assinar ficha do PDT.

Artigo
Vacina e emprego – Novas diretrizes
No dia 1º de novembro foi publica a Portaria nº 620 do Ministério do Trabalho e Previdência, que dispõe
sobre a proibição de o empregador exigir qualquer tipo de documento discriminatório no ato da contratação
e manutenção do emprego, especificamente comprovante de vacinação, certidão negativa de reclamatória
trabalhista, testes, exames, perícias, laudos, atestados ou declarações relativas à esterilização ou a estado de
gravidez.
A Portaria prevê que tais práticas são consideradas discriminatórias, inclusive com relação à demissão por
justa causa em razão de o trabalhador deixar de apresentar o certificado de vacinação, ainda que a recusa seja
motivada (o que garante ao trabalhador o direito a indenizações ou a reintegração ao emprego).
Porém, a Portaria traz previsão de controle e prevenção aos riscos de transmissão da COVID-19 nos
ambientes de trabalho, no qual o empregador deverá estabelecer e divulgar orientações ou protocolos com a
indicação das medidas necessárias para prevenção, incluindo a respeito da política nacional de vacinação e
promoção dos efeitos da vacinação para redução do contágio da COVID-19. Os empregadores também poderão estabelecer políticas de incentivo à vacinação de seus trabalhadores.
Com o intuito de assegurar a preservação das condições sanitárias no ambiente de trabalho, os empregadores também poderão ofertar aos seus trabalhadores a testagem periódica que comprovem a não contaminação
pela COVID-19, ficando os trabalhadores obrigados à realização da testagem ou à apresentação de cartão de
vacinação.
Lembramos ainda que a vacinação tem como objetivo a prevenção de doenças para a preservação da saúde
não apenas individual como coletiva, ou seja, trata-se de medida de proteção da saúde pública. Nessa linha,
as previsões sobre imunização, no âmbito das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, são de ordem
pública e de interesse social, devendo prevalecer sobre o interesse particular.
Nesse sentido, o dever do Estado garantir a saúde não exclui o dever das pessoas, das famílias, das empresas e da sociedade de garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.
Ademais, a Portaria vem em sentido contrário do que tem sido sinalizado na Justiça do Trabalho em decisões judicias e pelo próprio Ministério Público do Trabalho. Logo vamos acompanhar os desdobramentos de
possíveis questionamentos judiciais.

Dra. Josiane Regina Silva Brollo, advogada associada, inscrita na OAB/SP 355.535,
especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário.
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Experiência em Indaiatuba leva indústria
a criar produto biológico contra o Aedes
Oxitec começa a vender no Estado mosquitos machos autolimitantes, que controlam a reprodução da espécie
ASSESSORIA OXITEC

ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

A

Oxitec, empresa britânica líder em
soluções biológicas
para o controle de
insetos-pragas, começa a vender neste
mês, no Estado de
São Paulo, mosquitos
machos autolimitantes do Aedes aegypti
para controlar a reprodução da espécie.
“É a primeira vez
no mundo que a população poderá ter
acesso a uma forma
segura e sem químicos de controle do
transmissor da dengue, da zika vírus,
da febre amarela e da
chikungunya”, festeja
Natália Ferreira, diretora geral da Oxitec.
A novidade é fruto do trabalho desenvolvido nos últimos
dez anos pela empresa e que se consolidou a partir de um
projeto-piloto entre
ela e a Prefeitura de
Indaiatuba nos últimos três anos, no
qual 96% dos mosquitos foram eliminados.
Os resultados foram aprovados em
2020 pela Comissão
Técnica Nacional de
Biossegurança, que
é o órgão que avalia
a segurança de todos os organismos
geneticamente mo-

O controle do transmissor da dengue ocorre de forma segura e sem químico

dificados usados em
plantas, vacinas e
medicamentos.
Produto
As Caixas do Bem,
como foram denominados os compartimentos que acondicionarão a solução
são caixas reutilizáveis, contêm refis de
ovos do mosquito
macho, que precisarão receber água
para evoluir e ter a
sua ação.
Os consumidores
deverão colocar a
caixa com água e os
ovos em varandas e
jardins. Após alguns
dias, os mosquitos
machos gerados começarão a sair e circular pela região,
acasalando com fêmeas invasoras. Esse
acasalamento mata
as fêmeas.
O controle das

doenças ocorre, porque são as fêmeas as
transmissoras.
Os
mosquitos machos
não picam e não
transmitem. “Dessa
forma temos um produto seguro e ecológico acessível a todos, quando e onde
forem necessários”.
A diretora-geral
da Oxitec enfatiza
também que, diferentemente do que
acontece com a
maior parte dos
métodos
de
controle do
mosquito da
dengue atualmente, o Aedes
Bem!TM é seguro para outras espécies, como abelhas e borboletas.
Ampliação
Os resultados obtidos com a experiência piloto desenvol-

vida em Indaiatuba
foram tão bons que
a Oxitec decidiu ampliar o projeto-piloto
para mais dois anos,
começando a nova
etapa em setembro
de 2021 e indo até
meados de 2023.
O projeto cobrirá

cerca de 400 hectares da área urbana
da cidade e incluirá
os bairros Morada do
Sol, Jd Teotônio Vilela, Jd São Conrado,
Jd Juscelino Kubitscheck, Vila Pires da
Cunha, Parque das
Nações, Jd Regina, Jd

do Valle, Jd Alice e Jd
Tancredo Neves.
Além disso, a parceria passou a contar com o apoio da
Fundação Wellcome
Trust, da Inglaterra, cujo objetivo é o
aprimorando da tecnologia para tornar
o Aedes do Bem!TM
uma solução universalmente acessível para aqueles que
mais precisam.
“Estamos iniciando mais um passo
importante na parceria com a Oxitec,
que desenvolve um
trabalho de excelência no combate ao
Aedes aegypti e Indaiatuba é pioneira
nesse projeto”, disse
o prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar
(MDB).
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Câmara aprova repasse de até R$ 170 mil
para entidade cuidar de animais de rua
Upar terá de ter plano de trabalho aprovado pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente
ANSELMO CABRAL

ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

O

s vereadores
d e I n d a ia tu ba aprovaram
quarta-feira (3) projeto
do prefeito Nilson Gaspar (MDB), apresentado
em regime de urgência,
que repassa até R$ 170
mil para a Upar, a União
Protetora de Animais
de Rua.
De acordo com o
líder do Governo na
Câmara, Arthur Spíndola (PP), a entidade
receberá em parcelas e
terá de apresentar e ter
aprovado pela Prefeitura
um plano de trabalho
para receber os recursos.
O presidente da Câmara, Pepo Lepinsk
(MDB), disse que a liberação da verba também
estará condicionada à
comprovação de construção de canil e gatis,

O projeto foi aprovado por unanimidade na sessão realizada nesta quarta-feira (03)

que serão fiscalizados
pela Prefeitura.
Tradição
A Upar é a maior
entidade protetora de
animais da cidade e
existe há 20 anos. Ela

cuida atualmente de 400
animais, entre cachorros
e gatos. A maior parte
(250) está na sede e o
restante em lares temporários.
Os locais externos
são casas de pessoas que

se candidatam a cuidar
dos animais. Essas pessoas recebem alimentação, medicamentos e
atendimento veterinário
garantidos pelos recursos da entidade.
O projeto foi apro-

vado por unanimidade
e motivou até manifestação do vereador Ricardo
França (Podemos), que
é da oposição: ele disse
que o bem-estar animal
é uma das bandeiras
universais.

Mulher
O prefeito Nilson
Gaspar sancionou projeto, aprovado pela
Câmara, que cria em
Indaiatuba o Selo de
Responsabilidade Social “Empresa Amiga
da Mulher”, do vereador Alexandre Peres
(Cidadania).
“Queremos resguardar os direitos das
mulheres e ampliar a
valorização delas na
sociedade, especialmente no mercado de
trabalho”, disse o vereador ao comemorar a
aprovação do chefe do
Executivo.
O vereador disse que
o selo será concedido
às empresas, entidades
governamentais, entidades sociais e outras
instituições que contribuírem com ações e
projetos de promoção e
defesa da mulher.
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Nova estação do Projeto Ecobike no
bairro João Pioli inicia as atividades
Estação é a quinta do projeto que faz empréstimos gratuitos de bicicletas para utilização da população
ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

O bairro João Pioli passou a contar com
uma estação do Projeto
Ecobike. As atividades
deram início nesta quinta-feira (04), e é a quinta
do projeto, que faz empréstimos gratuitos de
bicicletas para utilização
da população. A proposta é incentivar a prática
esportiva e o uso da bicicleta como alternativa
de transporte. A estação
está localizada na avenida Manoel Ruz Peres,
esquina com a Avenida
dos Artífices.
As outras quatro estações de Ecobike estão no
Parque Ecológico, sendo
uma em frente à Prefeitura, no Jardim Esplanada
II, e outra em frente à
sede da Guarda Civil, no
Jardim Morada do Sol,
além de uma estação na

A estação está localizada na avenida Manoel Ruz Peres, esquina com a Avenida dos Artífices

Praça D. Pedro, no Centro, e uma na Praça do
Cato, na Cecap.
O Projeto Ecobike
disponibiliza gratuitamente bicicletas ecológicas que utilizam quadro
fabricado com garrafas

PET, algumas bicicletas
comuns, algumas com
cadeirinhas acopladas
para o transporte de
crianças e, outras, duplas.
A estação seguirá o
mesmo modelo de serviço já utilizado nas ou-

tras quatro estações da
cidade. Para utilizar as
bicicletas do Ecobike é
necessário fazer o cadastro diretamente nas
estações.
Os usuários devem ser
maiores de 18 anos ou me-

nores acompanhados por
um responsável maior de
idade, mediante apresentação de CPF, comprovante
de endereço atualizado e
um documento com foto.
Cada CPF dá direito à
retirada de outras duas

bicicletas extras para menores. O tempo permitido
para uso é de quatro horas
contínuas, que pode ser
renovado por mais quatro horas, e as bicicletas
podem ser devolvidas em
qualquer estação.
Atualmente o projeto
conta com mais de 15
mil cadastrados e desde a
inauguração, em julho de
2012, já foram registrados
mais de 90 mil empréstimos. O prefeito Nilson
Gaspar anunciou recentemente que o bairro Campo
Bonito será o próximo a
ser beneficiado com uma
estação do projeto.
O horário de funcionamento é de segunda a
sexta-feira, das 8h às 12h,
e das 13h às 17h - todas
as estações. Aos sábados,
domingos e feriados, das
8h às 12h e das 14h às
18h – somente as estações
da Prefeitura e da Guarda
Civil.
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Gestão Fiscal de Indaiatuba fica entre
as melhores do Estado de São Paulo
Estudo aponta que Indaiatuba é a 1ª no ranking da RMC entre as cidades com mais de 200 mil habitantes
DENISE KATAHIRA

redacão@maisexpressao.com.br

A

Federação das
Indústrias
do
Estado do Rio
de Janeiro (Firjan) divulgou no final do mês
de outubro o estudo que
avalia a Gestão Fiscal
das cidades brasileiras. E
Indaiatuba mais um ano
se destacou conquistando nota máxima em três
dos quatro indicadores
avaliados: Autonomia
(capacidade de financiar
a estrutura administrativa), Gasto com Pessoal
(custos com quadro funcional), Liquidez (o que
sobra depois de pagar as
despesas) e Investimentos (bem-estar da população). O estudo se refere
ao ano base de 2020.
Com a conquista de
0,8594 ponto, o munícipio está em primeiro no
ranking da Região Me-

tropolitana de Campinas
(RMC), entre os municípios com mais de 200 mil
habitantes. Além disso, a
cidade está em sexto no
lugar no Estado de São
Paulo e é a 24º do Brasil.
O índice é elaborado
com base em resultados
fiscais oficiais, declarados pelas próprias prefeituras. Essas informações são disponibilizadas
anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio do
Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do
Setor Público Brasileiro (Siconfi). O IFGF é
divulgado desde 2012 e
avalia todas as prefeituras do Brasil.
“Mais uma vez reforço que planejamento
tem sido o grande diferencial da Administração
Municipal”, ressaltou o
prefeito Nilson Gaspar
(MDB). “O ano de 2020

ARQUIVO/PMI

foi um desafio para os
gestores municipais por
conta da pandemia e é
muito gratificante saber
que estamos conseguindo nos manter nesse patamar de excelência”,
ressaltou.
Desafio
Em seu estudo a Firjan apontou que a análise
das contas públicas municipais no ano de 2020
mostra que a situação
fiscal dos municípios
ainda é preocupante. As
circunstâncias adversas,
criadas pela pandemia da
Covid-19, exigiram uma
alocação mais eficiente
dos recursos públicos
para atender às necessidades básicas da população.
No ano de 2020, na
média, os municípios
apresentaram uma gestão fiscal difícil, mostrando que a gestão dos

Com a conquista de 0,8594 ponto, Indaiatuba está em sexto lugar no Estado de São Paulo

recursos públicos ainda é
um desafio para mais da
metade dos municípios
brasileiros. São 3.024 cidades nessa situação.
Segundo a Firjan a
análise dos fatores que
explicam esse quadro
evidenciam as questões
estruturais que impedem

a melhor gestão dos recursos públicos: 1.704
municípios (32,5% do
total) não são capazes
de gerar localmente recursos suficientes para
arcar com as despesas da
estrutura administrativa;
1.818 cidades (34,7%
do total) gastam mais

de 54% da receita com
pessoal; 2.181 prefeituras (41,6% do total) têm
planejamento financeiro
ineficiente; 2.672 municípios (51% do total)
têm baixo nível de investimentos, em média,
investem apenas 4,6% da
receita
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Professor Gentil se aposenta sob aplausos,
vencendo estigma do aluno protagonista
Após 32 anos dedicados ao ensino, em Indaiatuba, ele deixa o trabalho como agente transformador
ARQUIVO PESSOAL

ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

O

professor Gentil
Gonçales Filho
é uma pessoa
amorosa que também
sabe amar.
Assim o secretário de
Governo da Prefeitura
de Indaiatuba, Luiz Alberto Cebolinha Pereira,
definiu o professor Gentil, como é conhecido na
Escola Estadual Dom
José de Camargo Barros, onde trabalhou a
maior parte dos últimos
32 anos.
A frase foi uma das
muitas que o professor
ouviu em agradecimento
de toda a escola e de autoridades do município
por seu trabalho no momento em que anunciou
a sua aposentadoria esta
semana.
E ela é o reconheci-

O professor Gentil dedicou maior parte dos 32 anos de profissão à Escola Estadual
Dom José de Camargo Barros

mento de que o mestre
conseguiu vencer o estigma do aluno protagonista, que hoje é a
realidade de todas as
escolas, mesmo sendo
um professor como eram
os de antigamente.
O segredo? Simples:

o professor Gentil foi
gentil.
Jornada
“Tive de trabalhar
minha autoestima, pois
alguns alunos são cruéis
na avaliação que fazem
dos professores”, disse

ele ao analisar a sua
trajetória para o Mais
Expressão.
A escola de antigamente, quando o professor Gentil começou,
vivia sob o lema “Magister locuta causa finita” ou “o professor

falou, caso encerrado”,
mas hoje tudo mudou
e o que impera é que o
aluno é o protagonista
do ensino e o professor
apenas o mediador desse
processo.
Se a realidade mudou, ninguém melhor do
que um professor para
defender que se aprenda
tudo de novo e foi o que
ele fez.
Em 2005, começou
a pesquisar e acabou se
especializando em educação à distância, tanto
que defendeu teses em
seminários no Brasil,
Argentina, México e
Itália.
“Foi um choque para
mim, mas vi que tinha
de ser empático com o
aluno e ajudei muitos colegas a serem também”.
Aplausos
A visão do professor

Gentil para a realidade o
tornou um agente transformador na escola. Por
isto também todos os
aplausos na sua saída.
“Quem aprende, não
esquece o mestre”, disse
o presidente da Câmara,
Pepo Lepinsk (MDB),
que esteve na despedida com os vereadores
Silene Carvalini (PP),
Alexandre Peres (Cidadania), Ana Maria dos
Santos e Ricardo França
(ambos do Podemos).
Na despedida, o professor estava feliz, contou histórias e lembrou
de toda a carreira, iniciada na PUC Campinas
e vivenciada nas escolas Joaquim Pedroso de
Alvarenga, Hélio Cerqueira Leite, Helena de
Camargo, Cooperativa
Educacional de Indaiatuba, Fiec e Sesi, além
do Dom José.
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Instituto busca voluntários para
socializarem futuros cães-guias
Moradores de Indaiatuba podem participar da formação de animais pelo período de um ano
DIVULGAÇÃO

DENISE KATAHIRA

redacão@maisexpressao.com.br

C

omo diz o ditado,
o cão é o melhor
amigo do homem.
E para pessoas com deficiência essa frase se torna
ainda mais verdadeira,
afinal, além de serem ótimos companheiros, suas
habilidades são de suma
importância para dar mais
autonomia e mobilidade
às pessoas com deficiência visual.
Porém, para que um
cão se torne cão-guia é
necessário que ele passe
por um treinamento para
que assim seja os olhos do
seu dono.
Por isso, o Instituto
Magnus está a procura
de famílias socializadoras
de futuros cães-guias que
residam em Indaiatuba,
Salto, Itu e São Roque. Se
tornar uma família socializadora exige disciplina

Adelaide (dir.) com a filha, Ana Flávia Bresciani da Veiga, o marido, Fernando de Arruda
Fanchini, a labradora Poli

e muito amor.
Para se tornar socializador não têm custo
nenhum e todas as necessidades médicas e de
treinamento são de responsabilidade do Instituto
Magnus. Os voluntários
precisam apenas residir na
região de Sorocaba, para

que o animal possa contar
com assistência veterinária de clínicas parceiras;
acolher o cão por cerca de
um ano e se comprometer
a levá-lo para conhecer os
mais diversos locais; ter
tempo e disposição para
realizar os treinos e rotina
do filhote.

Voluntária
Adelaide Binelli Bresciani é moradora de Indaiatuba e voluntária no
Programa Cão-Guia. Há
dois meses, socializa a
labradora Poli: “Ter um
filhote em casa é muito
gostoso e gratificante,
mas também exige com-

prometimento de todos
os membros da família.
Quando Poli chegou
com sua alegria e afeto,
pudemos sentir a maior
empatia e compreensão
pela causa. Além disso,
apresentar o mundo a ela
tem sido uma experiência
de descoberta, até mesmo
para nós, em relação à sociedade e lugares ao nosso
redor. Com certeza essa
experiência ficará marcada em nossas vidas, assim
como as lembranças que
teremos da Poli em nossos
corações”, afirma.
Missão
O desafio das famílias
socializadoras é saber que
depois desse período, os
animais vão seguir sua
missão: voltarão para o
instituto, onde ainda ficam
cerca de cinco meses em
treinamento para se tornarem aptos a serem guias.
Após formados, poderão

ser doados para conduzir
pessoas com deficiência
visual de todo o Brasil.
Para o gerente geral do
Instituto Magnus, Thiago
Pereira, para ser socializadora, a família deve
entender que a causa de
mudar a vida da pessoa
com deficiência visual
é ainda maior do que o
amor que ela tem pelo animal. “O cão treinado para
ser guia é um facilitador
neste processo de inclusão, pois ele é responsável
por oferecer confiança,
segurança e promover a
autonomia e independência do usuário”.
Os interessados em
serem socializadores ou
terem acesso a um cão-guia podem entrar em
contato com o Instituto
Magnus pelo site institutomagnus.org, na aba
“família voluntária”, ou
pelo e-mail contato@
institutomagnus.org
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Apae realiza a 21ª Feira da Bondade
em dezembro no Espaço Viber
Evento traz expositores de diversos segmentos e quatro dias de apresentações culturais
DANIEL CARDOSO

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

A

Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Indaiatuba (APAE) lançou
oficialmente na noite desta
quarta-feira (03), no Fran’s
Café, a 21ª edição da Feira
da Bondade que traz o lema
“Ser Bom Faz Bem”. Neste
ano será realizada entre os
dias 9 e 12 de dezembro, no
Espaço Viber.
A Feira da Bondade
funcionará no dia 9 de dezembro, das 14h às 22h.
Já nos dias 10, 11 e 12, o
horário de funcionamento será das 10h às 22h. A
entrada é gratuita, porém
nos dias 11 e 12, como nos
anos anteriores, haverá o
Ingresso Solidário, no valor
de R$2, que será totalmente
revertido à APAE. O evento
conta também com estacionamento gratuito.

A Feira da Bondade contará com mais de 100 expositores dos mais diversos segmentos

Nos quatros dias de
evento, os visitantes contarão com uma programação
de apresentações culturais,
além de uma praça de alimentação que oferecerá
diversas opções gastronômicas, e claro, mais de 100
expositores dos mais diversos segmentos.

De acordo com a APAE,
77% dos expositores são de
Indaiatuba e reúne variedades em artigos de moda,
acessórios, papelaria criativa, plantas, decoração, cosméticos, produtos veganos
etc. O artesanato também
estará presente através de
pequenos artesãos, além da

APAE que também terá um
estande de peças artesanais.
Na gastronomia, os visitantes terão opções de
lanches, pastéis, crepes,
yakissoba, tempurá e pizza.
Na parte de doces, o menu
é composto por bolo, sorvete e churros, entre outras
sobremesas.

Cultural
A 21ª Feira da Bondade
contará com atrações culturais como atrações musicais
confirmadas como shows
de Trio DECHRIS, Bonde
do Negão e Arkana Rock
Acústico. Além disso, a Feira
ainda apresenta um coral
natalino e também Grupo
Ryuu de Taiko, que interpreta
canções com instrumentos
de percussão de tradição
japonesa.
A dança também estará
presente com dança do ventre, hip hop, tribal fusion e até
dança de salão, apresentadas
por grupos e estúdios de
dança como Bárbara Dahab
Núcleo de Danças Orientais,
Estúdio DC - Hip Hop, Grupo Dakinis.
Além disso, a APAE
também apresentará números
de dança e música, assim
como o Funssol (Fundo Social de Solidariedade) de
Indaiatuba, que trará os pro-

jetos artísticos dos grupos da
melhor idade.
Ainda na programação
cultural, nos dias 9 e 10, a
Feira receberá ainda grupos
da terceira idade de diversas
cidades da região com uma
recepção especial, seguida
de brincadeiras no palco e
sorteios.
Pensando em oferecer
um evento tranquilo e seguro para os visitantes, em
detrimento da pandemia do
Covid-19, a Feira seguirá
as medidas preventivas e
sanitárias como controle de
acesso, pontos com álcool
em gel acessíveis ao público
e uso obrigatório de máscara.
Para quem quer expor
sua marca, ainda dá tempo de
participar da Feira: existem
cotas de patrocínio disponíveis e os interessados devem
entrar em contato pelo (19)
3801-8898 ou por e-mail no
endereço comercial@apaeindaiatuba.org.br.
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Black Friday deve impulsionar as
vendas do comércio de Indaiatuba
Promoção é considerada a segunda melhor data do ano ficando atrás apenas do Natal
DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

E

mbora a Black
Friday aconteça
no dia 26 de novembro, este ano (última
sexta-feira do mês) as
promoções já começaram
a ser anunciadas desde o
final de outubro. E em
2021, o evento traz novas
perspectivas para o comércio, que ainda sente os
reflexos das consequências do isolamento social
imposto pela pandemia da
Covid-19.
Considerada como a
segunda data do ano para
as vendas do comércio,
atrás apenas do Natal, a
Black Friday deve impulsionar os negócios em
31,6% acima de 2020 na
região.
A avaliação é do economista Laerte Martins,
diretor da Associação
Comercial e Industrial
de Campinas (ACIC).
De acordo com ele, o
ticket médio de compras
este ano deve ser de R$
630,00, praticamente 5%
acima do registrado em
2020. “Haverá grande
movimentação nos sistemas de aquisição por
“delivery”, “drive thru” e
“take away” no consumo
de alimentação, principalmente”, acredita. Para o
economista, a dinamização do marketplace (vendas online) foi a novidade
durante a pandemia, que
se incorporou às vendas
físicas e propiciou um
aumento importante no
faturamento do varejo”,
explica.
Intenção de compra
Segundo o econo-

mista, pesquisas realizadas sobre a intenção de
compras na Black Friday
deste ano, mesmo considerando a flexibilidade
das regras de isolamento
social, destacam que 47%
das pessoas que pretendem comprar na Black
Friday de 2021, farão os
negócios pela Internet,
contra os 42% que realizaram as compras de
forma virtual em 2020,
elevando as vendas do
e-commerce em 6%.
Os produtos mais procurados na Black Friday de 2021 devem ser
aparelhos de televisão,
smartphones, eletroeletrônicos, vestuário e calçados, brinquedos e videogames. Os descontos
devem variar entre 30%
a 80%, sendo bastante
pesquisados por meio
das informações fornecidas pelo e-commerce das
empresas. “Existe, ainda,
uma certa desconfiança
do mercado quanto à determinação dos preços
dos produtos sobre os
quais incidem os descontos oferecidos”, lembra o
economista.
De olho na
promoção
Muitos consumidores
esperam a Black Friday
para comprar um produto
desejado ou até mesmo já
realizar as compras dos
presentes de Natal como
é a caso da aposentada
Silvia Ribeiro, 64 anos.
“Sempre fico de olho
nas promoções da Black
Friday para comprar os
presentes de Natal dos
meus netos. Mas, acompanho o ano todo o preço

REPRODUÇÃO

Os produtos mais procurados devem ser aparelhos de televisão, smartphones, eletroeletrônicos,
vestuário e calçados, brinquedos e videogames

dos produtos para saber se
no dia realmente o valor
compensa”, conta.
O Procon-SP alerta
para que os consumidores verifiquem os preços
antecipadamente, assim
como faz a aposentada
mencionada acima. Isso
pode ser feito por meio

dos sites das empresas
que participarão da Black
Friday e de outros fornecedores, inclusive na
data da liquidação. Esse
acompanhamento evita o
risco de cair na armadilha
de falsas promoções que
não são tão vantajosas
como o anunciado.

O Procon-SP ainda
enfatiza que o fato de
ser uma liquidação não
elimina os direitos do
consumidor. Por isso,
em compras feitas fora
do estabelecimento, o
consumidor tem sete dias
para se arrepender, cancelar a compra, devolver o

produto e pedir o dinheiro
de volta (o prazo passa a
contar da data da compra
ou da entrega do produto); Qualquer produto,
nacional ou importado,
deve apresentar informações corretas, claras
e em língua portuguesa
sobre suas características,
qualidade, quantidade,
composição, preço, garantia, prazo de validade,
origem, além dos riscos
que possam apresentar
à saúde e segurança dos
consumidores; Os produtos expostos nas vitrines
devem apresentar o preço
à vista e, se vendidos a
prazo, o total a prazo, as
taxas de juros mensal e
anual, bem como o valor
e número de parcelas.
ACERVO DO EC PRIMAVERA

Memórias do
E.C. Primavera

A imagem é antiga, por isso merece destaque aqui no “Memórias”. A foto é de 1945, ano em que o Esporte Clube Primavera disputou
o Campeonato Amador do Interior. Nesse dia, o time de Indaiatuba enfrentou a equipe do União Monte Alegre, em Piracicaba, e
acabou derrotado por 3 x 2. Apesar do resultado nesse jogo, o Primavera daquele ano era considerado muito forte e “assombrava” a
região, tanto que foi no ano anterior que surgiu o mascote Fantasma da Ituana, criado por Francisco Tancler (o último à direita, no
canto superior). Outra curiosidade daquele ano é o uniforme do time, todo listrado em preto e branco, com o terceiro escudo do clube.
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Retomada das aulas no Colégio Meta é
marcada por sorrisos, medos e emoções

A retomada das aulas presenciais conta com a manutenção de todos os protocolos sanitários

A

pós o anúncio
feito pelo Governo do Estado de São Paulo em
13 de outubro, determinando a retomada
obrigatória dos alunos
às aulas presenciais, o
Colégio Meta recebeu
a notícia com bastante
entusiasmo. A escola já
atendia cerca de 80%
(oitenta por cento) de
suas crianças e jovens
em aulas presenciais,
aguardando com muita
expectativa ter a íntegra dos estudantes de
volta. Desde outubro
de 2020, a retomada se
iniciou gradativamente, de modo que a comunidade escolar teve
plena condição de se
preparar, naturalmente, para esse processo
de reconstrução da dinâmica escolar. Os espaços de aprendizagem

COLÉGIO META

Depois de quase dois anos afastados da escola, alunos retornaram às salas de aula

também foram reconstruídos com motivação, empenho e dedicação, na esperança da
chegada deste momento, mais um marco na
história de um Colégio
que não para.

Afetuosamente, todos os pais dos alunos
com necessidade de se
manter em aulas remotas foram atendidos
individualmente, para
que pudessem ser ouvidos, ter suas dúvidas

esclarecidas e demandas atendidas. Muitos
se sentiam apreensivos
e convictos de que o
retorno a escola é fator
primordial, não só para
o desenvolvimento das
habilidades
cogniti-

vas, mas também para
o fortalecimento dos
vínculos relacionais e
interativos.
O tão esperado dia
chegou! Depois de
quase dois anos afastados da escola devido
à pandemia da Covid-19, chegou a hora
de voltar, ainda com
manutenção de todos
os protocolos sanitários nas dependências
do colégio.
Um
reencontro
cheio de emoção, cuidado e saudade marcou o retorno das aulas presenciais nesta
quarta-feira, dia 03 de
novembro. O misto de
emoções, visível nos
olhos de todos que vivenciaram esse reencontro recheado de significado, acalentou os
corações e reafirmou
uma certeza: a saudade

era imensa!
O acolhimento dos
alunos que já estavam
frequentando as aulas
para com os que retornaram foi fator primordial neste dia, verdadeira lição de humanidade,
que certamente ficará
marcará a história de
vida de cada um.
E o mês de novembro está só começando... Aguardem, vem aí
Mostra Meta.
Para conhecer mais
sobre o Colégio Meta,
acesse www.colegiometa.com, também no
facebook em facebook.
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 Amaral, nº 1541,
Itaici.

PALESTRAS

Grupo UniEduK promove encontro de Gastroenterologia Equina
O Grupo UniEduK
está com inscrições
abertas no site , para o
UniEduK Talks, - Encontro de Gastroenterologia Equina, que será
realizado no sábado
(06), a partir das 9h, no
anfiteatro da UniMAX,
campus 1, com transmissão pela internet. O
evento terá 15 palestras
ministradas por renomados
profissionais
sobre temas críticos da
área. A entrada é gratuita. Para participar é
necessário levar uma

lata ou um litro de leite.
As doações serão destinadas a rede de instituições atendidas pelo
Grupo UniEduK.
“Organizamos um
encontro inovador, com
palestras de 15 minutos,
com temas bem práticos, de forma objetiva
e rápida, que irão engrandecer a formação
e atualização profissional”, afirma Silvio Piotto, gestor da Medicina
Veterinária do Grupo
UniEduK .
Entre os temas que

serão abordados pelos
especialistas estão cirurgia de esôfago, gastrite,
ultrassonografia, cólica
psicossomática, entre
outros. A programação completa do evento
pode ser conferida no
site UniEduK TALKS.
Curso
Com infraestrutura nota máxima (5) no
MEC (Ministério da
Educação), o curso de
Medicina Veterinária
do Grupo UniEduK é
focado em acompanhar

o constante avanço em
tecnologias e no mercado agropecuário, proporcionando ao aluno a
oportunidade de atuar
em segmentos variados
de produção animal, reprodução, clínica médica, cirurgia, laboratório,
vigilância sanitária, medicina de animais silvestres, industrialização e
comercialização de produtos de origem animal,
fabricação de rações e
produtos biológicos, entre outras áreas.
Desde o 1º semestre,

os estudantes de Medicina Veterinária contam
com, no mínimo, 50%
de aulas práticas, além
de investimentos constantes em corpo docente altamente especializado e da infraestrutura
de ponta que tem como
objetivo prestar serviços
que fortalecem o aprendizado didático e científico, inserindo os alunos
no dia a dia da profissão.
O curso mantém
também parcerias para
intercâmbio com instituições de renome

como Stanford Medicine e Global Understanding que permitem
a atuação profissional
tanto em âmbito nacional como internacional.
Também
oportuniza
ao aluno atuar internacionalmente ou dar
continuidade aos seus
estudos (pós-graduação, mestrado, doutorado), validando o seu
diploma através do credenciamento junto à
Associação de Médicos
Veterinários da América (AMVA).
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Insalubridade x periculosidade: entenda
a diferença e as suas características
As duas situações são direitos garantidos pela CLT a todos os profissionais que se arriscam todo dia

O

s adicionais
de insalubridade e de periculosidade são dois
direitos garantidos pela
Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), a
todos os profissionais
que, de alguma forma,
se arriscam em suas
atividades diárias.
Transportadoras,
construção civil e indústrias são alguns
exemplos de empresas
fundamentais para a
sociedade. Como forma de compensá-los,
nossa legislação criou
os benefícios de insalubridade e periculosidade. Seus valores
devem ser expressos
no holerite dos colaboradores, e possuem
diversas regras e exigências sobre seus pagamentos.
Além disso, apesar
dos dois direitos terem sido criados com
a mesma finalidade,
eles possuem características bem distintas,
assim como cálculos e
normas de concessões
diferentes.

REPRODUÇÃO

Pagamento dos adicionais é uma forma de compensação para os riscos enfrentados

O que é o adicional
de insalubridade?
Insalubre, de acordo com a legislação, é
tudo aquilo que pode
trazer malefícios à saúde do trabalhador. Tem
direito ao adicional
de insalubridade todo
trabalhador que trabalhem com elementos
como poluição, ruídos,
radiação, e químicos.
Alguns exemplos de
atividades profissionais
consideradas insalubres de acordo com a
nossa legislação, são:
Exposição a agentes

biológicos; Exposição
à poeira de amianto;
Exposição ao benzeno;
Agentes químicos além
do tolerável; Umidade excessive; Calor
intense; Frio intense;
Barulho excessive; Radiação; Vibração excessive; Dentre outros.
O que é o adicional
de periculosidade?
Já o adicional de periculosidade funciona
de modo diferente. A
periculosidade também leva em consideração a exposição dos

funcionários a certos
riscos, mas se baseia
em relação à fatalidade
envolvida na função
exercida do que a própria saúde. Ou seja, o
adicional de periculosidade é obrigatório
para profissões que
envolvem risco de vida
ao trabalhador.
Exemplos de atividades profissionais que
possuem adicional de
periculosidade: Atividades que apresentam
risco de morte; Ambientes que representam risco de morte ao

trabalhador; Atividades que manipulam explosivos, inflamáveis;
Atividades propensas
a roubos e violência
física ; Atividades com
motocicletas; Atividades com energia elétrica; Atividades envolvendo radiação; Dentre
outros.
Principais
diferenças
Há diferenças na remuneração relativa aos
adicionais de insalubridade e periculosidade.
Nas funções insalubres
é considerado o tempo
de exposição aos riscos, sobretudo em um
maior prazo de tempo
a médio e longo prazo.
O Ministério do
Trabalho (MTE) determina três níveis principais para a categoria
de insalubridade, são
eles: Nível mínimo:
adicional de 10% ao
salário-mínimo; Nível
médio: adicional de
20% ao salário-mínimo; Nível máximo:
adicional de 40% ao
salário-mínimo.
A análise quanto ao

grau de risco é feita por
profissional de Saúde
e Segurança do Trabalho, que determinará
qual nível será atribuído para cada atividade
dentro da sua empresa.
Com relação à periculosidade, o cálculo
da remuneração é único. A periculosidade
garante um adicional
de 30% sobre o valor total do salário do
trabalhador. É importante ressaltar que, no
Brasil, não é possível
acumular ambos os
benefícios.
Autor
Percival Nogueira
de Matos, Contador e
Advogado, especialista
em Direito Tributário,
Holding e Planejamento Societário, Pós-Graduado em Direito do
Trabalho e Processual
do Trabalho, sócio do
escritório Percival Nogueira Sociedade Individual de Advocacia e
do escritório contábil
Harmonia Contabilidade; Master Practitioner; Personal e
Professional Coach.
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Após reforma, Delegacia da Mulher ganha
brinquedoteca para ampliar acolhimento
Espaço atenderá menores que, eventualmente, acompanhem mulheres vítimas de violência no registro da ocorrência
REPRODUÇÃO/FACEBOOK

ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

D

epois de passar por
uma ampla reforma,
o novo prédio da Delegacia de Defesa da Mulher
de Indaiatuba, inaugurado
no último dia 26 de outubro,
ganhou uma brinquedoteca na
quinta-feira (4).
O espaço será utilizado
para acolhimento de menores
que, eventualmente, precisem
acompanhar mulheres vítimas
de violência, enquanto elas
prestam depoimento e registram o boletim de ocorrência.
A ampliação das benfeitorias era uma reivindicação

O espaço será utilizado para acolhimento de menores que, eventualmente, precisem acompanhar mulheres vítimas de violência

de segmentos que defendem
a mulher na cidade e faz parte
da conquista dos recursos que
financiaram a reforma do prédio para abrigar a delegacia.

Parceria
A inauguração reuniu
o prefeito Nilson Gaspar
(MDB), a primeira-dama
Tânia Castanho, o presidente

ROUBO
Guarda Civil detém autor de roubo a posto
de combustível no Jardim Morada do Sol

A

equipe da Guarda Civil de Indaiatuba logrou
êxito ao deter, na noite
desta quarta-feira (03),
um homem de 39 anos
após roubar um posto de
gasolina na Rua Jacob
Lyra, no Jardim Morada
do Sol.
No local, através do
sistema de monitoramento do estabelecimento, os
guardas identificaram a
placa da moto e através
de informações do COI
(Centro de Operações e
Inteligência da Guarda
Civil), os agentes conseguiram o endereço do
provável autor do roubo.
As equipes foram até

EDUARDO TURATTI/GCI

Homem foi detido e conduzido até a delegacia de polícia, onde
foi reconhecido pela vítima

o endereço e lá encontraram um indivíduo
que batia com as características fornecidas pela
vítima do roubo. Ele foi
detido e conduzido até
a delegacia de polícia,

onde foi reconhecido
pela vítima. Diante dos
fatos a ocorrência foi
apresentada ao delegado
de plantão que tomou
as medidas cabíveis a
polícia judiciária.

da Câmara, Pepo Lepinsk
(MDB), e as vereadoras Silene Carvalini (PP) e Ana dos
Santos (Podemos).
O prefeito agradeceu à

Câmara por aprovar projetos
que permitem a melhoria da
defesa da mulher e destacou
a importância do trabalho
conjunto com deputados e o
Estado no mesmo tema.
Pepo Lepinsk também
ressaltou a parceria e disse
que a brinquedoteca mostra
a sensibilidade das autoridades do município para com
a proteção às crianças, que
já sofrem com a violência
às mães.
Reforma
A reforma da Delegacia
de Defesa da Mulher de Indaiatuba custou R$ 110 mil
de recursos municipais. Ela

começou em junho deste ano
e atende também a Guarda
Civil e a Polícia Civil, que
atuam em conjunto.
O prédio à Rua Ademar
de Barros, 125, ao lado da
Delegacia Central, recebeu
uma recepção e salas de
atendimento novas e a reforma incluiu a substituição
de pisos, portas, janelas e
instalações elétricas.
O atendimento às mulheres vítimas de violência
já ocorria antes da reforma
do prédio da Delegacia da
Mulher, mas era feito precariamente na delegacia do
1º distrito, na mesma rua
Ademar de Barros.

PRISÃO
Indivíduos são presos por roubo de veículo

A

Guarda Civil
de Indaiatuba
prendeu na noite
desta terça-feira (02) um
homem de 33 anos pelo
roubo de um veículo. O
COI (Centro de Operações e Inteligência), foi
informado sobre o roubo
de um veículo Nissan,
modelo versa, na Avenida
Doutor Jácomo Nazário,
no Bairro Cidade Nova.
Ao receber a informação, os operadores do
COI iniciaram a busca do
veículo através do sistema de monitoramento da
nossa cidade e lograram
êxito em identificar o carro deixando a cidade pela
Rodovia SP-075, sentido
a cidade de Salto.

EDUARDO TURATTI/GCI

Guardas de Indaiatuba acompanharam carro roubado no
Bairro Cidade Nova até Itu

A equipe da viatura
106 foi a primeira a chegar próximo do veículo.
Durante sua fuga o suspeito dispensou várias
porções de drogas pelo
caminho, ele não obedeceu aos sinais sonoros
e luminosos de parada
e se evadiu até a cidade
de Itu, onde perdeu a

direção do veículo e bateu em um barranco. O
indivíduo foi preso pelos
agentes da Guarda Civil e
apresentado na Delegacia
de Polícia de Itu, onde
permaneceu custodiado
e a disposição do poder
judiciário. O veículo recuperado foi devolvido
ao proprietário.
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Troféu Frutos de Indaiá
acontece neste sábado

Noite de premiação irá fazer a entrega do Troféu para empresários de Indaiatuba
JME

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

O

maior e melhor
evento de premiação de Indaiatuba e região será
realizado neste sábado
(6), a partir das 19h30,
no salão social do Clube
9 de Julho. No dia, os premiados escolhidos pela
população irão receber
das mãos do diretor do
Grupo Mais Expressão,
Alan Di Santi, o Troféu
que simboliza o reconhecimento dos serviços
prestados pelas empresas.
Organizado pelo Grupo Mais Expressão, o
evento será coordenado
por Silvana Mantoanelli e
a grandiosa decoração ficará por conta da decoradora Márcia Paccor, que
prezará pela sofisticação
e conforto dos convidados. O jantar a francesa
será assinado pelo Buffet
Brunetto, onde será servido o mais diversificado
e saboroso cardápio para
agradar o paladar de todos os presentes.
Premiados
Neste ano mais de 140
empresas/empresários,
que foram eleitos em
pesquisa feita pela popu-

Troféu Frutos de Indaiá seguirá todos os protocolos de segurança e higiene exigido pelas
autoridades sanitárias

lação e leitores do jornal,
receberão o Troféu Frutos
de Indaiá das mãos do
diretor do Grupo. Troféu
esse, que simboliza o
reconhecimento de seus
trabalhos prestados à população durante o ano de
2019.
Tradicional na cidade,
o Troféu Frutos de Indaiá
ganhou a confiança dos
empresários locais devido a sua credibilidade
nas pesquisas de satisfação realizadas com os
indaiatubanos, realizada
entre outubro e novembro

de 2019, quando foram
ouvidas três mil pessoas.
Para o diretor do Grupo, os 15 anos do Troféu
Frutos de Indaiá devem
ser muito comemorado. “O Troféu Frutos de
Indaiá está em sua 15ª
edição e sempre procuramos aprimorar o evento
para atender cada vez
melhor os premiados e
seus convidados”, conta.
“Esse ano, não diferente
dos outros, iremos prezar
pela qualidade do buffet,
organização do evento e
claro, o show musical que

deve agradar a todos”,
completa.
Homenagens
A edição também
será marcada por homenagens. Um dos homenageados da noite será
um dos fundadores do
Grupo Mais Expressão,
Admilson Redecopa, que
faleceu em 17 de junho
de 2020, aos 53 anos, em
decorrência da Covid-19.
“Eu perdi um irmão.
E ele faz muita falta!
Nada mais justo que ele
seja lembrado num dia

especial, afinal ele amava
a empresa e tinha um carinho muito grande pelo
Troféu Frutos de Indaiá”,
revela o diretor do Grupo.
“Ele será homenageado
neste dia da forma que
ele merece. E além do
Admilson outras pessoas
serão lembradas e homenageadas”, enfatiza.
Admilson Redecopa
fundou o jornal Mais
Expressão em 2002 junto
com seu amigo e empresário, Alan Di Santi.
Em 2004, lançaram a
primeira edição da Revisa
Mais Expressão e no ano
seguinte, em 2005, realização o Troféu Frutos de
Indaiá.
Show
Neste ano, o palco do
Troféu Frutos de Indaiá
irá trazer uma das melhores duplas sertanejas do Brasil: Maiara &
Maraisa. Donas de belas
vozes, as irmãs são uma
das principais duplas do
cenário da música sertaneja da atualidade. Na
internet não poderia ser
diferente. Elas já alcançaram marcas expressivas como superar três
bilhões de visualizações
e mais de seis milhões
de inscritos em seu canal

oficial do YouTube.
Em seus 15 anos de
premiação, o palco do
Troféu Frutos de Indaiá já recebeu grandes
nomes da música brasileira como Guilherme
Arantes, Ultraje a Rigor, Peninha, Falamansa, Banda Blitz, Paula
Lima, Rádio Táxi, Gian
& Giovani, Paralamas
do Sucesso, Elba Ramalho, RPM, Roupa Nova,
Chitãozinho & Xororó
e Fernando & Sorocaba.
Protocolos
A 15ª edição do Troféu Frutos de Indaiá será
realizada respeitando
todos os protocolos sanitários. Por isso, o uso
de máscara será obrigatório.
Além disso, haverá
dispenser de álcool em
gel espalhado em todo
o salão.
A organização do
evento ainda solicitará,
no dia do evento, que
todos os premiados e
convidados apresentem
a carteirinha de vacinação contra a Covid-19.
“Todos os protocolos devem ser respeitados para
que a festa seja, mais um
ano, um sucesso”, disse
Di Santi.
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Novembro é o mês da campanha de
prevenção ao câncer de próstata
Segundo do Instituto Nacional do Câncer, a doença atingiu 65.840 homens em 2020
BARBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

M

uitos não sabem,
mas pesquisas
do Instituto Nacional do Câncer apontaram o tumor de próstata
como o segundo mais comum, perdendo apenas
para o câncer de pele, e em
números absolutos, superando os casos de câncer
de mama feminino.
A Campanha Novembro Azul, foi criada com
o intuito de incentivar homens de 50 anos ou mais a
fazerem os exames preventivos, já que muitos ainda
tem preconceito. Historicamente, homens costumam
cuidar menos da saúde do
que as mulheres, o que aumenta as chances de que a
doença seja descoberta em
casos bastante graves.
A pesquisa mais recente do Instituto Nacional do

Câncer (INCA) mostrou
que no ano passado a doença foi diagnosticada em
65.840 homens em todo
o país. A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)
informou que a procura
por cirurgias eletivas caiu
pela metade durante a pandemia.
Esses dados assustaram
urologistas, o que reforça a
importância da campanha.
A SBU recomenda que a
partir dos 50 anos, já se
façam o acompanhamento
médico com exames preventivos. Para pessoas que
tenham parentes de primeiro grau que já enfrentaram
a doença, ou ainda para os
afrodescendentes, o risco é
maior, por isso é indicado
que os exames sejam feitos
antes dos 45 anos.
O Oncologista clínico
Andrey Soares, do Grupo
OncoClínicas, em São Paulo, explica que o diagnósti-

GOOGLE

Todos os anos, o Câncer de próstata leva mais de 15 mil homens
a óbito, por isso a importância da campanha Novembro Azul

co precoce pode aumentar
as chances de cura em até
90% dos casos. Além disso, o tratamento é menos
invasivo, com efeitos atenuados para a saúde geral
do paciente.
Em contrapartida, se o

câncer for descoberto em
estágios avançados, o tratamento é mais agressivo,
podendo comprometer a
produção de testosterona,
o que por consequência
aumenta os riscos de doenças cardiovasculares,

distúrbios cognitivos e impotência sexual.
Mesmo quando os sintomas se tornam inegáveis,
muitas vezes o diagnostico
só é possível após a insistência das companheiras.
Os dados mostram que
cerca de 70% das mulheres
comparecem às consultas
médicas do parceiro, de
acordo com o Centro de
Referência em Saúde do
Homem do Estado de São
Paulo.
O Câncer de pênis, ainda pouco discutido, também merece atenção, pois
o diagnóstico tardio leva a
cerca de 1.000 amputações
por ano no Brasil. Por isso
é necessário chamar a atenção também para outros
problemas de saúde sérios
do publico masculino.
A próstata é uma glândula masculina de tamanho
pequeno, que fica abaixo da
bexiga e à frente do reto.

Envolve a parte inicial
da uretra, onde a urina é
eliminada. Por isso alguns
sintomas comuns podem
ser dor ao urinar ou sangue
na urina.
“Ainda não há conclusões detalhadas que relacionem hábitos de vida a esse
tipo de tumor, mas o Instituto Nacional do Câncer
concorda que alimentação
saudável, atividade física
regular e outros modos de
bem-estar são recomendáveis, pois podem diminuir
as chances não só deste, mas
de outros tipos de cânceres”,
explica o oncologista Andrey Soares. Todos os anos,
a doença causa a morte de
15,5 homens, em média.
É fundamental incentivar a rotina de consultas
e exames, e combater os
preconceitos culturais sobre
o tema, porque a prevenção
pode salvar milhares de
vidas.
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Comitê Científico prevê flexibilizar
o uso de máscara em dezembro
A medida deverá ser adotada apenas em ambientes abertos onde não ocorra aglomerações
GOVERNO SP

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

O

governo do
Estado de São
Paulo anunciou em coletiva de
imprensa realizada
nesta quarta-feira (03)
que pode flexibilizar
o uso de máscaras em
ambientes abertos,
sem aglomeração, em
dezembro. Porém, a
decisão ainda depende
de indicadores da pandemia da Covid-19 e
do andamento da vacinação contra a doença.
“Se continuarmos
com os indicadores
caindo nessa mesma
velocidade é possível
que até a última semana epidemiológica do
mês de novembro nós
estaremos atingindo
os quatro indicadores
necessários e, dessa
forma, é possível que,
no início do mês de
dezembro, a máscara
seja liberada em ambientes abertos e sem
aglomeração”, disse o
coordenador do Comitê
Cientifico do estado,
João Gabbardo.
A liberação também
se atrela com a conclusão da vacinação contra
a Covid-19 em adultos
e adolescentes acima
de 12 anos. A data para
concluir o ciclo vacinal em adultos é até o
dia 15 deste mês. Em

A liberação também se atrela com a conclusão da vacinação contra a Covid-19 em adultos e adolescentes acima de 12 anos

menores de idades, espera-se completar até o
final de novembro.
A proposta, defendida pelo grupo de especialistas que orientam
a gestão de João Doria
(PSDB), também depende da manutenção
de tendência de queda
de casos, internações e
mortes em decorrência
da Covid-19.
“Estamos exatamente em uma transição importante em que
não vai haver mais distanciamento mínimo,
os estádios de futebol
vão poder receber as
pessoas de acordo com

sua capacidade, sem
distanciamento, várias
atividades estão voltando à normalidade.
Esperamos observar
melhor essas questões
antes da liberação das
máscaras”, disse Gabbardo.
Ainda durante a coletiva, o Comitê Científico disse que pretende
manter a obrigatoriedade das máscaras em
ambientes hospitalares,
por exemplo, mesmo
após o fim da pandemia.
Vacina em
crianças
Ainda durante a co-

letiva de imprensa, a
Coordenadora do Plano
Estadual de Imunização, Drª Regiane de
Paula, anunciou que a
Secretaria de Estado
da Saúde irá oficiar a
Anvisa (Agência de
Vigilância Sanitária)
solicitando urgência
para a autorização do
início da vacinação em
crianças de 5 a 11 anos.
“São Paulo e seus
645 municípios de São
Paulo têm condições
técnicas para iniciar a
vacinação assim que a
Anvisa liberar a aplicação no país. A imunização das crianças é

um importante passo
para o controle da pandemia e a proteção da
população”, disse a
Coordenadora.
A imunização desta
faixa etária, segundo
ela, já começou em outros países do mundo,
incluindo a Argentina,
o Chile e a Colômbia,
na América Latina.
Situação
Epidemiológica
Em Indaiatuba,
196.877 pessoas estão
com o ciclo vacinal
completo contra a Covid-19. Segundo dados
da Secretaria Munici-

pal de Saúde, 207.485
moradores receberam a
primeira dose; 190.017
pessoas estão completamente imunizadas
com duas doses; 6.860
receberam a vacina de
dose única; e 17.649
receberam a dose de
reforço.
Segundo o boletim
epidemiológica da pasta, nesta quinta-feira
(4) haviam 16 pessoas
internadas, das quais 5
possuem confirmação
para o Novo Coronavírus. Do total de
internados, 10 estão
em leitos clínicos e 6
em UTI.
Os leitos clínicos
registram ocupação de
45% no Haoc (Hospital
Augusto de Oliveira
Camargo) e 13% no
Hospital Santa Ignês.
Já a UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) há
o registro de 60% de
ocupação no Haoc e
nenhum caso no Santa
Ignês.
A Secretaria de
Saúde de Indaiatuba
ainda informou, o registro de 1 (um) óbito
com diagnóstico positivo para Covid-19, 32
novos casos positivos
confirmados para a doença, outros 198 exames negativos e 226
notificações suspeitas
(hospitais, unidades
de saúde e laboratórios
particulares).
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O Digital Influencer Delano Cavalcante, sempre
que está em Indaiatuba, não abre mão de fazer
suas unhas no salão do Thiago Felix Hair!

No último dia 26 de outubro, aconteceu no Black Coffee
o lançamento Workshop Eu Disse Sim, que está na sua
segunda edição, um evento para Noivas, Debutantes
e Convidados, este ano o evento vai ser no dia 12 de
dezembro no Green House e vai contar com a presença de fornecedores com opções especiais e a Igreja
Candelária que vai falar sobre o casamento Católico.
Evento organizado e idealizado por Eder Venturas!!

Sandro da Wolf Soluções em Reformas, também
aniversariou esta semana, e recebeu um delicioso
Bolo da Madre para comemorar. Parabéns e felicidades!!

E o destaque da semana é o Mini Chef As
Meninas Pizzaria , Guilherme da Silva Gomes,
recebendo o seu primeiro certificado no mundo
gourmet! Esperamos os futuros Chefs, parabéns
Guilherme!!

A loja Restaura Jeans inaugurou em Indaiatuba
na última quarta feira, com serviços de Tingimento profissional, Lavanderia, Costura e Ajustes,
Renovação de couro, Produtos para limpeza e
organização da casa. Desejamos muito sucesso!!

Tem aniversariante esta semana, o Lucas do Posto
de Lavagem Irmãos Soster, que recebeu um delicioso Bolo da Madre para comemorar. Parabéns e
felicidades!!

A APAE Indaiatuba celebra 21 anos de Feira da Bondade em edição que
acontece de 9 a 12 de dezembro,no Pavilhão da Viber. Além de expositores
dos mais diversos segmentos, este ano, há uma programação de apresentações culturais durante os quatro dias e uma praça de alimentação que
oferece diferentes opções gastronómicas. A Feira, que marca a volta dos
eventos presenciais da entidade, traz, em sua essência, o lema Ser Bom
Faz Bem. Não percam, coloquem na agenda!!

No último dia 29, rolou o maior “horror” no Yázigi Indaiatuba! Mas Calma!
Foi tudo planejado por conta das celebrações da festa de Halloween que
são comemoradas em Outubro por todo o mundo e no Yázigi Indaiatuba
não poderia ser diferente. Os alunos tiveram a oportunidade de colocar em
prática, tudo aquilo que aprenderam durante as aulas e ainda desvendaram o mistério que rondava dentro da ESCAPE HOUSE Yázigi Indaiatuba!
Agradecemos a todos que fizeram desta atividade,um grande evento!
Ano que vem tem mais! Na foto a equipe Top de Professores do Yazigi!!

Colégio Meta
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Alunos da Unidade II do Colégio Meta curtem o
intervalo durante o Retorno às aulas presenciais.

Nosso amigo Fábio, filho de Diory e Valmir, aniversariou
no último dia 28/10.O Jornal Mais Expressão
deseja felicidades sempre e que Deus o abençoe
grandemente.

Andrea e Klaus proprietários da Lima Nascente das
Águas, nosso novo parceiro, recendo um arranjo da
Recanto das Flores, mimo desse semanário.

Clínica Bicho Amigo

Alunos da Unidade I do Colégio Meta curtem o
intervalo durante o Retorno às aulas presenciais.

Alunas da Unidade I do Colégio Meta curtem o intervalo
durante o Retorno às aulas presenciais.

Dra. Sueli em consulta com o lindo Thor na Clínica
Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Nossa cliente Deusa da JT Melhorias Industriais,
recebendo um carinho do Jornal Mais Expressão, um
maravilhoso arranjo da Recanto das Flores.

Adelaide Decorações

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

Nossa querida cliente Rozimeire da Trevizan
Arquitetura, recebendo um arranjo da Recanto das
Flores, carinho do Jornal Mais Expressão.
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Músico Otis Selimane
lança CD ‘Tumbuluku Saudação à origem’
Moçambicano, ele veio ao Brasil para graduar-se em Música pela Unicamp
ARQUIVO PESSOAL

BARBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

O

tis Selimane é
moçambicano,
vem de uma família de professores, e
seus pais o incentivavam
a trilhar seus estudos na
área de Engenharia Eletrônica.
Porém, o contato com
a Música começou logo
aos sete anos: primeiro
com piano, depois flauta
doce. “Fui adicionando
instrumentos à medida
que fui ampliando o conhecimento. Hoje, meu
instrumento principal é a
bateria, mas toco também
instrumentos africanos
originários, percussão
popular e erudita”.
Ainda em Moçambique, ele formou-se na
Escola Nacional de Música, e teve a oportunidade
de começar a trabalhar já
aos 14 anos. Na mesma
época, fez sua primeira
viagem fora de seu país,
para o Zimbabwe, o que
aumentou seu interesse
pelas linguagens musicais.
Três anos depois, na
época de escolher a graduação, decidiu que gostaria muito de estudar no
exterior, e por pouco não
foi para a Índia cursar Engenharia. “Gosto sempre
de contar essa história,
porque não venho de família de artistas. Na época
não tinha noção do que
era viver de música, mas
fiquei encantado com

Otis com seu principal instrumento, a bateria, e ele atua ainda como produtor musical e educador

tudo o que conheci no
Zimbabwe”, conta.
Em 2015, veio para o
Brasil, pensando na riqueza cultural daqui. “Admiro
muito a cultura brasileira”.
Morou um ano na cidade
de São Carlos e depois
veio para Campinas, na
Unicamp, onde cursou
a graduação em Música
com ênfase em Bateria.
“No dia a dia da profissão
fui compreendendo que o
ofício é muito mais do que
estar no palco, tocando e
performando”.
Hoje ele também trabalha com produção cul-

tural através da sua própria
empresa, cria cursos, atua
como educador e palestrante. Além disso, almeja
a se tornar professor universitário.
Ele conta que a pandemia, em um primeiro
momento, fez os artistas
pararem o ritmo em que
se apresentavam, mas que
esse período também foi
importante para dar vasão
ao seu lado criativo e empreendedor. “Eu percebi
que precisava agir, mesmo sem saber qual seria
o resultado nessa nova
realidade”.

Foi aí que ele decidiu
criar o primeiro festival
online “Xiphefu em Casa”,
e ainda lançou um curso
de musicologia africana. Também compôs seu
novo disco “Tumbuluku
– saudação à origem”.
Ele planeja vender CDs
porque acredita que devemos valorizar o trabalho
dos artistas, para além da
internet.
Acompanhe o trabalho
do Otis e da maneira plural
como ele encara a Arte em
geral, através do perfil no
Instagram @otisselimaneremane.

CINEMA

ETERNOS
Lançamento mundial - Ação / Aventura - Classificação 14 anos
- 157 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4) a Quarta (10): 17h30 [TC] / 21h00 [TC]
Polo Shopping Quinta (4) a Quarta (10): 15h15 / 20h15 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4), Sexta (5), Segunda (8), Terça (9) e Quarta (10): 16h30
/ 20h00
Sábado (6) e Domingo (7): 14h00 [TC] / 16h30 / 20h00
Polo Shopping Quinta (4), Sexta (5), Segunda (8), Terça (9) e
Quarta (10): 16h00 [VIP] / 17h50 / 19h40 / 21h00 Sábado (6)
e Domingo (7): 14h20 / 16h00 [VIP] / 17h50 / 19h40 / 21h00
...................................................................................................
MARIGHELLA
Lançamento - Drama / Ação - Classificação 16 anos - 152 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (4) a Quarta (10): 17h00 [TC] / 20h30 [TC]
.....................................................................................................
ARANHA
Sessão do “Cineclube Indaiatuba”* - Drama / Suspense - Classificação 16 anos - 105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Terça (9): 19h30
*Para a sessão “Cineclube Indaiatuba”, ingresso único R$ 12,00
por espectador
.....................................................................................................
A FAMÍLIA ADDAMS 2: PÉ NA ESTRADA
2ª semana - Animação / Comédia - Classificação Livre - 93
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4) a Quarta (10): 14h50 [TC]
Polo Shopping
Quinta (4) a Quarta (10): 14h45 / 16h40 / 18h40
...................................................................................................
ESPÍRITOS OBSCUROS
2ª semana - Terror / Suspense - Classificação 16 anos - 100 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Quinta (4), Sexta (5) e Sábado (6): 21h50
.....................................................................................................
DUNA
3ª semana - Aventura / Ficção - Classificação 14 anos - 155
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4) a Segunda (8) e na Quarta (10): 16h00 / 19h30
Terça (9): somente 16h00
.....................................................................................................
RON BUGADO
3ª semana - Animação / Aventura - Classificação Livre - 106
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (6) e Domingo (7): 14h00
.....................................................................................................
VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA
5ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 97 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (4), Sexta (5), Segunda (8), Terça (9) e Quarta (10): 19h10
/ 21h30
Sábado (6) e Domingo (7): 17h10 / 19h10 / 21h30
CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA
EM NOSSO PORTAL
WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

É amanhã! Troféu Frutos de Indaiá
promete sucesso absoluto
O grande dia chegou! Amanhã
(06) será realizado a 15ª edição
do Troféu Frutos de Indaiá. E
para que a noite de premiação
seja um sucesso, todos os protocolos de segurança e higiene,
exigidos pelas autoridades sanitárias, serão seguidos para
garantir a segurança dos
premiados e convidados.
Sendo assim, o uso
de máscara será obrigatório e haverá dispenser de álcool em
gel espalhados em
todo o salão. Além
disso, a organização do Troféu Frutos de Indaiá solicitará
que todos os participantes apresentem a carteirinha de vacinação
contra a Covid-19.

negócios & classificados
Nº 972 |

B2 | IMÓVEIS |

VENDA
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
CA00442-JD.MONTE CARLO-2 dorms +dep+2 vagas.......R$ 390.000,00
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

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
CA00550-HELVÉTIA PARK-4 suítes+dep+4 vagas alto padrão................
.....................................................................................R$ 2.390.000,00
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

VENDAS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs e gar.. OBS: No terreno
possui 3 salas c/erciais c/ total de 64 m².
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dorm., sala, coz., wc, edícula, churr. e portão eletrônico.
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL – Sobrado c/ 2 dorm. sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 wcs, coz.
planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, gar. para 2 carros e edícula. Possui
quintal, churr. e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., varanda, 1
wc e gar. para 1 carro.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dorm., sala, coz. e wc. Possui 1 dorm. nos fundos, sala, copa, coz. e wc.
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar..
CA210 – JD. BELA VISTA – R$370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia, banheiro,
varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas.
CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$330 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e
garagem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha americana
com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui piscina, churrasqueira
com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta na piscina e portão eletrônico.
Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para
6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.
CA104 – JD. MORERA – MONTE MOR – R$190 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem e quintal. Aceita permuta com casa ou chácara.
CASAS C/ 3/4 DORMITORIOS
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 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$790 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$640 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, lavanderia,
dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 cobertas.
Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.450.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet,
sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros sendo 2
cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormitórios
sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala de jantar,
lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dormitórios
de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita permuta com terreno,
apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$850 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte com
closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem para 8 carros
sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 2.200.000,00 - Sobrado com 4 dormitórios sendo 4 suítes
com closet, janelas automáticas, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo interno e externo, cozinha
planejada, lavanderia, escritório, e garagem para 5 carros. Possui ar condicionado, piscina, área gourmet
com churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza e sauna.
CA222- CONDOMINIO PORTAL DAS ACÁCIAS – R$425 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro,
sala de estar 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros
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

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

CASA EM CONDOMÍNIO

CASAS C/ 1 E 2 DORMITORIOS

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

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 cond+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-2 dorms +dep 2 vagas..................................
...........................................................................R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00106-VILLAGE D´AMORE-2 dorms c/ suíte+de+1 vaga....................
......................................................................... R$ 2.450,00+cond+iptu
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
SA00012-EDIFICIO DIPLOMAT-40MTS.............. R$ 2.500,00+cond+iptu
SA00014-OFFICE PREMIUM-77MTS....................................R$ 1.500,00
SA00027-OFFICE PREMIUM-40MTS................. R$ 1.200,00+cond+iptu
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

TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²
TE06 – JD. ESPLANADA – R$380 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.
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, galpão
de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos
vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dorm. sendo 1 suíte, wc, sala de estar 3 ambientes, coz. americana,
varanda, lav., dispensa e edícula c/ wc. Possui área gourmet, piscina e quintal c/ cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz., varanda, wc,
casa de caseiro, piscina pequena e gar..
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m²
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m².
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m².
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, dispensa, 8
banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão.
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, sala,
cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos fundos e poço
artesiano. Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala de TV,
sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. Possui piscina e
churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m²
IMÓVEL COMERCIAL
IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$1.700.000,00 - Parte inferior c/ 2 salões, 2 salas. Parte
superior 7 salas. OBS: Quase todas salas alugadas.
LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.
JD. CALIFORNIA – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia fechada.
VILA FLORENÇA – R$2.400,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social e garagem
para 4 carros
APARTAMENTOS
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 – Kitnet
JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia
e 1 vaga de garagem.
CENTRO - EDIFICIO YPE – R$1.200,00 - 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.
EDIFICIO FONTI DI TREVI – R$1.200,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social,
lavanderia e garagem.
SALÕES
JD. PARAISO – R$2.500,00 – Área 240 m², sobre loja c/ escritório, 2 wcs e pia de coz
SALAS
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e elevador.
VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc
JD. POMPÉIA – R$900,00 – Área 40 m², com divisória tipo parede drywall, banheiro e 1 vaga de garagem.
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc
.
TERRENOS
VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado c/ quadra
JD. CALIFORNIA – R$2.000,00 – Área 540 m²
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1 ref site 5811- Casa Jardim Morada do Sol - 3 dorm , sala,
coz, banheiro, área de serviço, churrasqueira e garagem R$
1.700,00 + IPTU

2 ref site 28742- Casa Jardim Regina - 3 dorm , sala , coz , banheiro, área de serviço, edícula e garagem R$ 3.000,00 + IPTU

3 ref site 31181- Casa Jardim Alice - 3 dorm, sala, cozinha banheiro, área de serviço, churrasqueira e garagem - R$ 2.850,00 + IPTU

4 ref site 31366 - Apartamento Jardim Sevilha - 3 dorm, banheiro, sala, varanda coz, área de serviço e garagem R$ 2.500,00 +
Cond + IPTU

5 ref site 8184- Apartamento Jardim Pedroso - 1 dorm, sala, coz,
wc social, área de serviço e garagem - R$ 750,00 + Cond + IPTU

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

7 Ref site 31368- Casa Jardins do Império- 3 dorm, banheiro,
sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 750.000,00 + Cond + IPTU

8 ref site 26822 - Casa Jardim Itamaracá - 3 dorm , wc social,
sala, coz, área de serviço e garagem R$ 380.000,00

9 ref site 25976- Terreno Jardim Paulista - Lote de 197 m² residencial R$ 240.000,00

10 ref site 30955- Terreno Jardim Residencial Nova VenezaLote de 153 m² - R$ 195.000,00

11 ref site 24566- Apartamento Centro - 2 dorm, coz, sala,
banheiro social e garagem - R$ 340.000,00 + Cond

12 ref site 31313 - Apartamento Centro- 1 dorm, coz, sala,
área serviço e garagem - R$ 160.000,00 + Cond + IPTU

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES
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CA09718 - JARDIM RESIDENCIAL VILLA SUÍÇA - AT 360,00m²
AC 350m² SOBRADO ALTO PADRÃO DESIGN MODERNO/TODO
PLANEJADO E MOBILIADO COM 04 DORMS (SENDO 01 EMBAIXO) - PARTE SUPERIOR: 03 suítes planejadas, sendo 01 máster com
closet. Todos os dorms com aparelho de Ar Condicionado 9.000BTU’s.
PARTE INFERIOR: 01 Dormitório E 01 wc Social. Cozinha planejada
com Cooktop, Coifa e Geladeira. Lavanderia com armários e Depósito.
Sala 03 ambientes com aparelho de ar condicionado 48.000 BTU’s.
Lavabo. ÁREA EXTERNA: Área Gourmet Planejado com churrasqueira.
Piscina Aquecida. Garagem para 04 carros, sendo 02 cobertos. IMÓVEL NOVO (4 meses) com En e aparelho de ar condicionado de 22.000
BTU’s. IMÓVEL NOVO com Energia Solar Fotovoltaica; Aquecedor
Solar; Sistema de Pressurização de Água; Paisagismo Completo. AINDA: Todos os móveis das fotos inclusos. R$ 2.500.000,00 - ACEITA
50% como permuta. CORRETORA SOLANGE PIOLOGO – CRECI:
77091 – TEL(19) 99304-7300.

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 GONÇALVES – CRECI
185819 - TEL: (19) 99293-1797.

LOCAÇÃO

CA09720 - RESIDENCIAL DUAS MARIAS - SOBRADO - AT 360m², AC
227m², 3 suítes com móveis planejados (sendo 1 com amplo closet), sala 2
ambientes (estar e jantar), escritório, lavabo, cozinha planejada c/cooktop,
despensa com planejados, lavanderia com planejados, espaço Gourmet com
churrasqueira e armário planejado, piscina, Wc externo com chuveiro, porão,
jardim, garagem para 2 carros cobertos e 2 descobertos. - R$ 2.115.000,00.
CORRETORA CÍNTIA BANWART – CRECI 129578 – (19) 99907-6516.

CH01770 - AT.1.670 m² AC.367 m²- TERRAS DE ITAICI - 04 Suítes
sendo 01 máster com banheira e varanda, Sala 03 ambientes amplos e mezanino para office, cozinha, lavanderia, Foi projetada por
arquitetos, paisagistas e engenheiro elétrico e hidráulico, com toda
tubulação interna, preparada para ar condicionado. O diferencial da
chácara é sua localização. Estando no ponto mais alto do condomínio, margeado ao lado direito por uma floresta de preservação,
possuí uma vista única, sem igual, 6 vagas de garagem, sendo 2
cobertas, espaço de lazer com área gourmet com churrasqueira,
forno de pizza, piscina, espaço para academia e abastecimento
elétrico por placas solares. Venda R$ 1.900.000,00. CORRETORA
LIA GONÇALVES – 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.

AP05323 - Apartamento Locação - 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 ventilador de teto - outro
dormitório com planejado, ambos com cortinas - 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 localização - área de lazer
completa. R$ 2.500,00 + Condomínio + IPTU. CORRETORA LIA
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

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

SL01140 - CENTRO - AC 100 m² - EXCELENTE
SALÃO COMERCIAL NO CENTRO COMERCIAL
DE INDAIATUBA - nos fundos disponível: Sala,
cozinha 03 dormitórios , 02 WC, lavanderia - R$
5.500,00 + IPTU. CORRETORA YURICO CRECI:
149049 – TEL: (19) 97168-2829

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.

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

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.

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 GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.
AP03802 - EXCELENTE APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO COM INFRAESTRUTURA COMPLETA
- CENTRAL PARK - AU 107,55m² - 03 dormitórios
sendo 01 suíte (todos com armários, roupeiro, WC
social, sala ampla dois ambientes, lavabo, varanda,
cozinha planejada, lavanderia com armários, despensa, garagem para 03 autos. Condomínio com
infraestrutura de lazer, academia, piscina, sauna,
vestiário, quadra de tênis, quadra poliespotiva, churrasqueira, salão de festas, playground, portaria 24hs.
R$ 2.500,00 + COND. + IPTU. CORRETOR MÁRCIO

VENDAS
CH01840 - PARQUE DAS BANDEIRAS - AT 1.000m² AC 284m²
- 02 suítes planejada com ar condicionado, sala de estar, cozinha planejada, lavanderia, quartinho externo podendo ser
escritório, (quartinho de ferramentas tipo deposito).Área de
lazer com churrasqueira, forno, cozinha planejada, com fechamento em vidro, banheiro e suíte, Piscina 40mil litros 4 x
8, com cascata, quintal, pomar. R$ 990.000,00. CORRETORA
VILMA – CRECI 123124 – TEL: (19) 99712-0636.
AP05324 – AU.66 m² - APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO
FECHADO - PLAZA BELLA VISTA - JARDIM BELA VISTA - 03
dormitórios / 01 suíte planejada, WC Social, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 carros descobertos (gaveta). ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO: Piscina adulto com
raia e infantil, deck solarium;, spa e sauna, academia, salão
de festas, espaço kids, playground, quadra poliesportiva e
bicicletas elétricas. VENDA R$ 351.000,00. CORRETORA LIA
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09680 - AT.200 m². AC.136m² - CASA TÉRREA NOVA
COM EXCELENTE ACABAMENTO - BRÉSCIA - INDAIATUBA - 03 dormitórios sendo 01 suítes, 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 churrasqueira, lavanderia e garagem
para 2 autos coberta. preparação para ar condicionado
e aquecimento 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 dormitórios - 01 suíte, sala
02 ambientes com pé direito duplo, cozinha integrada,
área gourmet com churrasqueira, quintal, lavanderia,
garagem 2 vagas. Casa toda preparada para aquecimento solar e infra para ar condicionado. Condomínio com
infraestrutura de lazer completo e portaria 24h. VENDA
R$ 650.000.00. . CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL: (19) 9
98180-1624 – CRECI 202852.
CA09711 - PORTAL DAS ACÁCIAS - SOBRADO - AT
130m², AC 119,20m², 3 Dormitórios (sendo 1 suíte) C/
Armários Planejados e Ar condicionado, 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
CÍNTIA BANWART – CRECI 129578 –( 19) 99907-6516.
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Condomínio Vila Formosa - CA02559 - 3 dormitórios, 1
suíte, cozinha, banheiro, sala de estar, sala de jantar, área
de serviço, 2 garagem Venda R$ 450.000,00 / Locação R$
2.600,00 tudo incluso

SL00060 - Jardim Morada do Sol - Salão comercial 40 m², 1
banheiro social, Espaço para fazer uma cozinha R$1.400,00

CA02589 - RESIDENCIAL VILLA DAS ARTES TERRENO 1.466,72 M² / CONSTRUÇÃO 320 M² - 3 suítes, sala,
cozinha, sala de jantar, despensa, lavabo, Área gourmet, churrasqueira, área de serviço, quintal gramado,
piscina, 6 garagem. Venda R$ 1.700.000,00 / Locação
R$ 7.000,00

AP00933 - Condomínio Villagio D Amore - MOBILIADO - 2
dormitórios, sala de TV, ar condicionado, sacada, sala de
jantar, cozinha planejada, lavanderia, 1 vaga de garagem
coberta. R$ 1.500,00 + COND + IPTU

Condomínio Panorama Residence - 04 Dormitórios, 02
suítes, closet, sacada, sala para 2 ambiente, lavabo, cozinha planejada, despensa, lavanderia, área gourmet, churrasqueira, piscina, quarto de despejo, garagem para 04
carros sendo 02 cobertos. Valor R$ 1.590.000,00

Terras de Itaici - 4 Dormitórios, 3 suítes, sala com 2
ambientes, lavabo, área gourmet, canil, jardim, 3 vagas
sendo 2 cobertas, portão automatizado, ar condicionado, móveis planejados. Valor R$ 1.250.000,00

Condomínio Amstalden Residence - 03 suítes, 1 master
c/ closet, ar condicionado, escritório, lavabo, cozinha
planejada, despensa, lavanderia, sala ampla jantar e estar, área gourmet, wc externo, quarto para despejo, entrada lateral de serviço, garagem para 04 veículos sendo
2 cobertos. Valor R$ 1.480.000,00

CA02621 - Residencial Sabias - 2 Dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, 1 garagem, portão eletrônico. R$275.000,00

CA02654 Vila Homero - 3 Dormitórios, 1 suíte, Cozinha,
sala, banheiro social, lavanderia, área gourmet, churrasqueira coberta, banheiro ext, garagem coberta para 4
veículos. R$ 605.000,00

ST00013 - Elias Fausto- SP - Próximo ao asfalto, Terra
mista branca, 18 Alqueires R$ 3.960.000,00

CA02513 - Jardim Morada do Sol - 3 dormitórios, 1 suíte, sala
de TV, cozinha panejada, lavanderia, garagem coberta, Portão
eletrônico. R$ 329.000,00
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CA1504 - Casa com 3 dormitórios à venda, 121 m² por R$
530.000,00 - Jardim Bom Princípio - Indaiatuba/SP

SO0499 - Sobrado à venda, 392 m² por R$ 2.100.000,00 - Jardim
Residencial Helvétia Park II - Indaiatuba/SP

SO0498 - Sobrado com 4 dormitórios à venda, 330 m² por
R$ 1.549.900,00 - Condomínio Haras Paineiras - Salto/SP

AP0882 - Apartamento com 2 dormitórios à venda, 64 m² por
R$ 350.000,00 - Parque Brasília - Campinas/SP
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AP0877- Apartamento com 3 dormitórios à venda, 84 m²
por R$ 500.000,00 - Vila Sfeir - Indaiatuba/SP

Apartamento com 4 quartos, 346 m², à venda por R$
1.300.000

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

Paloma Gregório Janones Procópio
Tel.: (19) 99982-5146 - Creci: 210730-F
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

Vendo casa no Villa
Brizola: com 3 dom.
sendo 2 suíte, sala, cozinha, lavanderia, no
fundo uma edícula 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 - 38754550
Morada do sol - Rua:81
02 dormitórios (01 suíte)
sala/cozinha americana, abrigo nos fundos
e garagem p/ 02 autos.
De 270.000,00 POR
APENAS R$220.000,00
Aceita Financiamento.
Corra! F.: 99762-7997 /
3935-3294
CASA MORADAS DE
ITAICI: 3 dormitórios Valor 395.000,00 12 997743282 WHATS
CENTRO: 3 Dormitórios
c/ 2 vagas Casa antiga R$ 435.000,00 19
99384-7400
CASA CIDADE NOVA
1: 3 DORMITÓRIOS
TERRENO DE 400M
ACEITA PERMUTA 19
99384-7400
CASA VILA AREAL (
PRÓXIMA DO CARREFOUR): 3 dormitórios
c/ suíte 2 vagas cobertas R$ 440.000,00 12
99774-3282 WHATS
CASA JARDIM MORUMBI: 3 dormitórios
c/ suíte Em construção R$ 355.000,00 12
997743282 WHATS
Proprietário Vende
Casa: 3 ou 4 suítes
300m², Ótima localização Tradicional condomínio Semi decorado
– Piscina R$ 1.500,000
(19) 99775-7180
Vende-se casa e + meio
terreno, Bairro Jardim
Carlos Aldrovandi: Casa

com 3 dormitórios, sendo
1 suite, sala, banheiro,
cozinha, com armário
embutido, área de serviço garagem para 4
carros F.(19) 3834-6859
Vendo Casa Vila Maria
Helena: 3 dom, sendo 1
suite, sala, cozinha, banheiro social, garagem
coberta, edicula no fundo
com 3 cômodos. Valor
R$ 350.000,00 CONTATO: 19 99174.9395
Vendo casa no Parque
das Frutas: - Troco por
chácara ou casa maior
- Casa com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 1
banheiro, sala, cozinha,
lavanderia, churrasqueira, garagem p/ 2 carros,
terreno de 150m², área
construída 133m² R$
550 MIL. Telefone: (19)
3816-8112
Oportunidade Lançamento: Casa 2 dormitórios Valor: 230 mil
(19)9970-1305
Oportunidade Lançamento: Casa (Flat) 2
dormitórios Valor: 180
mil (19)997013057
Vendo/Troco -Já Locado por: R$4.000,00
- Prédio residencial próximo ao Haoc - Rua dos
Indaiás, 256. Com 4 imoveis independentes, Terreno 250m², contruído
230m². Ótimo local.Valor
R$ 830 mil. Tratar (19)
98817-5312 WhatsApp
Casas 2 dorms: Financiamento pela caixa
econômica do terreno
e da construção – consulte-nos - - (19) 98254
7703 / (19)3885-4500
CRECI 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 Colibris
- Casa com 2 dormitórios, sala, cozinha,

WC social, lavanderia,
quintal, garagem para
2 carros, portão eletrônico, aceita financiamento e está no valor
de 320 mil. Contato
(19)997627708.
Vende-se Sobrado Bairro Jardim Primavera, ou troco por casa
terrea de menor ou
igual valor, 3 dorm.
Sendo uma suite e
mais 1 wc social em
cima e em baixo, tem
sala , cosinha americana, lavabo, lavanderia
coberta, quintal grande,quartinho de guardar
bicicletas garagem coberta para 2 carros, e
com portao eletronico
Valor R$ 500 mil. contato 19 99762-7708
Vende-se Sobrado Rua Principal da Morada
do Sol, Sobrado semi
acabado parte de baixo
pronta, parte de cima
sem acabamento, 3
domi, sala, cozinha,
wc social, edicula nos
fundos com quarto,
cozinha, e banheito,
garagem para 2 carros
com portão eletronico
e serve para ponto comercial R$ 300 mil. 19
99762-7708
Vende-se casa: no Jardim Morada do Sol em
Indaiatuba. Casa com 2
dormitórios sendo uma
suíte, cozinha, sala, 1
WC social, cômodos
grandes, documentação
OK, localização ótima
e está no valor de 270
mil aceito oferta Contato
(19)99762-7708.
Vende-se casa - No
Monte Carlo, em indaiatuba casa com 2 dorm,
sala e cozinha conjugada wc social, lavanderia,
quintal, garagem para 2
carros com portão. 19
99762-7708

Casa Locação Jd Pau
Preto: AT. 282,49 AC
165,53, 3 dorm., sala
de estar, sala de jantar,
escritório, cozinha,despensa, lavanderia, área
para churrasqueira coberta e WC, 2 canis, 4
vagas. Valor locação
R$ 3.500,00 + iptu 19
98346-2299

Apto Dueto de Mariah
: 3 dorm. 1 suite, sala,
cozinha, sacada com

churrasqueira 1 vaga de
garagem R$ 430.000,00
Aceita financiamento,
(proximo ao mercado
pague menos da av.
conceicão) Tratar com
Eugenio 19. 97410-1479
Alugo 2 Apartamentos
no Solar dos Girassóis: com 2 dom. sala,
cozinha, banheiro, lavanderia, sacada, área
de lazer, 1 vaga de garagem, portaria 24hrs
playground. R$1.750,00
incluso cond. + IPTU +
água. Contato 19 997144113 19 -3875-4550
VENDE-SE AP RESERVA VISTA VERDE: 3
DORMITÓRIOS SENDO
UM SUÍTE, DUAS VAGAS DESCOBERTAS,
63M2 TORRE 7 QUINTO A. CONTATO: 19
996622269
VENDE-SE AP RESERVA VISTA VERDE: 3
DORMITÓRIOS SENDO
UM SUÍTE, DUAS VAGAS DESCOBERTAS,
63M2 TORRE 3 OITAVO A. CONTATO: 19
996622269
Apto em Santos/Gonzaga, frente ao mar, 2
dorm (1suite),garagem.
13 997123768
Vendo apto vago em
Sumaré, SP : Desocupado, reformado, Térreo,
2 dorms, sala, co., banheiro, 1 vaga, Condominio Altos de Sumaré
II, Pq Bandeirantes, Rua
Luiz Ventriche, 250, direto com proprietário.
Estudo parcelamento
direto comigo. Tenho
fotos. R$ 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 Habitacional Safra III, Travessa
Saguaragi 153, direto
com proprietario. Estudo
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,
cãmeras, permite animais pequenos. Cond.
Ideal Ipiranga, R Rio
Paraguaçu 1151, direto
com proprietário. Estudo
parcelamento direto comigo. R$ 139 mil. Tenho
fotos (19) 9.8817-5312
Vende se ap no Jardim
Nair Maria em Salto:
3° andar Metragem 60
metros, 2 dormitórios,
Sala, Cozinha Planejada, 1 Banheiro, 1 vaga
na garagem coberta ,
Edifício Rio claro.Valor
180.000,00. Direto com
Proprietário Falar com
Antônio (19) 992562944
SALTO-SP APARTAMENTO: 56 METROS, 2
DORMITÓRIOS VALOR
312.000,00 (12)997743282 WHATS
Condomínio Nações
Jd. Alice - Ótimo apartamento no 1º andar
com 02 dormitórios e
vaga de garagem, acabamento excelente,
com sanca na sala, wc.
Apenas R$210.000,00
ou R$95.000,00 de
entrada + parcelas de
R$1.210,00 F.: 997627997 / 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd.
Alice - 02 dormitórios

e demais dependencias todas com móveis
planejados, portaria 24
horas, área de festas,
vaga de garagem, piscina, elevador. Apenas
R$220.000,00 Aceita
financiamento. ou terreno F.: 99762-7997 /
98271-6141 Corra!
Vitória Régia - Apartamento com 02 dormitórios em ótimo acabamento e vaga de garagem
portaria 24 horas por
apenas R$140.000,00
F.: 99762-7997 / 982716141 Corra!
APARTAMENTOS EM
SANTOS: 2 dorm, vendo ou troco por imóvel de
maior valor em Indaiatuba, 1 apto na Praia de
Gonzaga, andar alto,
varanda com vista lateral
do Mar, melhor bairro.
Tratar 19 99268-4672
Permuta : Apartamento
, rua da Moca 336 AP
andar alto bloco 11, 2
dorm. sala, cozinha, banheiro, 56M² VENDO OU
TROCO POR TERRENO EM INDAIATUABA.
R$ 350 MIL CONTATO:
11 999545732 Sr. Peres
Oportunidade Lançamento: Apartamentos
2 dormitórios 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 chácara do trevo - R$370
mil - (19) 98254-7703
CRECI 74.092
Vende-se apartamento
em Indaiatuba. Apartamento com 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem
para um carro coberta, ótima localização e
está no valor de R$ 225
mil, documentação OK
e aceita proposta. 19
99762-7708

Alugo apartamento na
praia: para finais de semana e temporada Vila
Guilhermina a 50m da
praia Fatima (19) 995644054
Apartamento Locação
Roccaporena:. 2 dorm.,
cozinha, WC, área de
serviço, 01 vaga de garagem. Locação com intenção de compra.Valor
da locação R$ 1.000,00
+ Cond. + Iptu 19 983462299

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

TERRENO ELIAS
FAUSTO: 175 metros
R$ 67.000,0019 993847400
TERRENO CONDOMÍNIO 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 RESIDENCIAL LONDON
PARK: Com 300m² ótima topografia. Doc ok
c/ escritura, valor R$
330.000,00 C/ proprietário tel: 19 98288-1728
Vendo terreno Jardim
Casa Blanca: 152 metros 40 mim de entrada
e transfiro a dívida liberação para construção
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 lotes misto Residencial
e comercial O valor é
de R$94.503,50
A
vista tem 5% de desconto R$ 89.778,32
Planos em 12 e 24
meses sem Juros: 19
98346-2299

Quer ser uma revendedora Lowell? Me per-

gunte como! Tel: 1199197-2576 - Edimara
Ofereço-me como
copeira ou acompanhante de idosos
(sábado, domingos e
feriados) Teresa F.:
(19) 99738-2266
Ofereço-me: Para Manutençao, serviços de
Pedreiro. Encanador,
Jardinagem. Odair
contato: 19 99766841
Quer ser uma revendedora Lowell?
Me pergunte como!
Tel 11-99197-2576 Edimara

VENDO MOTOCICLO: MARCA HONDA 125 TITAN ANO
1997 AZUL , EM BOM
ESTADO. CONTATO:
98143-4184
Vendo carrinho de
doces: tamanho
Grande, Vendo com
todos os doces c/ todos os doces dentro
F. 3835.7024
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Empregos
carteira. Para trabalhar
em Loja de material de
construção.
OPERADOR DE MÁQUINAS CNC– Experiência
em operar Torno CNC
e Centro de usinagem.
Conhecimentos em Metrologia. Ensino médio.
Desejável possuir Curso
de Leitura e Interpretação de Desenho.

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Experiência nas
áreas de expedição e
logística. Ensino médio
completo. Conhecimentos em Informática.
CNH B. Residir em Indaiatuba.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
– PRIMEIRO EMPREGO –
Ensino médio completo,
Com ou sem experiência.
Interesse em trabalhar na
área de produção. Possuir reservista, residir em
Indaiatuba.

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS – Experiência
em limpeza, corte de
grama, limpeza de piscina e manutenção predial. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade
de horário.

AUXILIAR DE DESENHISTA – Experiência em
realizar desenhos nos
programas Autocad e /
ou Solidworks. Residir em
Indaiatuba.

AUXILIAR DE LIMPEZA –
Experiência na função.
Residir em Indaiatuba.
Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Residir em Elias
Fausto, Monte Mor ou
Cardeal. Para trabalhar
em serviços manuais,
movimentando mercadorias. Disponibilidade
para trabalhar em Turnos.

AUXILIAR DE QUALIDADE – Ensino médio completo. Possuir Curso de
metrologia e leitura e interpretação de desenho,
Experiência em inspeção
de peças visual e dimensional. Experiencia em
manusear paquímetro e
micrômetro.
ASSISTENTE DE SELEÇÃO
DE PESSOAL – Desejável
superior completo ou
Cursando em Psicologia
ou Tecnólogo em Recursos Humanos. Experiên-

cia na área de Recrutamento & Seleção. Pacote
Office. 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.
FERRAMENTEIRO – Experiência em ferramentaria
de injetora (preferencialmente de alumínio). Conhecimentos em moldes/
ferramentaria. Residir em
Indaiatuba ou Salto.

SUPERVISOR OPERACIONAL – Experiência
em liderança de equipe
de portaria e limpeza.
Ensino médio completo.
Informática básica. CNH
B. Irá dirigir os carros da
empresa em Indaiatuba
e região. Disponibilidade para trabalhar no
horário noturno.
TORNEIRO MECÂNICO
– Experiência na função
comprovada em carteira. Residir em Indaiatuba ou região.

VENDEDOR (A) MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO: Ensino médio completo. CNH B.
Experiência na área de
vendas. Desejável experiência anterior em emMOTORISTA – CNH cate- presas do Ramo de magoria D. Experiência na terial para construção.
função comprovada em Residir em Indaiatuba.

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

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. BENEDITA CORREA
DE OLIVEIRA com 87
anos, Viúva de MANOEL
DE OLIVEIRA, sendo filha
de FRANCISCO CORREA
DE ANDRADE e MARIA
BENEDITA DE JESUS.
Deixou o filho: FERNANDO
65 anos. Falecido (a) em:
10/09/2021, e Sepultado no
Cemit. São Sebastião do
Paraiso aos 11/09/2021.
2.SEBASTIÃO PEREIRA
com 85 anos, Casado com
SEBASTIANA DE LOURDES PEREIRA, sendo filho
de JOAQUIM PEREIRA e
MESSIAS FERREIRA DA
SILVA. Deixou os filhos:
RENATA,
APARECIDA,
DONIZETE,
ANTONIO
(Maiores), LUIZ e SONIA
(Falecidos). Falecido em:
30/09/2021, e Sepultado no
Cemit. Memorial Parque da
Paz aos 01/10/2021.
3.MARIO DE ANDRADE
com 62, Solteiro, sendo
filho de JOÃO DE ANDRADE e MARIA JOSE DE ANDRADE. Não deixou filhos.
Falecido em: 14/10/2021, e
Sepultado no Cemitério do
Cipó- Embu Guaçu-SP aos
15/10/2021.
4.JOÃO BUSCH com 77
anos, Casado com FRANCISCA LEMOS BUSCH,
sendo filho de ARLINDO
BUSCH e ERNESTA TARAMELI BUSCH. Deixou
os filhos: JONAS, ROSANGELA, VAGNER (Maiores),
EDSON (Fal). Falecido em:
16/10/2021, e Sepultado no
Cemit. Municipal de Terra
Boa/PR aos 17/10/2021.
5.NELCY DIAS MENDES
com 68 anos , União estável com DONISETE PEREIRA , sendo filho(a) de
JOSÉ MENDES FERREIRA e FIDELCINA MARIA
MENDES. deixa filho(s):
RENATO , LUIZ, LUCIANA , ELIANA (MAIORES),
Falecido em: 27/10/2021,

e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL aos 27/10/2021.
6.JOÃO ROSA com 84 anos
, Casado (a) com TEREZINHA DE JESUS ROSA
sendo filho(a) de JOAQUIM
ROSA e ANA MARIA. deixa
filho(s): CLAUDIO, CLEUSA,
CLAUDETE, CLAUDEMIR,
CLAUDEMAR, CLAUDINEI,
CLAUDEIR
(MAIORES),
Falecido em: 27/10/2021, e
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 27/10/2021.
7.JOSÉ
NASCIMENTO
BARBOSA com 74 anos ,
Era Solteiro(a) sendo filho(a)
de AUGUSTO BARBOSA
e QUINTINA AMÉLIA DE
JESUS BARBOSA. deixa
filho(s): JOSÉ RICARDO,
JOSÉ ROBERTO, JOSÉ
AUGUSTO, ANDREA, JOSÉ
CARLOS (MAIORES), Falecido em: 27/10/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 28/10/2021.
8.JORGE PASSOS LOURENÇO com 77 anos , Era
Viúvo(a) de SUELI APARECIDA GOLIM DA SILVA LOURENÇO sendo filho(a) de
JOSÉ LOURENÇO e ONEIDA PASSOS LOURENÇO.
deixa filho(s): ANDERSON,
ALESSANDRA, JULIO CÉSAR (MAIORES) ROBERTO
LUCIO ( F ), Falecido em:
27/10/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
28/10/2021.
9.REGINA
FERREIRA
BRANDÃO com 83 anos
, Era Solteiro(a) sendo filho(a) de IZIDRO FERREIRA
BRANDÃO e ELVIRA COUTINHO BRANDÃO. deixa
filho(s): REGIANE, ROBERTO , RONALDO (MAIORES),
Falecido em: 28/10/2021, e
Cremado(a) no CREMAT.
UNIDAS-PIRACICABA-SP
aos 28/10/2021.
10.OLAVO DE LIMA BARROS com 103 anos , Era
Viúvo(a) de RAMONA CA-

VALHEIRO BARROS sendo
filho(a) de JOAQUIM DUTRA
PAES DE BARROS e JOANA
POLICENA DE LIMA. Deixa
os filhos: ZORAIDE, JORGE, HEDDA (MAIORES),
CLAIR (FAL). Falecido em:
28/10/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
28/10/2021.
11.GERSON
ROGÉRIO
HACKMANN com 55 anos
, Era Divorciado(a), sendo
filho(a) de WALTER HACKMANN e ZENAIDE CATARINO HACKMANN. deixa
filho(s): AMANDA 27,RENAN
22,FLAVIA 16., Falecido em:
28/10/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS
aos 29/10/2021.
12.JOAO ANTONIO PASSUELLO BAPTISTA com
82 anos , Casado (a) com
MARLI DA SILVA PASSUELO sendo filho(a) de PASSUELLO GIOVANI BAPTISTA e MARIA TOCCOLER
BAPTISTA. deixa filho(s):
MARIA CRISTINA ,CELSO,SIMONE (MAIORES), JOAO
CARLOS (FAL), Falecido em:
28/10/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS
aos 29/10/2021.
13.AUGUSTO HENRIQUE
com 70 anos , Era Divorciado(a), sendo filho(a) de BENEDITO HENRIQUE e DURVALINA HENRIQUE. deixa
filho(s): EDNILSON, EDERSON, VANESSA, HELOISA
( MAIORES ), Falecido em:
29/10/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
29/10/2021.
14.JOÃO FRARI com 73
anos , Casado (a) com DALVA DE CARVALHO FRARI
sendo filho(a) de LUIZ FRARI
e FRANCISCA ANGELINA
MORETO. deixa filho(s):
CARLOS, CLAUDINEY (
MAIORES ), Falecido em:
29/10/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
29/10/2021.

15.LAURA SOARES DE
CAMPOS com 91 anos
, Casado (a) com HELIO
GARCIA DE CAMPOS sendo
filho(a) de MARIA MADALENA SOARES. deixa filho(s):
HILTON, MARIA APARECIDA, LEDA (MAIORES), ANTONIO ( FAL)., Falecido em:
30/10/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS
aos 31/10/2021.
16.OSWALDO SALVATERRA com 82 anos , Casado (a)
com APARECIDA DIAS SALVATERRA sendo filho(a) de
JOÃO SALVATERRA e BENEDITA ALVES SALVATERRA. deixa filho(s): SIDNEI
53, SANDRA 52, Falecido
em: 30/10/2021, e sepultado(a) no CANDELARIA aos
31/10/2021.
17.ANTONIO ALVES DE
SOUZA FILHO com 93 anos
, Era Viúvo(a) de MARIA
FRANCISCA DE OLIVEIRA
SOUZA sendo filho(a) de ANTONIO ALVES DE SOUZA e
MARTINHA MARIA DE JESUS. deixa filho(s): MARIA,
DEUSDETE,GRACIÊDA,
VALDIR, OSCAR, APARECIDA, JOÃO (MAIORES),
JOSÉ ( F ), GRACINO ( F
), Falecido em: 30/10/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
31/10/2021.
18.MARIA ELISA PEREIRA
SILVA com 43 anos , Era
Solteiro(a) sendo filho(a) de
VICENTE DE PAULA SILVA
e TEREZA DIAS PEREIRA.
deixa filho(s): GABRIEL 24,
GABRIELA 22, GRAZIELA
21, Falecido em: 30/10/2021,
e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL aos 01/11/2021.
19.NATIMORTO
MIGUEL
OCCHI EXEL, Falecido em:
31/10/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS
aos 01/11/2021.
20.JOSEFA MARIA DA
SILVA com 91 anos , Ca-

sado (a) com JOAO LUIZ
DA SILVA sendo filho(a) de
MANOEL VALENTIM DE
SOUZA e MARIA JOSE DA
SILVA. deixa filho(s): MARIA
JOSÉ, ERONILDE, ELENILZA, EDILSON, Falecido em:
31/10/2021, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
01/11/2021.
21.MARIA CELINA DE OLIVEIRA NAVARRO com 83
anos , Era Viúvo(a) de MOACYR NAVARRO sendo filho(a) de LAZARO FRANCISCO DE OLIVEIRA e MARIA
JOSE NUNES. deixa filho(s):
MARCIA,MARIA ELIZABETE,MARCIO
(MAIORES),
Falecido em: 31/10/2021, e
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 01/11/2021.
22.JOÃO MARQUES DA
SILVEIRA com 82 anos ,
Casado (a) com ANNA MARIA GARDIM DA SILVEIRA
sendo filho(a) de AFONSO
MARQUES
SILVEIRA
e
MARIA AMELIA. deixa filho(s): HAMILTON,SILVANA
(MAIORES), Falecido em:
31/10/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
01/11/2021.
23.BENEDICTA EZEQUIEL
DOS SANTOS com 95 anos
, Era Viúvo(a) de JOSE LUCINDO DOS SANTOS sendo
filho(a) de HILARIO EZE-

QUIEL e MARIA JOSE. deixa
filho(s): DEBORA,DENISE,SUELI (MAIORES), Falecido
em: 31/10/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 01/11/2021.
24.WILSON GOMES LEAL
com 51 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de
ADELINO BORGES LEAL
e ANA GOMES DOS SANTOS LEAL.deixa filho(s):
PAULA , JÉSSICA, LUANA,
DAVID, EDUARDO, ALESSANDRA (MAIORES) ANNA
09, Falecido em: 01/11/2021,
Velado(a) no JARDIM MEMORIAL, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
02/11/2021.
25.CARLOS ROBERTO DE
OLIVEIRA com 64 anos , Casado (a) com FLORINDA DE
LOURDES FURTADO DE
OLIVEIRA sendo filho(a) de
JOÃO DE OLIVEIRA FRANCO e NILSA EVANGELISTA
FRANCO. deixa filho(s): RICARDO 34, FELIPE 31, ANA
30, Falecido em: 01/11/2021,
e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL aos 02/11/2021.
26.MARISA IUCO SUDA
YAMASHITA com 51 anos ,
Casado (a) com FREDERICO YASUSHI YAMASHITA
sendo filho(a) de SUDA NORIO e YAEKO SUDA. deixa
filho(s): MARK, Falecido em:

01/11/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
02/11/2021.
27.LOADIR TEIXEIRA LIMA
com 67 anos , Casado (a)
com MARINA AMORIM LIMA
sendo filho(a) de CELESTINO TEIXEIRA LIMA e LEOPOLDINA MARIA DE CAVALCANTE. deixa filho(s): ERICA
42, RAFAEL 40, Falecido em:
01/11/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS
aos 02/11/2021.
28.MARIA CRISTINA BULL
RICCA com 79 anos , Casado (a) com GERVASIO ADELINO RICCA sendo filho(a)
de HENRIQUE BULL e GUILHERMINA BULL. deixa filho(s): MARCIA 39, MARCIO
37, Falecido em: 01/11/2021,
e sepultado(a) no CANDELARIA aos 02/11/2021.
29.BENEDITO
BORGES
com 85 anos , Casado (a)
com MARIA SIMÕES BORGES sendo filho(a) de JOSÉ
BORGES FILHO e ILIDIA
APARECIDA DE JESUS. deixa filho(s): ANTÔNIO, APARECIDA, ANADIR, NAIR,
JOAQUIM,
OSVALDIR,
MARGARIDA, BENEDITA,
MARIA DE LURDES ( FILHOS MAIORES )., Falecido
em: 02/11/2021, Velado(a)
no JARDIM MEMORIAL, e
sepultado(a) no CEMITÉRIO

MUNICIPAL DE GOIOERÊ
aos 03/11/2021.
30.JOSÉ DURVAL TELLER com 76 anos , Casado (a) com LEILA SIZOTTO TELLER sendo filho(a)
de FRANCISCO TELLER
FILHO e ZILDA TELLER.
deixa filho(s): FABRICIO
48, JOYCE 38, Falecido
em: 02/11/2021, e sepultado(a) no CANDELARIA
aos 03/11/2021.
31.ARACY
ARAÚJO
GINO com 102 anos , Era
Viúvo(a) de JOSÉ GINO
sendo filho(a) de ARESTIDES FRANCISCO ARAÚJO e MARGARIDA AZEVEDO ARAÚJO. Deixou os
filhos: NEUSA , ROBERTO, NEWTON, ALCIDES
(MAIORES), APARECIDA (
F ), RUBENS ( F ), Falecido
em: 02/11/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 03/11/2021.
32.LOURDES
LUCCAS
DA SILVA com 89 anos ,
Era Viúvo(a) de ROQUE
DA SILVA sendo filho(a)
de FRANCISCO LUCCAS
e MARIA GUITTI. deixa
filho(s): ELISABETE 64,
EDILSON 58., Falecido
em: 02/11/2021, e Cremado(a) no CREMAT.UNIDAS-PIRACICABA SP aos
03/11/2021.
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