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Obras da barragem do Rio Piraí
devem ser iniciadas em 2022

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Indaiatuba Nilson Gaspar
(MDB) e o deputado estadual, Rogério Nogueira
(DEM) anunciaram, em
entrevista exclusiva ao
Jornal Mais Expressão,
que as obras para a construção da barragem do
Ribeirão Piraí podem
ter início no primeiro
semestre de 2022, com
previsão de conclusão
entre 2024 e 2025. Com
o repasse de R$ 70 milhões que foi anunciado
pelo vice-governador
do Estado de São Paulo,
Rodrigo Garcia (PSDB),
os trâmites burocráticos
já tiveram início.
Segundo a Prefeitura
de Indaiatuba, houve a
formalização do convênio entre as cidades de
Indaiatuba, Salto, Itu e
Cabreúva, a partir do
Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí.
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DEFESA

Câmara aprova projetos
em defesa da mulher
A Câmara de Vereadores aprovou dois projetos
que defendem a mulher contra a prática da violência,
de autoria dos vereadores Alexandre Peres (Cidadania), Ana Maria dos Santos (Podemos) e Silene
Carvalini (PP).
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CONVÊNIO

SAÚDE

Educação implanta Sistema Diabetes já atinge 537
Sesi a partir de 2022
milhões de pessoas
A partir de 2022 os mais de 20 mil alunos da
O Diabetes, doença que prejudica o metabolismo da
Educação Infantil e Ensino Fundamental I, da rede glicose, devido à falta ou má produção de insulina pelo
P. A16
de ensino de Indaiatuba, passam a contar com o pâncreas, é mais comum do que se imagina.
Sistema Sesi de Ensino. A ação faz parte da reformulação da pasta.
MÚSICA
P. A9

ESPORTES

Série A2 do Paulista começa INVESTIMENTO
no dia 26 de janeiro
Corpo de Bombeiros recebe
novo caminhão
FRANCISLAINE ZANINI

O Corpo de Bombeiros de Indaiatuba recebeu nesta
quarta-feira (10) um caminhão Auto Bomba de Salvamento (ABS) para dar suporte ao combate a incêndios
na cidade.
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POLÍCIA

Combate ao tráfico de
drogas conduz 12 pessoas
à delegacia
Com VAR e transmissão de jogos no Youtube e na
TV fechada, a Federação Paulista de Futebol (FPF)
anunciou, durante congresso técnico realizado
nesta quarta-feira (10), as diretrizes da Série A2 do
Campeonato Paulista 2022.
P. A13

O Corpo de Bombeiros de Indaiatuba recebeu
nesta quarta-feira (10) um caminhão Auto Bomba
de Salvamento (ABS) para dar suporte ao combate
a incêndios na cidade.
P. A15

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba
apresenta clássicos do rock
A Orquestra Sinfônica de Indaiatuba se prepara
para mais uma apresentação. Desta vez os músicos irão
apresentar, neste domingo (14), ao ar livre, o concerto
Rock Sinfônico.
P. A19
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Editorial

Artigo

Como chegar ao ‘meio termo’
do novo normal?
Com o ritmo da vacinação contra a Covid acelerando no país –
dados do consórcio dos veículos de imprensa mostram que quase 60%
da população está totalmente imunizada – estamos caminhando para
um cenário de retorno às atividades sociais, pessoais e profissionais de
forma presencial.
Enquanto os negacionistas seguem agindo sem responsabilidade, há pessoas que podem chegar ao outro extremo: por terem sofrido
muito, podem desenvolver um medo excessivo de lugares públicos. É
complicado estabelecer uma “medida” para saber até que ponto o medo
é saldável, mas o site Diário da Saúde, traz algumas dicas, sugeridas
pela psicóloga Kelly Sopchak, da Universidade Texas A&E, dos Estados Unidos.
Ela sugere que a volta seja feita de forma devagar, porque para
quem trabalhava todos os dias em casa, voltar para cinco dias na semana presencialmente pode ser um salto drástico. É possível voltar ao
presencial gradativamente.
Outra dica é estabelecer transições no caminho do trabalho para
casa, e vice-versa. Só o fato de dirigir ouvindo música já tem um efeito
terapêutico: nesse tempo, a pessoa pode ir deixando a posição profissional, para viver melhor a maternidade e o relacionamento, por exemplo.
Convites para eventos sociais não relacionados ao trabalho podem
causar estresse para alguns, mas é necessário conhecer os próprios limites. “Se ir à festa vai te causar sentimentos ruins depois, provavelmente
é melhor não ir”, voltar a aceitar convites aos poucos. Por outro lado, se
você convida um amigo para um bate-papo com café e ele recusar, não
leve para o lado pessoal. Tente entender o tempo dos outros.
A psicóloga pondera que agora temos mais resiliência do que no
ano passado. Voltar “ao normal” pode ser realmente desafiador, mas
aos poucos, a tendência é desenvolvermos a sensação de “eu posso lidar
com isso”.
Com cuidado e bom senso, é a “vida que segue”.

Como fica a aposentadoria de quem teve dois trabalhos ao mesmo tempo?
É comum que algumas pessoas possuam dois serviços, trabalhando em um na parte da manhã e, na parte da
tarde, no outro, como no caso de alguns médicos, professores, dentistas, advogados ou simplesmente profissionais que desejam complementar sua renda com dois trabalhos. Isso é o que chamamos de atividades concomitantes.
Tendo em vista que todos aqueles que exercem atividade e recebem por isso são considerados segurados
obrigatórios da Previdência Social, o trabalhador que tem dois serviços acaba contribuindo duas vezes para o
INSS.
E qual a consequência disso?
Primeiro é importante que você saiba que o termo “salário de contribuição” é a própria remuneração que recebe no mês, sobre a qual incide um percentual de contribuição para o INSS. Logo, se você recebe R$ 2.000,00,
este é o seu salário de contribuição.
Para calcular o valor da sua aposentadoria, o INSS leva em conta a média de todos (ou quase todos) os seus
salários de contribuição, de forma que quanto maior for a sua média, melhor será sua aposentadoria.
Sabendo disso, já é possível compreender a consequência na aposentadoria de quem possui dois serviços: os
salários de contribuição das atividades concomitantes (realizadas ao mesmo tempo) devem ser
somados, resultando em um salário maior e, consequentemente, em uma média melhor no
momento de calcular o valor da sua aposentadoria.
Por exemplo: José é dentista e trabalha no período da manhã na clínica X, com salário
de R$ 3.000,00. Na parte da tarde, trabalha na clínica Y, com salário de R$ 2.000,00. O
tempo nos dois empregos não será somado, mas seus salários sim. Assim, no período de
dois empregos, João terá salário de contribuição de R$ 5.000,00.
Mas cuidado: o INSS pode não somar automaticamente esses salários de contribuição, sendo necessário requerer a soma no processo administrativo ou, se necessário, no processo judicial, sendo inclusive possível pedir a revisão da aposentadoria de quem aposentou de forma prejudicial por não ter existido a soma.
Artigo escrito por Isabelle Travain Araujo, advogada no escritório TP
Advocacia - Av. dos Trabalhadores, Diplomat Office e Mall, 116, sala 1802,
Indaiatuba/ SP - isabelletravain@gmail.com

Previsão do Tempo
12/11 - Sexta-feira

Mínima: 12°
Máxima: 23°
Defesa...
O presidente da Câmara de Indaiatuba, Pepo Lepinsk (MDB),
enviou nota à Câmara de Campinas
repudiando a agressão verbal à vereadora negra Paolla Miguel (PT). Na
segunda (8), ela foi chamada de preta lixo quando defendia seu projeto.
...de vereadora
A nota também destaca a condução do presidente da Câmara de
Campinas, Zé Carlos (PSB). O dia
foi de protestos por lá. Além dos
xingamentos à vereadora, bolsonaristas incitaram os vereadores a
derrubarem exigência da Prefeitura
de exigir a vacina para participar de
eventos.
Festas
Em dezembro, o comércio de Indaiatuba ficará aberto em horários
especiais. Anote aí: no dia 4 (até
18h), de 6 a 10 (até 22h), dia 11 (até
18h), de 13 a 17 (até 22h), de 18 e
19 (até 18h), de 20 a 23 (até 22h),
dia 24 (até 18h) e por último dia 31
(até 12h).
FRASE DA SEMANA
“Água é um fator fundamental
para a vida da população e para o
crescimento e desenvolvimento do
município e da região. Fazemos o
planejamento de 10 em 10 anos e
estamos pensando na cidade para
2035”.
De Nilson Gaspar (MDB),
prefeito de Indaiatuba, sobre a
construção de uma barragem no
Ribeirão Piraí, que vai beneficiar
Indaiatuba, Salto, Itu e Cabreúva.

Com louvor...
A Câmara de Indaiatuba aprovou
nesta segunda (8) e por unanimidade o parecer do Tribunal de Contas
do Estado sobre a gestão financeira,
orçamentária e patrimonial da Prefeitura em 2018.
...e pompa
O presidente do partido do prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar
(MDB), o vereador Luiz Carlos
Chiaparine apresentou moção de
congratulações pela conquista do
Grau de Excelência no Índice Firjan de Gestão Fiscal pelo oitavo ano
consecutivo.
CONTRASTE
Desculpa gente
O professor Gentil Gonçales Filho se aposentou semana passada
depois de 32 anos dedicados à educação de Indaiatuba.
Na festa de despedida, na escola Dom
José, ele fez questão de se desculpar.
As pessoas começaram a rir por isso.
Mas Gentil como o nome, ele fez
questão.
É que tempos atrás houve uma
festa na escola e cada um ficou encarregado de levar alguma contribuição.
Ocorre que o que o professor levou estava estragado ou se estragou
no caminho e acabou fazendo mal
para quem comeu.
No dia, ele quase morreu de vergonha e se desculpou muito, mas o
caso virou história.
Toda festa que tinha alguém dizia:
- Não foi o professor quem trouxe, né?

13/11 - Sábado

Mínima: 14°
Máxima: 27°

14/11 - Domingo

Mínima: 14°
Máxima: 29°

15/11 - Segunda

Mínima: 17°
Máxima: 30°
Fonte: ClimaTempo

Queda de mortes por Covid-19
O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira
(10) que 86% dos municípios de São Paulo, ou seja, 553
Prefeituras não registraram óbitos por Covid-19 na última
semana. O balanço reflete o impacto positivo da campanha
de vacinação para redução dos casos graves e mortes pela
doença. O estado de São Paulo tem hoje 90% da população adulta com a imunização completa. A
análise foi feita a partir de dados que estão
disponíveis para consulta pública no boletim oficial do Governo do Estado e
foram registrados pelas 645 cidades
paulistas no Sivep, sistema oficial
do Ministério da Saúde.

Brasileiros
sentem seguros
com a vacinação

Um levantamento feito a pedido
da Pfizer Brasil e da Sociedade
Brasileira de Imunizações (SBIm)
mostrou que o sentimento de segurança
gerado com o aumento na taxa de imunização contra a covid-19 abrange 75% dos 2 mil
entrevistados. Também será feita uma campanha de mesmo
nome com a exposição da Bandeira da Retomada, criada
pelo artista plástico paulista Didu Losso, a pedido da Pfizer,
para simbolizar a esperança e o otimismo gerados pelo
avanço da imunização no Brasil. A ideia é destacar o papel
fundamental das máscaras no enfrentamento da pandemia e
lembrar que ainda é preciso usá-la.

SP supera número anual de
empresas abertas

Faltando dois meses para encerrar o ano de 2021, SP
já superou o número anual de empresas abertas na série
histórica realizada desde 1998. No montante de constituições registradas pela Junta Comercial do Estado de São
Paulo (JUCESP), o estado alcançou a marca de 236.008
novos empreendimentos. Segundo a autarquia, este é o
maior número de constituições registradas nos
últimos 23 anos. O recorde anual de abertura
de empresas se deu após serem registradas
em outubro corrente, 25.229 constituições. O número representa o melhor
mês de outubro na série histórica e o
quarto melhor resultado em 2021.

SP registra menor
taxa de mortalidade
Infantil

A taxa de mortalidade infantil no
estado de São Paulo em 2020 foi de 9,75
óbitos de menores de um ano a cada mil
nascidos vivos – a menor já registrada. Em
2000, a taxa era de 17 por mil nascidos vivos.
Os dados, divulgados hoje (10), são da publicação anual
realizado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (Seade). As menores taxas de mortalidade infantil
foram observadas em São José do Rio Preto (7,8 por mil
nascidos vivos), Ribeirão Preto (8,6) e Campinas (8,9). Já
as maiores ocorreram na Baixada Santista (11,1), Registro
(10,7) e Itapeva (10,5).
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Prefeito estima para 2022 início
das obras da barragem do Piraí
Previsão leva em conta que a maioria da burocracia necessária, como convênios, já foi iniciada
ALEX JEGOROW RIC/PMI

LUCAS MANTOVANI

redacao@maisexpressao.com.br

O

prefeito de Indaiatuba Nilson
Gaspar (MDB)
e o deputado estadual,
Rogério Nogueira (DEM)
anunciaram, em entrevista
exclusiva ao Jornal Mais
Expressão, que as obras
para a construção da barragem do Ribeirão Piraí
podem ter início no primeiro semestre de 2022,
com previsão de conclusão
entre 2024 e 2025.
Com o repasse de
R$ 70 milhões que foi
anunciado pelo vice-governador do Estado de
São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), os trâmites
burocráticos já tiveram
início. Segundo a Prefeitura de Indaiatuba,
houve a formalização do

Prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar, e o deputado estadual Rogério Nogueira; à dir. vista do Ribeirão Piraí, que receberá barragem

convênio entre as cidades
de Indaiatuba, Salto, Itu
e Cabreúva, a partir do
Consórcio Intermunicipal
do Ribeirão Piraí (Conirpi), e os recursos já estão
sendo disponibilizados.
Ainda em novembro duas
desapropriações devem
ser concluídas para que

a licitação do empreendimento seja lançada.
A construção da barragem do Piraí é um
projeto desenvolvido há
mais de 10 anos, no entanto, esbarrava na falta
de verba. Com os R$ 50
milhões assegurados a
partir do PAC2 do Go-

verno Federal, o governo
de SP garantiu o restante
do valor para a realização
da obra. “Mostramos a
necessidade do projeto
e com isso conseguimos
trazer para essas cidades
uma obra que vai ajudar
muito os quatro municípios envolvidos”, disse o

deputado estadual Rogério Nogueira.
Estiagem
A falta de água não
é um problema atual do
município, porém, com
o crescimento acelerado
que ocorre na cidade a
barragem do Piraí pode

garantir mais tranquilidade para os próximos
anos. “Água é um fator
fundamental para a vida
da população e também
para o crescimento e o
desenvolvimento de um
município e da região.
Fazemos o planejamento
de 10 em 10 anos e estamos pensando na cidade
para 2035”, afirmou o
Prefeito Nilson Gaspar.
Água para
a Região
A represa do Piraí terá
capacidade para reservar
até 8,7 milhões de litros
de água e promete atender a um total de 600 mil
habitantes das quatro cidades, melhorando principalmente o abastecimento em Salto e Itu, que
sofrem historicamente
com a falta de água e as
secas constantes.

NOVIDADE

Parque Pet será nova atração do Parque Ecológico em dezembro
Os pets de Indaiatuba
agora terão um espaço no
Parque Ecológico que podem chamar de seu! O Parque Pet, que tem mais de
20 mil metros quadrados
e que deve ser inaugurado
no início do mês de dezembro, oferecerá área de
passeio para cães de todos
os portes, equipamentos
de “agility” usados para
diversão e adestramento,
e um paisagismo diferenciado. No Parque Pet ainda
haverá um playground
infantil para completar a
diversão da família.
O espaço terá três cercadinhos gramados para
separar os cães de pequeno, médio e grande porte.

O secretário da pasta,
Guilherme Magnusson,
adiantou que o Parque
Pet ainda trará outras
surpresas. “Estamos preparando até um cantinho
especialmente reservado
para as fotos das famílias
com seus animais de estimação e também vamos
instalar uma escultura de
cão feita em inox, que
foi doada ao município”,
avisou.
Para as famílias serão
disponibilizados banheiros femininos, masculinos e acessíveis, bancos, bebedouros e até
um playground infantil
com brinquedos variados. No local ainda está

construindo um estacionamento no local com
capacidade para 50 veículos. “As famílias vão
poder levar seus pets para
se divertirem com segurança e contarão com
toda a estrutura necessária para o seu conforto”,
completou o secretário.
O Parque Pet é o quarto espaço pet instalado no
município e, com certeza,
será o maior deles. Os
outros três estão localizados no Parque das Frutas,
que fica no Parque São
Lourenço, na Praça Três
Marias, bairro Cidade
Nova, e na Praça Acrísio
de Camargo, no Jardim
Pau Preto.
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Câmara aprova projetos que defendem
a mulher contra a prática da violência

Em um deles, vereadores tentam prevenir casos em bares e restaurantes e no outro propõem conscientização na escola
ASSESSORIA CÂMARA DE INDAIATUBA

ELOY DE OLIVEIRA

redacao@maisexpressao.com.br

A

Câmara de Vereadores de Indaiatuba aprovou dois projetos que defendem a mulher contra
a prática da violência, de
autoria dos vereadores
Alexandre Peres (Cidadania), Ana Maria dos
Santos (Podemos) e Silene Carvalini (PP).
No primeiro, de Peres
e Ana Maria, o projeto
propõe que bares, restaurantes e estabelecimentos assemelhados adotem medidas de auxílio
a mulheres em situação
de risco de assédio ou
agressão, como treinamento de funcionários.
Além disso, prevê
que o estabelecimento
coloque em locais internos de ampla visibilidade o “Selo Mulheres Seguras – Local Protegido”
e também nos banheiros
femininos sobre como as

Os vereadores aprovaram dez projetos ao todo na sessão de segunda-feira (8)

mulheres podem pedir
ajuda em caso de assédio
ou agressão.
Conscientização
Já o projeto de Silene
Carvalini prevê a criação
da Semana Escolar de
Combate à Violência
contra a Mulher na rede
municipal de ensino,

para que os estudantes
sejam conscientizados
desde pequenos sobre a
importância de não agir
contra as mulheres.
A vereadora disse
que a Organização Mundial da Saúde coloca o
Brasil na quinta colocação em ocorrências de
feminicídio no mundo.

Para ela, esses números
são alarmantes e precisam ser barrados antes
que a situação se torne
insustentável.
“A inclusão de conteúdo sobre a prevenção à violência contra
a mulher nos currículos
da educação básica visa
incentivar a reflexão de

alunos e profissionais
da educação sobre o
assunto e criar medidas
protetivas e denúncias”,
disse.
Outros projetos
Os vereadores aprovaram dez projetos ao
todo na sessão de segunda-feira (8). Eles

também apresentaram
94 novas matérias para
análise na mesma reunião. Essas propostas
são principalmente indicações que tratam de
variados assuntos.
O vereador Leandro Pinto (DEM), por
exemplo, teve aprovado projeto que obriga
a Prefeitura a realizar
a regularização do Código de Endereçamento Postal (CEP) dos
logradouros do Bairro
Videiras, que hoje não
recebem correspondências e entregas.
Outro projeto aprovado, de Wilson José
dos Santos (Republicanos), o Índio da
Doze, é o que prevê
a instalação de divisórias entre os caixas
e o espaço reservado
para os clientes que
aguardam atendimento
nos estabelecimentos
bancários.
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Rua João Martini é sucesso
comercial no Morada do Sol
Destaque para ‘Sacola de Amor’, distribuidora da Hot Flowers
DIVULGAÇÃO

LUCAS MANTOVANI

redacao@maisexpressao.com.br

A

rua João Martini, no bairro
Morada do Sol,
vem se consolidando
como um grande ponto
comercial do município.
Cheio de lojas atrativas
e com variedade de produtos, cerca de 10 mil
pessoas transitam diariamente pela rua, atraídas
pelos preços baixos e a
diversidades de mercadorias. Os consumidores
mais assíduos chegam
até a comparar o local
com a 25 de março, em
São Paulo, o maior centro comercial da América Latina.
É neste shopping à
céu aberto que a Sacola de Amor promete
oferecer os melhores
produtos sensuais do
mercado: seguros, com
alta tecnologia e que
ajudam as pessoas a

Neste shopping à céu aberto, a Sacola de Amor oferece os melhores produtos sensuais

exercitarem a criatividade, promovendo a saúde
e o bem-estar. A nova
loja é parceira da Hot
Flowers, maior indústria
do setor na América La-

tina, e para os tímidos de
plantão o atendimento é
especializado, para que
nenhum cliente se sinta
envergonhado na loja.
Para encontrar os

melhores produtos o
cliente pode recorrer à
A Sacola de Amor, a
loja está localizada na
Rua João Martini, 172,
Jd. Morada do Sol.

REGULARIZAÇÃO

Saae alerta para o final
do prazo para adesão
O prazo para aderir ao
Programa de Regularização Fiscal (Refis-2021) se
encerra dia 22 de dezembro deste ano.
As regras que contemplam o Serviço Autônomo de Água e Esgotos
(Saae) são válidas para os
débitos não pagos até 31
de dezembro de 2020, autos de infração, vencidos
e não pagos, inscritos ou
não em dívida ativa ou em
face de execução fiscal
já ajuizada, inclusive os
saldos de créditos que
tenham sido objeto de
parcelamentos anteriores
e que não foram cumpridos integralmente.
A adesão do Refis-2021 referente ao
Saae, deverá ser realizada, pessoalmente pelo
proprietário do imóvel ou
do locatário que possua
autorização do mesmo.
Os contribuintes interessados no programa,
devem procurar o Saae no
Balcão de Atendimento
do Escritório Central que
fica na Rua Bernardino
de Campos, 799, Centro,

no horário das 8h às 17h.
Para isso, é necessário
apresentar os seguintes
documentos originais:
matrícula ou escritura do
imóvel, CPF, RG e IPTU.
Vale ressaltar que o valor
do acordo da prestação
não pode ser inferior a
duas UFESPs, o que equivale ao valor total de R$
58,18.
Mais informações podem ser obtidas por meio
dos telefones (19) 34349439 e 3834-9494.
Programa
O programa foi instituído em janeiro, por meio
da lei nº 7.545, em caráter
extraordinário, para facilitar aos contribuintes a
quitação de débitos com o
Município, que foram gerados até 31 de dezembro
de 2020, primeiro ano da
pandemia.
Por meio do Refis, são
concedidos descontos de
50% a 100% dos juros e
multos incidentes sobre a
dívida ativa, que também
pode ser parcelada em até
60 meses.
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Empresa de Indaiatuba traz novidades
em energia solar da maior feira do setor
Solar Job fechou contratos para comercializar telhas fotovoltaicas e painéis com micro inversor integrado
DIVULGAÇÃO

ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

A

empresária
Gislene Costa
Bergh, proprietária da Solar Job,
empresa com 15 anos
de mercado e nove
deles exclusivamente com energia solar
em Indaiatuba, fechou
contratos para venda de
lançamentos da Intersolar South América.
Realizado no final
de outubro último, no
Expo Center Norte,
em São Paulo, o evento é a maior feira da
América do Sul para o
setor solar, atraiu mais
de 25 mil visitantes e
enfocou os ramos de
fotovoltaicos, produção FV e tecnologias
termossolares.
“As novidades que
vimos na feira estarão
à disposição dos nossos

Telhas de energia solar fotovoltaica lançadas pela Eternit no Brasil e mostradas na feira

clientes em Indaiatuba
e região nas próximas
semanas. Sempre estamos atentos a lançamentos e a melhorias
de sistemas para reduzir custos e ampliar a

nossa área de cobertura”, disse.
Novidades
Um dos produtos
que mais chamaram
a atenção na feira fo-

ram as telhas de energia solar fotovoltaica,
que foram lançadas
no Brasil pela Eternit,
inicialmente em 2019,
mas cujas vendas e expansão foram prejudi-

cadas pela pandemia.
“O interessante
desse produto é que
quem investe em energia solar pode fazer a
cobertura do seu imóvel com essas telhas
e já terá condições de
gerar energia, dispensando a instalação dos
sistemas tradicionais
e com custo-benefício
menor”.
Outro produto foram os painéis com
920 watts de potência
com micro inversores
integrados, que são
mais potentes que os
tradicionais, segundo
a empresária, e que
oferecem ganho de
eficiência, mais espaço útil, produtividade
e instalação mais fácil.
Moeda
Gislene Costa Bergh disse que chamou
a sua atenção na feira

também o fato de a empresa Sol Copérnico
oferecer financiamento para a instalação de
sistemas fotovoltaicos,
utilizando recursos do
Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.
“O cliente pode trocar um custo de energia mensal (e eu tenho
clientes que gastam R$
2 mil por mês) por um
investimento a ser quitado em 36/48 vezes e
usando recursos que
ficam praticamente
parados nas contas do
governo”, disse.
Para ela, a moeda
da rede hoje é o watt.
O cliente consegue um
retorno de investimento tão produtivo como
se cada watt gerado
e investido custasse
R$ 0,21. “É como se
o investidor fizesse
um pré-pagamento da
conta de energia”.
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Educação de Indaiatuba implanta o
Sistema Sesi de Ensino a partir de 2022
Com investimento de R$ 4.399.704,26 o convênio beneficiará mais de 20 mil alunos
DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

A

partir de 2022
os mais de 20
mil alunos da
Educação Infantil (Etapas I e II) e Ensino
Fundamental I (1º ao 5º
ano), da rede de ensino
de Indaiatuba, passam
a contar com o Sistema
Sesi de Ensino. A ação
faz parte da reformulação da pasta.
O convênio foi assinado entre o prefeito e
o presidente da Fiesp,
Sesi e Senai, Paulo
Skaf, que deixa o cargo
em dezembro. “É uma
alegria muito grande
este ser um dos meus
últimos atos como presidente”, disse.
Com investimento
de R$ 4.399.704,26 o
convênio ofertará o material didático e ainda

prevê 494 horas de capacitação presencial
e on-line para professores, gestores e técnicos das 44 unidades
escolares envolvidas na
parceria.
“A Secretaria de
Educação continua
avançando. Para o ano
de 2022, nós adquirimos o material didático do Sesi, que será
um grande avanço para
apoiar o processo de
ensino e aprendizagem
das nossas crianças.
Esse é mais um degrau
que avançamos em uma
série de boas notícias
que estamos preparando
para a modernização do
nosso ensino”, declarou
o secretário de Educação, Heleno Luiz Junior.
Para o prefeito de
Indaiatuba, Nilson Gaspar, o convênio é um

LEANDRO CRUZ/PMI

Alunos da Rede Municipal de Ensino passam a contar com o Sistema Sesi de Ensino a partir de 2022

passo importante para
a educação da cidade.
“Assinamos uma parceria muito importante,
junto ao presidente do
Sesi-SP e Fiesp, Paulo
Skaf, para aumentar
ainda mais a qualidade
de educação de Indaia-

tuba, que já é referência
nacional”, exaltou.
Melhorias
A Secretaria Municipal de Educação também
está investindo na capacitação dos profissionais,
por isso realizou a compra

de 1.300 novos notebooks
que serão direcionados
para os professores. O
investimento da ação é de
10 milhões e tem previsão
para conclusão para 2022.
Além disso, a pasta
lançou no mês de outubro
o Programa de Transfor-

mação Digital Google
For Education. A ação
visa capacitar os profissionais para a utilização
de recursos tecnológicos
como mais uma ferramenta para reforçar e
ampliar o processo de
aprendizagem dos alunos.
Foram investidos mais de
R$ 2 milhões na formação que prevê 110 horas
de curso e contemplará
1.300 servidores.
Além da capacitação,
o conforto de alunos e
professores também estão
sendo levado em conta com a instalação de
aproximadamente 400
climatizares em todas as
salas do 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental I.
Com o investimento total
é de R$ 3.607.041,00, a
previsão da conclusão do
serviço é para o primeiro
semestre de 2022.
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Corpo de Bombeiros recebe novo
caminhão para atendimento à população
A nova viatura será utilizada para salvamentos e combates a incêndio de forma mais ágil
DA
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O

Corpo de Bombeiros de Indaiatuba recebeu nesta quarta-feira
(10) um caminhão Auto
Bomba de Salvamento
(ABS) para dar suporte
ao combate a incêndios
na cidade. A nova viatura foi conquistada pelo
deputado estadual Rogério Nogueira através
do Governo do Estado
de São Paulo e a pedido
do prefeito Nilson Gaspar e do tenente Matteo,
que comanda o Corpo
de Bombeiros do município.
O deputado Rogério
Nogueira ressaltou a importância de Indaiatuba
ter mais um caminhão de
bombeiros. “É um investimento necessário diante da importância dos
serviços prestados pelo

Novo veículo foi entregue ao Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira (10)

Corpo de Bombeiros
para a cidade e, por isso,
temos nos empenhado
para ajudar a manter a
Corporação sempre em
ordem, bem equipada,
com carros novos para
atender as emergências.
Em breve chegará novas
viaturas e mais novida-

des para o nosso Corpo
de Bombeiros”, disse.
Para o prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar,
o veículo irá dar suporte
no atendimento de qualquer ocorrência. “Esse
veículo veio para dar
apoio no atendimento a
qualquer ocorrência que

acontecer em nossa cidade, mais especial em incêndios. É um caminhão
moderno, atualizado, a
última palavra em caminhão de bombeiros que
temos em nosso país e,
agora, aqui na nossa cidade. Quem sai ganhando é a nossa população,

que sempre vai ter um
melhor atendimento”,
enfatiza.
Caminhão
O veículo, avaliado
em R$1.200.000,00, é
do modelo Costellation
VW/17,280 CRM 4x2
que possui uma bomba
de água de 750 galões por
minuto, um tanque de 4
mil litros, equipamentos
de proteção respiratória e
desencarceradores, além
de facilitar os trabalhos
dos bombeiros através do
tanque do veículo com
água ou LGE (Liquido
Gerador de Espumas),
utilizado no combate a
incêndios que envolvem
produtos químicos.
“Indaiatuba está sendo
contemplada com um
carro auto bomba salvamento, uma viatura
extremamente moderna,
compatível com viaturas
do primeiro mundo. Há

poucas viaturas como esta
no Estado e Indaiatuba
está sendo privilegiada
com o recebimento de
uma delas. Com a manutenção correta esse veículo deve ficar na ativa entre
10 e 15 anos”, disse o
major subcomandante do
7º Grupamento de Bombeiros, Kleber Moura de
Oliveira.
Para o Tenente Pedro
Silva de Matteo, a nova
viatura irá possibilitar um
atendimento mais ágil.
“Conseguimos para Indaiatuba um caminhão
de primeira linha, que
não perde nada para caminhões de última geração
usados em outros países,
que nos ajudará no atendimento das ocorrências, a
oferecermos uma resposta
mais técnica e mais ágil,
aperfeiçoando o trabalho
do Corpo de Bombeiros”,
finalizou o Tenente Pedro
Silva de Matteo.
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Novo escritório de investimentos de
Indaiatuba é o 5º maior em volume da XP
InvestSmart acumulou R$ 9 bilhões sob custódia e ampliou número de clientes de 174 para 55 mil
DIVULGAÇÃO/INVESTSMART

ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

O

novo escritório
de investimentos da InvestSmart XP, instalado em
Indaiatuba no início de
outubro, traz diferenciais exclusivos para o
mercado da região.
O principal deles é
o valor em custódia de
R$ 9 bilhões, o que coloca a unidade como
5º maior escritório de
investimentos da XP
em termos de volume
no Brasil.
Com 20 anos de mercado financeiro, a XP se
tornou referência nacional quando o assunto é
assessoria de investimentos e hoje conta com
600 escritórios no país.
Outro diferencial é a
satisfação do cliente denominada de NPS (Net
Promoter Score) que
chega a 90 em 100 para
a InvestSmart, ou seja,
9 em cada 10 clientes a
aprovam.
Personalização
Os sócios responsáveis pela unidade de Indaiatuba da InvestSmart
XP, Maxwell Rinaldi e
Isaias Vieira, destacam
a personalização como
impulsionadora.
“Os clientes aprovam o nosso trabalho
por darmos a eles retorno financeiro. Sabemos e acompanhamos as
metas e necessidades de
cada um”, diz Maxwell.
“Conseguimos corrigir trajetórias, prever
variações no curto, mé-

Equipe da InvestSmart (acima) com o prefeito Nilson Gaspar (seg à esq) e abaixo, da esq. para a dir.: Maxwell, Priscila,Isaías, Maria Caroline e Victor

dio e longo prazos e
oferecermos engenharia
financeira, não importa
o valor investido”, completa Isaías.
O acompanhamento
é diário de cada carteira
e há uma reunião presencial uma vez por mês
ou como o cliente preferir, afora os relatórios de
resultados.
A personalização, o
conhecimento e o acompanhamento dos investi-

mentos de cada cliente
são potencializados pelo
fato de a InvestSmart ter
arquitetura aberta.
Trata-se da oferta
de todos os produtos
do mercado, sem a limitação que os bancos
tradicionais impõem aos
seus investidores com
apenas os seus produtos.
A InvestSmart XP
trabalha com mais de
600 opções de aplicações e mais de 100 casas

de investimento, o que
lhe permite oferecer o
melhor papel e o maior
lucro.
Trajetória
Com 45 escritórios
espalhados pelo Brasil e
mais de 700 colaboradores, a jornada da InvestSmart é de crescimento
constante desde a sua
fundação, em 2013.
Na época, a empresa possuía apenas 174

clientes e mantinha sob
custódia R$ 19 milhões.
Hoje são 55 mil clientes
e um total de R$ 9 bilhões sob custódia.
Apenas de 2020 para
este ano, a empresa praticamente dobrou o seu
capital sob custódia e
se tornou o maior escritório de investimentos
da XP no país em área
física.
Não é só: o time da
InvestSmart tem um

especialista para cada
grupo de papéis de investimento e conta com
profissionais com mais
de 10 anos de mercado.

Serviço
Endereço: Rua das
Orquídeas, 737 –
Torre Corporate,
salas 105 e 106 – Indaiatuba
Telefone/Whatsapp: 19 99672-7496
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Confira o que abre e fecha no
feriado da Proclamação da República

Os serviços essenciais como pronto atendimento de saúde funcionarão em sistema de plantão
DA
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N

a próxima segunda-feira (15) é feriado. Neste dia será
comemorado a Proclamação da República. Por isso,
a Prefeitura de Indaiatuba
informa que os serviços
considerados essenciais
funcionarão em sistema de
plantão.
Na saúde, tanto a UPA-24h (Unidade de Pronto
Atendimento) como o Haoc
(Hospital Augusto de Oliveira Camargo) funcionarão
para urgência e emergência.
O plantão odontológico,
que também é realizado na
UPA, funcionará das 7h
às 19h.
A Secretaria de Obras
e Vias Públicas manterá de
plantão as equipes de elétrica e trânsito. O Ecoponto
de Inertes do Jardim João
Pioli funcionará como de
costume, todos os dias, das

Parque da Criança funcionará no sábado (13) e domingo (14), na segunda (15) o local é fechado
para manutenção

7h às 19h. O Ponto Verde
- Feira de Agricultura Familiar de Indaiatuba “Agenor Tachinardi” permanece
funcionando aos sábados e
domingos, das 8h às 13h.
As equipes de plantão
do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (Saae) farão
o atendimento emergencial

da população pelo telefone
0800-7722195. Os serviços
operacionais da Guarda
Civil, ligada à Secretaria de
Segurança Pública, manterão o plantão normal. O
telefone da Guarda para
emergência é 153, da Polícia Militar é 190, do Corpo
de Bombeiros, 193 e da

Central de Ambulâncias
192.
Lazer
Para aqueles que querem se divertir no feriado,
o Parque da Criança funcionará no sábado (13) e
domingo (14), na segunda
(15) o local é fechado para

manutenção. Para as atrações aquáticas, é necessário
se cadastrar e agendar as
visitas pelo site da Prefeitura
– www.indaiatuba.sp.gov.
br/parque-da-crianca/. O
parque funcionará com público reduzido em 50% da
capacidade. O horário de
funcionamento do Parque
da Criança é de quarta a
domingo, das 8h às 18h,
inclusive aos feriados.
O Bosque do Saber estará aberto no sábado (13),
domingo (14) e segunda
(15) das 9h às 16h. Os visitantes podem passear pela
trilha ecológica, quiosques
e parquinho infantil.
O Parque do Mirim estará aberto em todos os dias do
feriado prolongado. O espaço funciona diariamente, das
6h às 19h, podendo permanecer no local até as 20h. A
fonte interativa reabriu para
uso somente de crianças, já o
Museu do Mirim e o Mirante
estão abertos das 8h às 17h.

O Museu da Água só não
abre na segunda-feira (15).
Os visitantes podem apreciar
toda a área externa, inclusive
a bica. As visitas às salas de
exposição estão sendo feitas
em grupos de no máximo 8
pessoas. O horário de funcionamento é das 9h às 16h,
podendo permanecer até
as 17h. O uso de máscaras
faciais, em tempo integral,
tanto pelos frequentadores
quanto pelos funcionários é
obrigatório.
A Pista de Skate fica
aberta no sábado (13), domingo (14) e segunda (15),
das 8h às 21h. Na terça (16)
a pista ficará fechada para
manutenção. A Pista de
Atletismo do Centro Esportivo funciona no sábado
(13) das 6h às 7h30 e das
18h às 20h; no domingo
(14) e segunda (15) das 6h
às 10h e das 18h às 20h.
Para visitar os locais
é obrigatório o uso de
máscaras.
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Com VAR, Série A2 do Campeonato
Paulista começa no dia 26 de janeiro
Competição terá jogos transmitidos no Youtube e também na tv fechada
JEAN MARTINS

maisexpressao@maisexpressao.com.br

C

om VAR e transmissão de jogos
no Youtube e na
TV fechada, a Federação
Paulista de Futebol (FPF)
anunciou, durante congresso técnico realizado
nesta quarta-feira (10),
as diretrizes da Série A2
do Campeonato Paulista
2022. A competição contará com 16 clubes, entre
eles o EC Primavera, e
começará no dia 26 de
janeiro, com término
previsto para 17 de abril.
A principal novidade da edição 2022 do
estadual é a presença do
VAR (árbitro assistente
de vídeo) em jogos a
partir das quartas de final.
Outra novidade é que,
além de acompanhar as
partidas nos estádios, o
torcedor também terá
opção de assistir alguns
jogos no Youtube e também na TV por assinatura, nos canais HBO Max
e Estádio TNT Sports.
Os jogos também serão
transmitidos no aplicativo Paulistão Play.
Já a forma de disputa
da competição permanece a mesma. O regulamento prevê que os
clubes se enfrentam, em
turno único, classificando-se os oito melhores
colocados para as quartas
de final.
Na fase eliminatória,
os jogos serão de ida e

volta e, em caso de empate, a classificação será
definida na disputa por
pênaltis. Os dois finalistas garantem vaga para a
elite do futebol paulista
em 2023, enquanto que
os dois últimos serão
rebaixados à Série A3.
Os clubes poderão
inscrever 26 jogadores na
lista A, além de um número ilimitado de atletas
na lista B, que é destinada
aos jogadores formados
nas categorias de base.
Além do Primavera
(vice da A3), estreiam
na Série A2 do Paulistão
2022 o Linense (campeão da A3), o São Bento
e São Caetano, ambos rebaixados da elite estadual
este ano.
Estádio
Apesar de estar entre
os 16 clube participantes
da Série A2 do Paulista
no próximo ano, o imbróglio envolvendo o
estádio do Esporte Clube
Primavera ainda não teve
um desfecho. Segundo
a assessoria de imprensa do clube, o Tricolor
aguarda retorno da Federação Paulista que, no dia
25 de setembro, realizou
vistoria no Gigante da
Vila.
“Fizemos um novo
laudo de engenharia, com
as adequações solicitadas pela Federação. Até
ontem (quarta-feira, dia
11) estava tudo certo,
participamos do con-

JOSÉ LUÍS SILVA/PAULISTÃO

Fantasma da Ituana é um dos estreantes na Série A2 do Campeonato Paulista 2022

gresso técnico, mas o
documento ainda não
foi publicado. Então estamos no aguardo da
publicação desse novo
laudo. Aparentemente
está tudo certo, vamos
jogar em Indaiatuba!”,
garante Marques.
A visita ao estádio
indaiatubano, no mês
passado, foi para avaliar
as estruturas oferecidas
atualmente, visto que o
Ítalo Mário Limongi não
possui o mínimo determinado pela Federação
para jogos na A2. Com
6.914 lugares, o Gigante
precisaria de mais 1.086
para chegar os 8 mil exigidos na competição.
ACERVO DO EC PRIMAVERA

Memórias do
E.C. Primavera
Vale a pena relembrar
mais um capítulo especial
na história do Esporte
Clube Primavera. O ano
foi 1995, quando o clube
conquistou o título da Série B1-B (Quarta Divisão)
do Campeonato Paulista
– o segundo da era profissional. Um fato curioso
dessa competição foi a
necessidade de realizar
um jogo extra em Bauru, contra o Andradina,
após o primeiro jogo entre
as duas equipes ter sido
anulado. O motivo: o gandula invadiu o gramado
e evitou um gol contra o
Primavera. Assim, o time
indaiatubano garantiu
o caneco da competição
com 21 jogos disputados,
sendo 13 vitórias, quatro
empates e quatro derrotas, além de 32 gols
marcados e 16 sofridos.
Gudão, com 7 gols ano
marcados, foi o artilheiro.

A14 | EDUCAÇÃO |

INFORME PUBLICITÁRIO

ARBORIZAÇÃO

UniEduk participa do
Projeto ‘Bairro Verde’

DIVULGAÇÃO

Colégio Meta é finalista da
Olimpíada Brasileira do Saber

Final ocorre nesta semana, de 8 a 12 de novembro, em Nazaré Paulista
COLÉGIO META

Estudantes da UniEduk participaram do Projeto Bairro
Verde que visa a arborização urbana

O Grupo UniEduK participa da terceira ação do
projeto “Bairro Verde” da
Prefeitura de Indaiatuba
que ocorreu no bairro Jardim Europa. Na ação, os
estudantes conversaram
com os moradores sobre a
importância dos benefícios
da arborização urbana.
Além disso, as famílias
que desejam ter uma árvore
plantada na calçada de suas
casas foram cadastradas. A
data do plantio será divulgada em breve.
Na primeira ação do
projeto os alunos do Grupo
UniEduk acompanharam
a plantação de mudas no
bairro João Pioli. Na ocasião, as calçadas e áreas de
lazer do bairro receberam
96 mudas de árvores escolhidas pelos moradores.
De sua parte, o Grupo
UniEduK contribui com suporte técnico de docentes e
alunos da FAAGROH (Faculdade de Agronegócios

de Holambra) na coleta das
sementes, na produção das
mudas doadas pelo projeto.
As espécies produzidas são
nativas da flora da região e
adaptadas para o plantio na
área urbana.
Nesta última edição, o
curso de Arquitetura e Urbanismo também integrou
o projeto. “Os alunos de
Arquitetura e Urbanismo,
desde o primeiro semestre, estudam a relação das
edificações com o espaço
urbano, e esse projeto aplicou na prática os conceitos
que trabalhamos em sala
de aula em relação a arborização urbana, conforto
ambiental e paisagismo.
E principalmente, eles puderam passar um pouco
desse conhecimento para
os moradores do bairro. Foi
muito importante a participação dos alunos do curso”,
diz a gestora acadêmica de
Arquitetura e Urbanismo,
Elena Furlan da França.

O Colégio Meta está representado por uma equipe composta por seis alunos

N

este ano, mesmo
em meio à pandemia e ao Ensino
Híbrido, o Colégio Meta
participou de inúmeras
olimpíadas e concursos
promovidos em nível nacional e internacional.
Uma das olimpíadas em
destaque é a VI Olimpíada
Brasileira do Saber 2021
(OBS), cuja fase final acontece nesta semana, de 8 a
12 de novembro, em Nazaré Paulista. Trata-se de
uma competição científica
para estudantes do Ensino
Fundamental II (9º ano) e
Ensino Médio.
A OBS é idealizada por

professores que, depois
de participarem de uma
competição internacional,
sentiram a necessidade
de levar este evento para
o Brasil, de forma que o
tornasse mais acessível
para os estudantes brasileiros, tendo como finalidade
também a preparação para
competições que ocorrem
em outros países. A equipe de organização e os
avaliadores estão entre os
melhores de sua área de
conhecimento, assim como
os estudantes participantes
são selecionados entre os
mais talentosos de seus
Estados.

O Colégio Meta está representado por uma equipe
composta por seis alunos,
sendo três do 9º ano e três
do Ensino Médio, acompanhados pela professora
Camila Thais Grabert.
Foi com muita alegria
que o Colégio Meta recebeu a notícia de que estava
entre os finalistas para participar da terceira e última
fase da olimpíada. Os alunos ficaram muito felizes
e, a partir daí, professores
e estudantes se dedicaram
para a fase final.
Foram várias semanas
de encontros, preparos,
testes, estudos, para que

conseguissem desenvolver
o projeto com a excelência
esperada. O engajamento
entre os professores de
diferentes áreas de conhecimento foi fundamental
para ajudar a equipe com
ideias para construção de
um barco e robôs.
Será uma semana de
muitas provas, desafios
aquáticos, gincanas, competições de robôs, quizes e
debates, enfim, os estudantes já são Campeões!
E não paramos por aí,
no último sábado dia 6
de novembro, o Colégio
Meta participou da 2ª fase
da Olimpíada Brasileira de
Matemática, a OBMEP,
representado por alunos do
Ensino Fundamental II (do
6º ao 9º ano) e alunos do
Ensino Médio.
O Colégio Meta agradece
e parabeniza todos os participantes! Faça parte também
desse time de campeões!
Para conhecer mais sobre as atividades desenvolvidas no Colégio, acesse o
portal www.colegiometa.
com ou venham nos visitar.
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.

ANIVERSARIANTES DO MÊS - NOVEMBRO

Edevandro da
Concecao
Samaniego
19/11

Geraldo Magela
da Silva
19/11

Renata da Silva
Timoteo
21/11

Douglas
Urcino da Silva
23/12

Roberto Morais
Szaboszlai
01/11

Carlos Dias
Moreira
05/11

Alvaro Virgilio
Rodrigues Leiro
19/11

Marcelo Ferreira
Nascimento
21/11

Diego
Tiene Silva
27/11

Fernando Luis
dos Santos
28/11

Viviane Alves
Siqueira
04/11

Adalgisa Da Silva
Maximo
08/11

Iara Silva
Terrinha
20/11

Amanda Pereira
Weller
25/11

Laudicea Fabiana
Xavier Da Silva
27/11
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Equipe do Caminho das Rosas prende
homem por violência doméstica
Prisão ocorreu após homem agredir sua companheira na noite desta segunda-feira
FOTOS: EDUARDO TURATTI/GCI
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A

equipe do Caminho das Rosas
prendeu na noite
desta segunda-feira (08)
um homem por violência
doméstica.
De acordo com informações, o COI (Centro de
Operações e Inteligência)
recebeu a informação da
agressão e imediatamente
enviou a equipe Caminho
das Rosas até o local onde
a vítima estava.
A vítima relatou aos
policiais que foi atrás de seu
companheiro em um bar, na

O projeto Caminho das Rosas é uma rede de atenção a mulheres em situação de risco ou violência

Rua Renato Riggio, Jardim
Morada do Sol, onde ele
fazia o uso de álcool e
drogas. Após retira-lo do
local o homem começou

a agredi-la com diversos
socos.
Ela conta que foi socorrida por uma comerciante
que presenciou os fatos e

acionou a Guarda Civil.
Após agredir sua companheira, o homem voltou ao
bar, onde foi detido.
Ele foi preso e conduzido até a Delegacia de
Polícia, onde permaneceu
a disposição do Poder Judiciário. A vítima recebeu
o primeiro atendimento da
Guarda Civil e será acompanhada pelo programa
Caminho das Rosas.
Caminho das Rosas
O projeto Caminho das
Rosas é uma rede de atenção a mulheres em situação
de risco ou violência. Através da ação do programa,

essas mulheres são acolhidas de forma humanizadas
e orientadas sobre como
podem proceder.
Lançado oficialmente
em setembro de 2018, em
conjunto com as secretarias de Saúde, Segurança,
Cultura e Assistência Social, o programa oferece
treinamentos, visando o
atendimento e acolhimento
destas mulheres.
Em 2020, o setor de
Estatística e Desenvolvimento da Guarda Civil
apresentou mais uma inovação: o aplicativo SOS
Caminho das Rosas, que
funciona como um botão

do pânico. A ferramenta é
voltada para mulheres que
possuem medida protetiva
e é instalada em um smartphone. Quando acionado,
direciona a equipe mais
próxima da Guarda Civil ao
local da ocorrência.
Os policiais da Delegacia da Mulher também
são orientados a cumprir os
mandados de prisão, não só
nos casos de violência física,
sexual e psicológica, como
também no caso da falta de
pagamento de pensões alimentícias. A ampla divulgação da Lei Maria da Penha
também ajuda a fortalecer o
Caminho das Rosas.

APREENSÃO
PRISÃO
Ação de combate ao tráfico de drogas Guarda Civil prende motorista por embriaguez
conduz 12 pessoas à delegacia
Um motorista foi preA Guarda Civil de Indaiatuba intensificou, no
final de semana, as ações
de combate ao tráfico de
drogas.
Ao todo 12 pessoas
foram conduzidas até a
Delegacia de Polícia por
envolvimento com drogas
ilícitas. Com elas foram
apreendidas 129 porções
de entorpecentes, 27 porções de maconha e 102
microtubos de cocaína em
11 ocorrências, registradas
nos bairros, Jardim Morada do Sol, Parque Campo
Bonito, Parque das Nações, Vila Brigadeiro Faria
Lima, Vila Maria Helena e
Jardim Tancredo Neves.
Todos os abordados

Mais de 10 porções de drogas foram apreendidas em 11
ocorrências

com drogas foram apresentados ao Delegado de
Plantão, que analisou e
tomou as medidas cabí-

veis para cada caso e toda
a droga localizada ficou
apreendida na Delegacia
de Polícia.

so na noite do último dia
5, pela Guarda Civil de
Indaiatuba, por embriaguez ao volante.
De acordo com informações, a equipe foi enviada ao Bairro Tancredo
Neves para atender uma
ocorrência de acidente de
trânsito e na Rua Humberto Batisti.
Ao averiguar a ocorrência, os guardas constataram que o motorista
de um veículo Corolla,
em visível estado de embriaguez, colidiu contra
um poste de iluminação
pública. Após a colisão, o
motorista tentou fugir do
local, perdeu a direção do
veículo e colidiu contra o

Motorista embriagado colidiu contra um poste de iluminação
pública

muro de uma residência.
Ele foi detido e conduzido até o IML na cidade de Campinas, onde
realizou um teste de al-

coolemia. Na Delegacia
de Polícia o delegado de
plantão determinou a sua
prisão em flagrante por
embriaguez ao volante.
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Diabetes mata uma pessoa no mundo
a cada 5 segundos e atinge 537 milhões
No Dia Mundial, lembrado em 14 de novembro, alerta para cuidados e para prevenção

GOOGLE

BARBARA GARCIA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

O

Diabetes, doença que prejudica o metabolismo da glicose, devido à
falta ou má produção de
insulina pelo pâncreas, é
mais comum do que se
imagina. De acordo com
o Atlas do Diabetes,
publicado pela Federação Internacional de
Diabetes, ele atinge atualmente 537 milhões de
adultos no mundo todo.
Ainda segundo o
Atlas, a doença é causa
de uma morte a cada
cinco segundos mundialmente, e infelizmente matou 6,7 milhões
de pessoas somente em
2021. Dos adultos atingidos, de idades entre 20
e 79 anos, 32 milhões
estão na América do
Sul e Central. A Sociedade de Cardiologia do
Estado de São Paulo
(SOCESP) estima que
até 2019 tínhamos no
país 16,7 milhões de
diabéticos, o que coloca
o Brasil no quinto lugar
do ranking mundial.
De acordo com a endocrinologista Tarissa
Petry, que irá abordar o
tema no 21º Congresso
Brasileiro de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica,
marcado para os dias 11
e 13 de novembro, os
números podem aumentar ainda mais. “A alta

Estudos científicos mostram que o Brasil já tem o número de diabéticos hoje que estava previsto para ocorrer apenas daqui nove anos, em 2030

no número de diagnosticados foi de 16%, em
dois anos, o que faz com
que o Brasil esteja com
números esperados para
2030, e ainda estamos
em 2021”.
Um dado preocupante é: estima-se que 50%
dos diabéticos possuam
a doença sem suspeitar,
pois, silenciosa, muitas
vezes ela só mostra os
sintomas quando está
em estágio avançado. O
Cardiologista José Francisco Saraiva, assessor
científico da SOCESP,
explica que a preocupação com o diabetes

é grande pois é uma
das doenças com maior
potencial para causar
danos ao coração.
“As complicações
cardiovasculares são
causa de morte em 68%
dos casos de pessoas
acima dos 65 anos. Pode
acontecer infarto agudo
do miocárdio, acidente vasculares cerebral
(AVC), doença arterial
obstrutiva periférica, e
outras”, explica o especialista.
Doença
O diabetes é classificado em dois tipos: o

tipo um aparece logo na
infância e adolescência,
mais influenciado por
fatores genéticos. Já
o tipo 2, presente em
95% dos diabéticos, é
adquirido com o tempo,
mais comum em pessoas acima dos 40 anos,
obesas, sedentárias e
com hábitos alimentares
ruins.
Um fator recente e
de grande importância, é
que existe a possibilidade de pessoas que se recuperaram da Covid-19
terem mais chance de
desenvolver diabetes.
Alguns estudos científi-

cos começaram no momento em que pacientes
não-diabéticos relataram o desenvolvimento
da doença pós-Covid.
Segundo a SOCESP,
um artigo publicado na
revista científica estadunidense “Cell Metabolism”, aponta que
o coronavírus infecta
as células do pâncreas
que produtoras de insulina, e pode ter essas
células como alvo de
destruição, sugerindo,
portanto, que o coronavírus é um fator para
o desenvolvimento de
diabetes.

Apesar dos estudos
científicos relacionando
a Covid-19 com diabetes serem embrionários,
o artigo sugere outra
hipótese: a de que o
sistema imunológico da
pessoa infectada pelo
vírus pode atacar indiscriminadamente o corpo, gerando processos
inflamatórios diversos,
inclusive no pâncreas.
Por todos esses motivos é que os cardiologistas reiteram que é
este um momento crucial para ganharmos conhecimento e conscientização sobre o diabetes.
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‘Boteco do BB’ é uma boa pedida,
recém-inaugurado em Indaiatuba
O dono e chef Luiz Gustavo Souto garante que a variedade do cardápio é um atrativo
BÁRBARA GARCIA

DIVULGAÇÃO

rmc@maisexpressao.com.br

L

uiz Gustavo
Souto é chef
de cozinha e
proprietário do re cém-inaugurado Boteco do BB, em Indaiatuba. A família
de Luiz é responsável pelo restaurante
Caipirão, já bastante
conhecido na região.
Nas palavras dele,
se apaixonou pela
cozinha por causa de
seu pai, Felisberto
Joaquim “o melhor
chef”, e pela administração através da
“maior administradora do mundo”, sua
mãe, Francinete Teixeira.
Ele conta que o
projeto para montar
seu próprio boteco
existe há mais de seis

Boteco do BB foi inaugurado nesta quinta-feira (11)

anos, mas que só se
real i zou agora, em
2021. Também não
esquece de salientar
a importância dos

pais, dos dois irmãos
Luiz Fernando e Luiz
Eduardo, e da namorada Pâmela, para a
realização desse novo

projeto.
Ele comanda a
empresa sozinho, e
garante: “estamos
montando uma infra-

estrutura sem igual,
que ainda não temos
na região. O cardápio está repleto de
lanches americanos
e aperitivos brasileiro s , p en s ad o s p ara
serem compartilhados entre amigos”, explica o
chef.
Apostam
também nas
bebidas, com
seis chopps
diferentes, e
uma grande
variedade de
rótulos em cervejas long neck.
O Boteco do
BB está localizado na Avenida
Presidente Kennedy, 571. Siga pelo
Instagram é o @
botecodobbof, e fique por dentro das
últimas novidades.
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Saiba como proteger o patrimônio
da sua empresa e evitar perdas
Muitos empresários adquirem tantas dívidas que acabam por ameaçar a perda do patrimônio pessoal

N

ão pensar em
proteger o patrimônio da empresa é um desses erros
que todo empreendedor
comete ao menos uma
vez na vida. Isso porque
esse é o tipo de erro que
traz grandes problemas.
Basta chegarem as dores
de cabeça para que o sujeito comece a se preocupar e queira logo aprender o que fazer para evitar
a perda do patrimônio da
sua empresa.
A realidade é que
todo empreendedor
deve se preocupar com a
proteção do patrimônio
do seu negócio. Só assim
é possível garantir que
sua empresa crescerá de
uma maneira saudável
e sem correr riscos
desnecessários.
Proteger o patrimônio
de uma empresa não é
resultado de uma única
ação, mas depende de
diversas práticas com as
quais o empreendedor
deve ter muita atenção.
Por isso, confira algumas dicas de direito
empresarial para ajudar
a proteger o patrimônio
da empresa.

REPRODUÇÃO/GOOGLE

Um bom seguro é a melhor forma de evitar surpresas indesejáveis na vida e na empresa

1 - Cuidado com os
débitos
A primeira dica é aquela que já conhecida, mas
vale a pena sempre chamar
atenção: muito cuidado
com os débitos! Com certeza os empresários não
querem ver o patrimônio
da sua empresa indo a
leilão, ou sendo vendido, simplesmente porque
não conseguiu controlar
as dívidas. Quando alguém tem o bem leiloado é
porque a coisa já está mui-

to ruim. E é por isso mesmo que você deve buscar
o máximo de controle das
suas contas e a proteção
do patrimônio do negócio.
2 - Tenha um bom
seguro
Um bom seguro é a
melhor forma de evitar surpresas indesejáveis na vida
e na empresa. Em uma empresa, o seguro patrimonial
é o mais indicado para que
consiga proteger os bens
do negócio em caso de
acidentes como incêndios,

roubos, furtos, e até mesmo desastres ambientais.
Por isso, nunca subestime a importância de um
bom seguro para garantir a
proteção. Há ainda outras
formas de seguro como o
seguro para invalidez, perda de capacidade de atuar
na função, e vários outros.
3 - Realize auditorias
periódicas
A realização de auditorias periódicas é também
uma das melhores formas
de conseguir proteger o

patrimônio da empresa.
Através das auditorias é
possível encontrar pontos
vulneráveis em contratos trabalhistas, acordo
societários, contratos de
fornecimento e de parceria, dentre vários outros
elementos. Há empresas de
advocacia especializadas
em auditorias de empresas
de diversos segmentos.
Na hora de contratar uma
auditoria não esqueça de se
certificar de que escolheu
uma empresa com conhecimento da área de atuação.
4 - Já ouviu falar em
blindagem patrimonial?
Muitos empresários
adquirem tantas dívidas
que acabam por ameaçar
a perda do patrimônio pessoal. Pois é, casos assim
são muito comuns no Brasil. Para evitar situações
desse tipo, os empreendedores recorrem à chamada
blindagem patrimonial.
A blindagem patrimonial
consiste em um conjunto
de ações que a empresa
toma para proteger o patrimônio pessoal dos donos
e sócios. Assim, mesmo
em caso de dívidas e outras
situações que comprometam completamente o pat-

rimônio geral da empresa,
o patrimônio pessoal dos
sócios continuará protegido de tais perdas e danos.
5 - Contrate uma consultoria jurídica
Contratar uma consultoria jurídica capaz de
orientar sobre os possíveis
caminhos de realização é
a melhor opção. Note que
isso não significa contratar
um auditoria completa do
negócio. Pode começar
com passos mais simples,
como uma breve consultoria em que apenas relata
os processos da empresa e
pede alguns conselhos sobre os melhores caminhos
a se tomar.
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.

BLACK FRIDAY

Procon orienta consumidores sobre cuidados com promoções de Black Friday
A Black Friday acontece oficialmente no dia 26
de novembro (última sexta-feira do mês), porém, as
promoções já começaram
a ser anunciadas desde o
final de outubro.
Com isso, muitos consumidores já iniciaram a
busca pelo produto tão desejado a fim de conseguir
preços melhores. Por isso

o Procon de Indaiatuba
orienta os consumidores a
fazerem pesquisas de preços com antecedência para
evitar surpresas. A pesquisa prévia tem o objetivo de
possibilitar comparações
de valores dos produtos
ofertados para evitar a
chamada “maquiagem de
preços”.
“Recomendamos que

nesta época, o consumidor
faça pesquisa semanas
antes, tire fotos dos objetos com seus preços reais, guardem os folhetos e
tudo que fizerem parte das
publicidades. Isso são provas para as comparações
de preços dos produtos,
evitando assim a famosa
maquiagem de preços, que
se trata de uma enganação

comercial e publicitária”,
explica o diretor do Procon
local, Ivan Gilio.
Pesquisa
Segundo o Procon, pesquisar é a palavra chave
para não cair no golpe de
falsos descontos. Por isso é
importante que os cuidados
sejam redobrados com as
compras on-line, checando

se o site é confiável, se os
prazos de entrega são suficientes, principalmente
no caso de produtos para
presentear alguém.
É importante pedir
Nota Fiscal sempre. Caso
o produto adquirido seja
de mostruário, as avarias
identificadas devem estar
descritas na nota.
O diretor do Procon

alerta os consumidores
para terem cuidado com
as compras por impulso,
lembrando que já é fim do
ano e janeiro começa com
IPTU, IPVA, matrícula
e material escolar. “Seja
prudente e evite compras
desnecessárias. É bom
para sua saúde e para o
bolso também”, conclui
Gilio.
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Orquestra Sinfônica de Indaiatuba
apresenta clássicos do rock no domingo
Concerto será realizado ao ar livre, a partir das 11 horas, no Casarão Pau Preto
DA
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A

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba se prepara
para mais uma apresentação. Desta vez os músicos irão apresentar,
neste domingo (14), ao
ar livre, o concerto Rock
Sinfônico. A apresentação acontece às 11h, no
Museu Municipal ‘Antônio Reginaldo Geiss’
(Casarão Pau Preto) que
fica na rua Pedro Gonçalves, 477, Centro.
Para prestigiar é preciso trocar o ingresso
por um litro de leite tipo
longa vida, das 8h às 17h,
na Secretaria de Cultura,
localizada no Centro de
Convenções Aydil Pinesi
Bonachella, na Rua das
Primaveras, 210, Jardim
Pompeia. Devido ao concerto ser realizado em um

Apresentação terá participação das cantoras Camila Foroni, Débora Alvarenga e Amanda Wohl

espaço externo estarão
disponíveis 600 lugares.
Contudo, vale ressaltar
a importância de seguir
protocolos de combate ao

covid-19, como o uso de
máscara e álcool em gel.
Com arranjos de
Emanuel Massaro, o repertório do concerto é

composto por clássicos
do rock nacional e internacional, por exemplo,
Sweet Child O' Mine,
Ovelha Negra, Malan-

dragem, Kozmic Blues,
Proud Mary e Shook Me
All Night Long.
O concerto Rock
Sinfônico conta com as
participações especiais
das cantoras Camila Foroni, Débora Alvarenga
e Amanda Wohl que
interpretarão as canções
como trio ou solo, acompanhadas pelos músicos
da Sinfônica e da Vila
Jazz. A direção artística
e regência é do maestro
Paulo de Paula.
O Rock Sinfônico é
um concerto realizado
pela Associação Mantenedora da Orquestra de
Indaiatuba (AMOJI), em
parceria com a Secretaria
Municipal de Cultura de
Indaiatuba.
Acompanhe a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba pelo site www.
orquestradeindaiatuba.
org.br e pelas redes so-

ciais Youtube/Instagram
orquestrasinfonicadeindaiatuba e Facebook orquestraindaiatuba.
Serviço
Rock Sinfônico - Orquestra Sinfônica de
Indaiatuba
Data: 14/11 (domingo)
Horário: 11h
Onde: Museu Municipal 'Antônio Reginaldo Geiss’ (Casarão Pau Preto) – rua
Pedro Gonçalves,
477, Centro, Indaiatuba
Troca de ingressos:
um litro de leite tipo
longa vida por cada
ingresso, das 8h às
17h, na Secretaria de
Cultura - Centro de
Convenções Aydil
Pinesi Bonachella,
rua das Primaveras,
210, Jardim Pompéia.
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Grupo Anankê apresenta
‘Farsa da Boa Preguiça’
Peça é uma adaptação da obra de Ariano Suassuna, e será exibida no feriado
DIVULGAÇÃO
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rmc@maisexpressao.com.br

O

Grupo Anankê é
um coletivo teatral formado por
oito atores profissionais,
que atuam desde os anos
1990. Já passaram por 26
cidades e tem sede em
Indaiatuba.
Originalidade, força
de vontade e ousadia são
os principais valores que
defendem, e podem ser
entendidos como alguns
dos significados da palavra “Anankê”.
Para este feriado de
15 de novembro, eles
apresentarão sua versão
de “Farsa da Boa Preguiça”, de Ariano Suassuna,
famoso escritor popular brasileiro, conhecido
mundialmente pela peça
“O auto da Compadecida”, que já ganhou
adaptações para teatro,
televisão e cinema.
Um dos integrantes do
grupo, que atua há trinta
anos como ator, produtor
cultural, professor e diretor, Chicó Ferreira, escolheu seu nome artístico
justamente inspirado pelo
conhecido companheiro
de João Grilo.
A obra conta a história
do poeta João Simão e de
sua esposa Nevinha, dessa vez interpretados pelos
atores Flávio Cardoso e
Gisele Campos, respectivamente. São muitas
as tentações e pecados
que atrapalham a vida do
casal. Além disso, João
Simão é um ser humano
que sofre de três fraquezas: a preguiça, o gosto
por poesia e a tendência
de se envolver com muitas mulheres.
A esposa Nevinha
tenta, por muitas vezes

O Grupo Anankê volta a se apresentar presencialmente depois de mais de um ano e meio de isolamento

em vão, convencer João
a trabalhar. Enquanto
isso, ela recebe investidas
românticas de Aderaldo,
interpretado por Chicó
Ferreira, que apaixonado
por ela, aceita a ajuda da
‘diaba’ Andreza (Gabriel
Kitzmann). Por outro
lado, João Simão é assediado pela moça Clarabela (Marli Lopes).
O espetáculo foi viabilizado pelo Programa
Qualificação em Artes,
que faz parte das Oficinas
Culturais da Secretaria

de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São
Paulo. Contam também
com o apoio da prefeitura
de Indaiatuba.
O estilo alegre e
irreverente de Ariano
Suassuna é inconfundível, sempre com críticas
sociais, dos costumes e
até religiosas, valorizando sempre as tradições
e linguagens artísticas
brasileiras e nordestinas.
Se ficou curioso para
conhecer essa comédia
autenticamente brasi-

leira, vá conferir a peça,
que será apresentada às
19h no Centro Cultural
Piano Indaiatuba, com
entrada gratuita. Essa é
a primeira apresentação
presencial do grupo após
mais de um ano e meio
de isolamento pela pandemia, por isso, bastante
aguardada tanto pelos
artistas quanto pelo público.
Siga o Grupo Anankê
pela página do Facebook
e pelo Instagram @grupoanake

CINEMA

DEUS NÃO ESTÁ MORTO: O PRÓXIMO CAPÍTULO
Lançamento - Drama - Classificação 12 anos - 110 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (11) a Quarta (17): 17h10 / 21h20
................................................................................................................................................
QUERIDO EVAN HANSEN
Lançamento - Drama / Musical - Classificação 14 anos - 137 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá - atenção especial aos horários deste filme*
Quinta (11) e Sexta (12), Domingo (14), Segunda (15 - feriado) e Quarta (17): 19h25 [TC]
Sábado (13): 21h10 [TC]
*Terça, dia 16, não haverá exibição deste filme
................................................................................................................................................
OS TRADUTORES
“Sessão Lumière” de Filmes Franceses* - Drama / Suspense - Classificação 14 anos 105 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping Quinta (11): 19h30 [VIP]
*Para a “Sessão Lumière”, ingresso único R$ 12,00 por espectador
................................................................................................................................................
ARANHA
Reprise da Sessão “Cineclube Indaiatuba”* - Drama / Suspense - Classificação 16 anos
- 105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (13): 14h15
*Para a sessão “Cineclube Indaiatuba”, ingresso único R$ 12,00 por espectador
................................................................................................................................................
FILHO-MÃE
Projeto “Assista Mulheres”* - Drama - Classificação 14 anos - 102 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Terça (16): 19h30 [TC]
*Para a sessão “Assista Mulheres”, ingresso único R$ 12,00 por espectador
................................................................................................................................................
ETERNOS
2ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 157 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (11) a Quarta (17): 17h30 [TC] / 21h00 [TC]
Polo Shopping
Quinta (11): 15h10 Sexta (12) a Quarta (17): 15h10 / 20h15 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (11), Sexta (12), Terça (16) e Quarta (17): 16h30 / 20h00
Sábado (13), Domingo (14) e Segunda |(15 - feriado): 14h00 [TC] / 16h30 / 20h00
Polo Shopping Quinta (11), Sexta (12), Terça (16) e Quarta (17): 16h00 [VIP] / 17h45 /
19h40 / 20h55 Sábado (13), Domingo (14) e Segunda (15 - feriado): 14h15 / 16h00 [VIP]
/ 17h45 / 19h40 / 20h55
................................................................................................................................................
MARIGHELLA
2ª semana - Drama / Ação - Classificação 16 anos - 152 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (11) a Quarta (17): 17h00 / 20h30
................................................................................................................................................
A FAMÍLIA ADDAMS 2: PÉ NA ESTRADA
3ª semana - Animação / Comédia - Classificação Livre - 93 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (11), Sexta (12), Terça (16) e Quarta (17): 16h40 / 18h35
Sábado (13), Domingo (14) e Segunda |(15 - feriado): 14h45 / 16h40 / 18h35
................................................................................................................................................
DUNA
4ª semana - Aventura / Ficção - Classificação 14 anos - 155 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*
Quinta (11) e Sexta (12), Domingo (14), Segunda (15 - feriado), Terça (16) e Quarta
(17): 15h40 [TC]
*Sábado, dia 13, não haverá exibição deste filme
................................................................................................................................................
RON BUGADO
4ª semana - Animação / Aventura - Classificação Livre - 106 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (13), Domingo (14) e Segunda (15 - feriado): 14h35
................................................................................................................................................
VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA
6ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 97 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (11) a Domingo (14), Terça (16) e Quarta (17): 19h05 / 21h45
Segunda (15 - feriado): somente 19h05

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA
EM NOSSO PORTAL
WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR
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E nesta semana inaugurou a loja ABC da Construção/Atelier, uma Boutique de Acabamentos, com
louças, metais, pisos e revestimentos para sua casa. Na foto Lucas Medina, Kézia Oliveira, Diego
Samaha, Aline Lima, Mariana Divino. Parabéns e Sucesso!!

Thiago Felix e Ederaldo Felix no evento mais badalado do
último fim de semana, o Frutos de Indaiá, onde Thiago Felix
Hair recebeu o troféu como Revelação, parabéns Thiago e
muito sucesso, que venham outros troféus!!

Na quinta-feira dia 04, foi dia de entrega das cestas
de alimentos para a Funssol, arrecadadas no Show
do Cover do Elton John, show que foi promovido pela
Muni. Nossos parabéns pela iniciativa ao Renam e
toda equipe da Muni Brasil!! Na foto Doni Fragoso,
Primeira Dama Tânia Castanho e Fernanda da Muni!!

No dia 04 de novembro o Le Triskell Bistrô anunciou
a realização da edição 2021 do festival gastronômico
Vive la Mer. Voltado aos peixes e frutos do mar, o
festival acontecerá de 9 a 28 de novembro. Na foto
Gilles Mourier e Vera Lucia Mourier com o Prefeito
Nilson Gaspar e a primeira Dama Tânia Castanho!!

Nosso diretor Alan de Santi e nós do Mais Expressão
agradecemos ao Tuia Armazém Restaurante pela
parceria no Frutos de Indaiá, estava tudo perfeito,
muito obrigada Daniela e José!!

E quem recebeu um carinho do Mais Expressão, uma
linda orquídea do Recanto das Flores, foi a Silvana
Carvalho do Grupo Silvana Carvalho!!

O corretor Márcio Lima da Z10 Imobiliária,
concretizando mais uma parceria de sucesso,
nesta semana com as meninas do espaço Susana
Susi. Parabéns!!

E tem aniversariante esta semana, dia 09 de novembro
a nossa cliente e parceira Angélica Mariano apagou as
velinhas. Parabéns e muito sucesso hoje e sempre!!

Colégio Meta
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Adelaide Decorações

Os alunos da 1ª Série B do Ensino Médio do Colégio
Meta participam do trote de formatura com o tema
famosos.

Os alunos da 1ª Série C do Ensino Médio do
Colégio Meta participam do trote de formatura com
o tema profissões.

Quem aniversariou no último sábado foi a Simone
da Print Line, que recebeu um delicioso Bolo da
Madre, carinho do Jornal Mais Expressão. Parabéns,
felicidades sempre!

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

Os alunos do Colégio Meta: Milena Caetano dos
Santos 9º ano A, Larissa Rocha Crepaldi 9º ano A,
Isabela Iglecia Freire da Silva 9º ano C, João Lucas
Santos Silva 1ª série A do Ensino Médio, Felipe
Guimarães de Souza 2ª série A do Ensino Médio e
Lohany Brandão Teixeira 2ª série B do Ensino Médio
participam da última fase da Olimpíada Brasileira
do Saber.

Mr.Roof
No último dia 9/11 nosso querido cliente Dr. José Pedroso
Neto, apagou velinhas e recebeu desse semanário uma
linda cesta da Allícia Flores. O Jornal Mais Expressão
deseja felicidades sempre e que Deus o abençoe
eternamente.

Clínica Bicho Amigo

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, no Vila Suiça. A
Mr. Roof, estruturas para telhados em aço galvanizado,
trabalha com orientação na execução da montagem ou
entrega seu telhado pronto. Telhados embutido para
uso de telhas galvanizadas, fibrocimento e também
telhados com telhas cerâmicas. Mr Roof - inovação
em telhados. Faça seu orçamento sem compromisso
estamos atendendo on line e via WhatsApp F. (19) 983558383, comercial@ mrroof. com.br. A MR. Roof está em
novo endereço na Rua: Edesio Capovila, 159 – Jardim
Esplanada.

Darik com o lindo Ted, fazendo treinamento com a equipe
da Cafuné, na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de
Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Nosso querido cliente Dr. Yong Bai Cho recebeu esse ano
mais um Troféu Frutos de Indaiá, como melhor cirurgião
plástico. Parabéns!
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CH01842 - AT. 1000 m² - AC. 105m² - CHÁCARA COM DISPOSIÇÃO PARA VERANEIO - TERRAS DE ITAICI - chácara
térrea sendo 2 dormitórios, WC social, 1 sala, cozinha gourmet
com fechamento em vidro, edícula com 01 suíte, lavanderia,
despejo, piscina, pomar, 4 vagas. Possibilidade de aumento da
construção e reforma. R$ 850.000,00. . CORRETOR MÁRCIO
LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

AP05336 - CONDOMINIO VILLAGGIO AZALÉIA - AU 67m²
- 02 dormitórios planejados, sala estar, sala de TV, WC social
, cozinha planejada, lavanderia planejada, garagem para 01
auto coberto. R$1.200,00 + condomínio + IPTU. CORRETORA
LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

LOCAÇÃO
GL00472 - DISTRITO INDUSTRIAL JOIA - AC
779,30m² AT 1.137,50m² - GALPÃO INDUSTRIALMEZANINO: Salas administrativas e WC’s - PISO
INFERIOR: Recepção com WC Adaptado e Copa.
Pé direito de 5 metros. Vestiários feminino e masculino. Entrada para caminhão na lateral. Vagas
para Visitantes. LOCAÇÃO R$ 9.000,00 + IPTU.
CORRETORA SOLANGE PIOLOGO CRECI:
77091– TEL: (19) 99304-7300.
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.
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,

AP05330 - AU. 82m² - APARTAMENTO COM EXCELENTE ACABAMENTO BEM LOCALIZADO - JD SANTIAGO - 02 dormitórios
planejados sendo 01 suíte, sala de 2 ambientes avarandada, cozinha
planejada - acompanha cooktop, coifa e forno a gás, 02 WC social,
lavanderia com planejados, garagem 1 vaga de auto. Acabamento superior com rebaixo e sanca de gesso, armários planejados, iluminação
em led e porcelanato polido a salvo área molhada. Localização única
com proximidade ao centro e pontos comerciais. R$ 390.000,00. CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.
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.

sauna, vestiário, quadra de tênis, quadra poliespotiva,
churrasqueira, salão de festas, playground, portaria
24hs. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU. CORRETOR
MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI
202852.
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.
CA09729 Casa comercial - térrea - AU 60m² - 2
salas - garagem coberta que poderá ser fechada por
vidro para adaptar ambiente - excelente localização ideal para salão de beleza - escritórios - R$ 1.700,00
+ IPTU. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI
185819 - TEL: (19) 99293-1797.
VENDAS
AP04815 - JARDIM BARCELONA - AU 76m² 03 dormitórios sendo 01 suítes, sala de jantar e sala de estar, WC social, lavanderia, ótimo acabamento, preparação para ar condicionado, 02 vagas. R$ 336.000,00.
CORRETORA VILMA – CRECI 123124 – TEL: (19)
99712-0636.
CA09430 - CASA A VENDA CONDOMINIO VILA
FORMOSA - INDAIATUBA/SP - AT.130 m².AU.99
m² 03 dormitórios ( sendo 01 suíte), sala de estar,
sala e jantar, wc social, cozinha planejada, lavanderia
e garagem. R$ 460.000,00. CORRETORA JUDITE
GOMES CRECI: 212063 – TEL: (19) 99600-1290.

CA09733 - CASA À VENDA CONDOMINIO VISTA VERDE
- ITAICI - INDAIATUBA -SP - AT.175. AU.105. 03 Dormitórios
(sendo 01 suíte), Sala de Jantar, Sala de Estar com pé direito
duplo, Cozinha Americana, WC Social, Lavabo, área de serviço,
Garagem coberta. Condomínio com Área de lazer, Churrasqueira, Salão de festa, Horta, Quadra Poliesportiva. R$ 799.000,00.
CORRETORA JUDITE GOMES CRECI: 212063 – TEL: (19)
99600-1290.

AP05327- APARTAMENTO JARDIM AMÉRICA - AU 84m²
APARTAMENTO SEMI-MOBILIADO - 03 dormitórios com
armários, cama box casal, cama solteiro, 01 WC social, cozinha
com armários - (fogão, depurador de ar, micro-ondas, geladeira
Frost Free grande), lavanderia (máquina de lavar roupa), sala de
jantar (mesa vidro e 04 cadeiras), sala estar com painel de TV,
01 vaga coberta. Condomínio com portaria e bicicletário. Ótima
localização. R$ 1.400,00 + CONDOMINIO+ IPTU. CORRETORA JUDITE GOMES CRECI: 212063 – TEL: (19) 99600-1290.

CA09734 - JARDIM MORADA DO SOL - AT.131²
AC.78² - 03 dormitórios, sala, wc social, cozinha,
lavandeira, quintal, vaga para 02 autos. EDÍCULA: AC. 52m² - 01 dormitório, sala, cozinha, wc
social, lavanderia, churrasqueira. A poucos metros do Parque Ecológico. Venda R$ 480.000,00.
CORRETOR IVAN – CRECI: 210576 – TEL: (19)
99875-0114.
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.
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1 ref site 31389- Casa Jardim Paulista II - 3 dorm , sala, coz,
banheiro, área de serviço e garagem R$ 1.600,00 + IPTU

2 ref site 31387- Casa Jardim Morada do Sol- 2 dorm , sala ,
coz , banheiro, área de serviço, churrasqueira e garagem R$
3.000,00 + IPTU

3 ref site 9514- Casa Jardim Residencial Veneza- 2 dorm, sala,
cozinha banheiro, área de serviço, churrasqueira e garagem R$ 2.000,00 + IPTU

4 ref site 8904 - Apartamento Jardim Pedroso - 1 dorm, banheiro,
sala, coz, área de serviço e garagem R$ 1.550,00 + Cond + IPTU

5 ref site 4185- Apartamento Vila Brizolla - 3 dorm, sala, coz, wc
social, área de serviço e garagem - R$ 1.800,00 + Cond + IPTU

6 ref site 31338- Apartamento Vila Georgina - 3 dorm, sala, coz, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.800,00 + Cond + IPTU

7 Ref site 31390- Casa Jardim Califórnia- 2 dorm, banheiro,
sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 320.000,00 + IPTU

8 ref site 31393 - Casa Jardim América - 3 dorm , wc social, sala, coz, área de serviço, churrasqueira e garagem R$
690.000,00 + IPTU

9 ref site 31100- Terreno Jardim Moriyama - Lote de 296 m² residencial R$ 280.000,00

10 ref site 26524- Terreno Centro - Lote de 180 m² comercial
- R$ 395.000,00

11 ref site 31378- Apartamento Jardim Morumbi - 2 dorm,
coz, sala, banheiro social e garagem - R$ 170.000,00 + Cond

12 ref site 30939 - Apartamento Cidade Nova- 3 dorm, coz, sala,
varanda gourmet, área serviço e garagem - R$ 430.000,00 +
Cond + IPTU

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES
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VENDA
CASAS
CA00543-JD. REGENTE 3 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- 2 dorms 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
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

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

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

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs e gar.. OBS: No
terreno possui 3 salas c/erciais c/ total de 64 m².
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dorm., sala, coz., wc, edícula, churr. e portão eletrônico.
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL – Sobrado c/ 2 dorm. sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 wcs,
coz. planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, gar. para 2 carros e edícula.
Possui quintal, churr. e portão eletrônico.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dorm., sala, coz. e wc. Possui 1 dorm. nos fundos, sala,
copa, coz. e wc.
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar..
CA210 – JD. BELA VISTA – R$370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia,
banheiro, varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas.
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha 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$555 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.
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$630 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários e
hidromassagem, sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem,
churrasqueira e portão eletrônico.
CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), sala de estar
com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa,
área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
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.

SÍTIOS
ST00015-MONTE MOR- 40.000 MTS....................... R$ 2.500.000,00
SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

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
AP00218-VISTA VERDE-3 dorms c/1 suíte+dep+2vagasR$ 385.000,00

VENDAS

TERRENOS
TE00325-NOVA VENEZA-150M................................... R$ 200.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M.............................. R$ 212.000,00
TE00351-JARDIM CIDADE JARDIM-196,42MTS......... R$ 250.000,00
TE00352-JD. BELA VISTA 250MTS............................... R$ 254.400,00
TE00327-JD.PATELLI- 404MTS..................................... R$ 280.000,00
TE00346-JD. RITA DE CASSIA-344MTS........................ R$ 425.000,00
TE00357-VILA FLORENÇA-150MTS............................. R$ 180.200,00
TE00334-RESIDENCIAL LAGUNA-300MTS.................. R$ 280.000,00
TE00353-JARDIM REGENTE-262MTS.......................... R$ 240.000,00
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
TE00359-JD. ESPLANADA 300MTS.............................. R$ 389,000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

APARTAMENTO

CASAS C/ 1 E 2 DORMITORIOS

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
CH00078-TERRAS DE ITAICI- 4 dorms+dep+piscina+pomar...............
.................................................................................. R$ 1.550.000,00

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$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte
com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem
para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 2.200.000,00 - Sobrado com 4 dormitórios sendo
4 suítes com closet, janelas automáticas, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo interno e
externo, cozinha planejada, lavanderia, escritório, e garagem para 5 carros. Possui ar condicionado,
piscina, área gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza e sauna.
CA222- CONDOMINIO PORTAL DAS ACÁCIAS – R$425 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro,
sala de estar 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha planejada,
sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, lavanderia
planejada, escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem para 5 carros. Possui
área de luz, área gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira.
APARTAMENTOS
AP533 - JD. MORUMBI - R$160 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

LOCAÇÕES
CASAS EM CONDOMÍNIO
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
AP00080-ROCCAPORENA-2 dorms +dep 2 vagasR$ 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.
T00134-CIDADE NOVA 40M....................................R$ 2.000,00+iptu
SALÃO E SALAS
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

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²
TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m²
TE66 - JD. SANTA CRUZ - SALTO - R$130 MIL - 162 m²
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²
TE06 – JD. ESPLANADA – R$370 MIL – 300 m²

CHACARAS E SITIOS
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes c/ closet, sala de estar e jantar, varanda,
coz planejada, lav., wc de empregada, sacada, piscina, churr., fogão a lenha, forno, chalé c/ 2 dorm,
sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino c/ porta balcão, sacada.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 c/odos,2 casas de 4 cômodos,
galpão de 150 m², tanque de água, nascente c/ córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dorm. sendo 1 suíte, wc, sala de estar 3 ambientes, coz. americana, varanda, lav., dispensa e edícula c/ wc. Possui área gourmet, piscina e quintal c/ cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$950.000,00 - 2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz., varanda,
wc, casa de caseiro, piscina pequena e gar..
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m²
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m².
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m².
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, dispensa,
8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão.
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos
fundos e poço artesiano. Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala
de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo.
Possui piscina e churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m²
IMÓVEL COMERCIAL
IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$2.700.000,00 - Parte inferior c/ 2 salões, 2 salas.
Parte superior 7 salas. OBS: Quase todas salas alugadas.
LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.
JD. CALIFORNIA – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia fechada.
VILA FLORENÇA – R$2.400,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social e
garagem para 4 carros
APARTAMENTOS
JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e 1 vaga de garagem.
CENTRO - EDIFICIO YPE – R$1.000,00 - 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.
EDIFICIO FONTI DI TREVI – R$1.200,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro
social, lavanderia e garagem.
SALÕES
JD. PARAISO – R$2.500,00 – Área 240 m², sobre loja c/ escritório, 2 wcs e pia de coz
SALAS
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem
e elevador.
VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc
JD. POMPÉIA – R$900,00 – Área 40 m², com divisória tipo parede drywall, banheiro e 1 vaga
de garagem.
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc
TERRENOS
VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado c/ quadra
JD. CALIFORNIA – R$1.500,00 – Área 560 m²
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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 997144113 19 - 3875-4550
J D. N AI R MARI A
EM SALTO SP: 01
DORMITÓRIO-SALA, COZINHA 02
WCS GARAGEM E
QUINTAL EM LOTE
DE 180M² APENAS:
R$175.000,00 F=
19.9.9762-7997 CORRA!
JD. JK- ÓTIMA CASA
–EM LOTE DE 150M²,
SENDO 02 DORMITOÍOS (01-SUITE)
SALA-COZINHA-WC-LAVANDERIAGARAGEM E + 02
COMÔDOS COM
WC NOS FUNDOS
-TUDO EM ÓTIMO
ACABAMENTO APENAS:R$370.000,00
F=19.9.9762-7997!
CECAP-I - PRÓXIMO AO BOULEVAR
EM LOTE DE 180M²
SENDO 04 COMÔDOS NA FRENTE
COM GARAGEM E
02 COMODOS NOS
FUNDOS. APENAS
R$350.000,00. F=
19.9.9762-7997 CORRA!
M.SOL RUA-81: 04
COMÔDOS +SALÃO
COMERCIAL - APENAS:R$170.000,00
+ 60 X R$1.700,00

FIXAS- F= 19.9.97627997 CORRA!
PQ NAÇÕES- EDÍCULA COM 03 COMÔDOS E WC NOS
FUNDOS +SALÃO
COMERCIAL NA
FRENTE EM LOTE
DE 250² IMPERDÍVEL! F= 19.9.97627997 CORRA!
CASA VENEZA:
2 dormitórios Valor 280.000,00 (12)
99774-3282 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 993847400
CASA VILA AREAL: ( PRÓXIMA DO
CARREFOUR) 3
dormitórios c/ suíte
2 vagas cobertas R$
440.000,00 12 997743282 WHATS
CASA JARDIM MORUMBI: 3 dormitórios
c/ suíte Em construção R$ 355.000,00 12
997743282 WHATS
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$280 MIL - (19)
98136-7331 CRECI
74.092
Vende-se casa nova
no Jardim Colibris - Casa com
2 dormitórios, sala,
cozinha, WC social,
lavanderia, quintal,
garagem para 2
carros, portão eletrônico, aceita financiamento e está no valor
de 305 mil. Contato
(19)997627708.
Vende-se Sobrado - Bairro Jardim
Primavera, ou troco
por casa terrea de
menor ou igual valor, 3 dorm. Sendo
uma suite e mais 1
wc social em cima e
em baixo, tem sala ,
cosinha americana,
lavabo, lavanderia coberta, quintal grande,quartinho de guardar
bicicletas garagem
coberta para 2 carros, e com portao
eletronico Valor R$
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$ 330 mil. 19 997627708
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$1.750,00
incluso cond. + IPTU
+ água. Contato 19
99714-4113 19 -38754550
VENDE-SE AP RESERVA VISTA VERDE: 3 DORMITÓRIOS
SENDO UM SUÍTE,
DUAS VAGAS DESCOBERTAS, 63M2
TORRE 7 QUINTO
A. CONTATO: 19
996622269
VENDE-SE AP RESERVA VISTA VERDE: 3 DORMITÓRIOS
SENDO UM SUÍTE,
DUAS VAGAS DESCOBERTAS, 63M2
TORRE 3 OITAVO
A. CONTATO: 19
996622269
Apto em Santos/
Gonzaga, frente ao
mar, 2 dorm (1suite),garagem. 13
997123768
Vendo apto vago em
Sumaré, SP : Desocupado, reformado,
Térreo, 2 dorms, sala,
co., banheiro, 1 vaga,
Condominio Altos de
Sumaré II, Pq Bandeirantes, Rua Luiz
Ventriche, 250, direto
com proprietário. Estudo parcelamento
direto comigo. Tenho
fotos. R$ 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)99774-3282
WHATS
JD. COLIBRIS-CONDOMINIO VITÓRIA
RÉGIA-02 DORMITÓRIOS COM
VAGA DE GARAGEM TODO REFORMADO -POR APENAS:R$190.000,00
F= 19.9.9762-7997
CORRA!
JD. PAULISTA-CONDOMINIO COCAIS
-02 DORMITÓRIOS
COM VAGA DE GARAGEM-POR APENAS:R$155.000,00
F= 19.9.9762-7997
CORRA!
Apartamento com
3 dorms: na Cidade Nova - R$ 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 Indaia-

tuba. 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) 99564-4054
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
98346-2299
APARTAMENTO
VILA HELVETIA 2
DORMITÓRIOS
R$2.200,00 19 993847400

PILAR DO SUL1.000M² ENCOSTADO NA PISTA – COM
POÇO – APENAS:
R$65.000,00 ACEITA R$35.000,00+ 15
X R$2.200,00 OU
20X R$1,650,00 F=
19.9.9762-7997 CORRA!
SÃO MIGUEL
ARCANJO SP –
4.500M² CASA DE
02 DORMITÓRIOS-DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍFERAS,
BOSQUE, POÇO C/
BOMBA – LUZ, A
12KM DO CENTRO
.R$270.000,00 ACEITA LOTE EM INDAIATUBA.
CHACARA OLHO
D´ ÁGUA: 2 Dormitórios c/ piscina e
campo . 1000mts R$
500.000,00 19 41057479

TERRENO CONDOMÍNIO PARK REAL:
150 METROS R$
320.000,00 19 41057479 (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$ 99.228,68 A
vista tem 5% de desconto R$ 94.267,25
Planos em 12 e 24
meses sem Juros
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 Entrada de
R$ 12.000,00 saldo
dividido em 120 parcelas.

minal urbano central.
Em Indaiatuba. Telef.011-996888318

Quer ser uma revendedora Lowell?
Me pergunte como!
Tel: 11-99197-2576 Edimara
Vendo carrinho de
doces: tamanho
Grande, Vendo com
todos os doces c/ todos os doces dentro
F. 3835.7024
Vende-se secadora de roupa Brastemp compact /220V
- R$ 300,00 (19) 9
996560912
VENDO MOTOCICLO: MARCA HONDA 125 TITAN ANO
1997 AZUL , EM BOM
ESTADO. CONTATO:
98143-4184

Contrata-se: Costureira com experiência
para trabalhar em ateliê contato Whats (19)
99818-7816
Ofereço-me como
copeira ou acompanhante de idosos
(sábado, domingos e
feriados) Teresa F.:
(19) 99738-2266
Ofereço-me: Para
Manutençao, serviços
de Pedreiro. Encanador, Jardinagem.
Odair contato: 19
9976-6841
Quer ser uma revendedora Lowell?
TERRENO ELIAS
FAUSTO: 175 me- Passo Ponto Co- Me pergunte como!
tros R$ 67.000,0019 mercial. (Mercadi- Tel 11-99197-2576 nho) próximo ao ter- Edimara
99384-7400

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
O Presidente do Conselho Diretor do Helvetia Polo Country
Clube nos termos do Estatuto Social, vem pela presente convocar os sócios para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se dia 27/11/2021 (sábado) às 18h00 em 1ª convocação e
às 18h30 em 2ª. convocação na sede do clube, situada a Av.
Hurlinghan, 394 em Indaiatuba - SP para tratar da seguinte
ordem do dia:
Apresentação de
Eleição de 1/3
HPCC para o biênio
Outros assuntos

contas exercício 2021.
dos membros do Conselho Diretor do
de 01/01/2022 a 31/12/2023.
de interesse geral.

Sylvio de Andrade Coutinho Neto
Presidente Conselho Diretor HPCC
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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.ANTONIA DE CASTRO
IGNACIO com 78 anos,
Casada com BENINO
IGNACIO, sendo filha de
Manoel Luiz de Castro e
Marina Soares de França.
Deixou os filhos: José,
Adriano, Edileuza, Helena, Juraci, Thiago, Maria
de Fatima, Adriana. Falecido (a) em: 27/09/2021,
e Sepultado (a) no Cemit.
São João Batista- Presidente Prudente- SP aos
28/09/2021.
2.MOZART MARQUES
DA ROCHA com 85
anos, Solteiro, sendo filho
de João Marques da Rocha e Regina Pereira Ramos. Não deixou filhos.
Falecido em: 01/10/2021,
e Sepultado no Cemitério da Saudade aos
02/10/2021.
3.ROSALINA PEREIRA
DA SILVA com 97 anos,
Casada com Nicolau Antonio da Silva, sendo filha
de Jose Pereira da Silva
e Maria Eliziaria de Jesus.
Deixou os filhos: Maria
Jose, Maria Conceição,
Sebastiana, Margarida,
Irene, Vicente, Almerita

(Maiores). Falecido (a) em:
03/10/2021, e Sepultado (a)
Cemit. Jardim Campo da
Colina aos 04/10/2021.

39,RONALDO 34., Falecido
em: 03/11/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 03/11/2021.

4.ANTONIO
LEONCIO
DA SILVA com 92 anos,
Casado com Alvarina Emilia da Silva, sendo filho de
Joaquim Silverio da Silva e
Maria claudina. Deixou os
filhos: Terezinha, Jose, Cor
Maria, Antonio (Maiores).
Falecido em: 04/10/2021,
e Sepultado no Cemitério Mirante da Paz aos
05/10/2021.

7.MARIA DE SOUZA BUENO DA SILVA com 86 anos
, Era Viúvo(a) de LUIZ DA
SILVA sendo filho(a) de JUVENCIO DE SOUZA BUENO e MARIA BENEDITA.
deixa filho(s): MARIA LUCIA, HELENA, ANTONIO,
ROBERTO, OTILIA, BENEDITA (MAIORES), Falecido
em: 03/11/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 03/11/2021.

5.APARECIDO ELIAS DE
ARAUJO com 57 anos,
Solteiro, sendo filho de
Laurentino Elias de Araujo
e Marina Freire de Araujo.
Não deixou filhos. Falecido
em: 17/10/2021, e Sepultado no Cemit. Municipal
de Batayporã- MS aos
18/10/2021.
6.MARIA SANTOS DA
SILVA com 68 anos , Casado (a) com FRANCISCO
CELESTINO DA SILVA,
sendo filho(a) de ADOLFO
FELICIANO DA SILVA e ELVIRA SANTOS DA SILVA.
deixa filho(s): APARECIDO

8.VANDERLINO DA ROCHA OLIVEIRA com 66
anos , Era Solteiro(a) sendo
filho(a) de JOSE MARTINS
DE OLIVEIRA e ALMERINDA DA ROCHA OLIVEIRA.
deixa filho(s): DOMINIQUE,
KEILA, SHEILA, DIEGO,
DEBORA
(MAIORES),
Falecido em: 03/11/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
04/11/2021.
9.DORACI MACIEL LINO
DE LIMA com 71 anos , Era
Viúvo(a) de IVAIR DE SOUZA LIMA sendo filho(a) de

JOSE MACIEL e OLINDA
ROSA RESENDE MACIEL.
deixa filho(s): MARLENE, OSMAR, JOSILENE
(MAIORES), Falecido em:
03/11/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL
aos 04/11/2021.
10.JOSE
APARECIDO
FERREIRA com 52 anos
, Era Divorciado(a), sendo filho(a) de VICENTE
RODRIGUES FERREIRA
e ZULMIRA RODRIGUES
DE SOUZA. NAO DEIXA
FILHOS, Falecido em:
03/11/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS
aos 04/11/2021.
11.MARIA TEIXEIRA DA
SILVA com 88 anos , Era
Viúvo(a) de PEDRO FAUSTINO DA SILVA sendo
filho(a) de IDALINO TEIXEIRA FILHO e MARIA
JOSE DE JESUS. deixa
filho(s): CICERA , INÊZ,
EDIVALDO, TÉRÇA, TELMA, EDSON, EDUARDO
(MAIORES), Falecido em:
03/11/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL
aos 04/11/2021.

12.IGNEZ LOPES GUERMANI com 81 anos , Era
Viúvo(a) de JOSE GUERMANI FILHO sendo filho(a)
de MANOEL LOPES e MARIA DUARTE LOPES.deixa
filho(s): ANDREIA,CINTIA
FILHOS MAIORES, Falecido em: 04/11/2021, e sepultado(a) no DA SAUDADE
DE CAMPINAS-SP aos
04/11/2021.
13.SHIRLENE BAPTISTA
AMBIEL com 79 anos ,
Era Viúvo(a) de ANTONIO
FABIO AMBIEL sendo filho(a) de JOAQUIM BAPTISTA DA SILVA e DARIA
MARQUES DA LUZ. deixa
filho(s): ANTONIO , SERGIO , RITA , REGINA ,
ISAC , FABIO (MAIORES)
ADRIANO (F), Falecido em:
04/11/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS
aos 05/11/2021.
14.ANTONIO
CARLOS
PEZOTE com 59 anos , Casado (a) com APARECIDA
GORETI PROCOPIO DO
NASCIMENTOTO PEZOTE
sendo filho(a) de ANTONIO
PEZOTE e AMELIA BARBOSA. deixa filho(s): NATÁLIA 35, DIEGO 29, Falecido

em: 04/11/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 04/11/2021.

em: 05/11/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 06/11/2021.

15.ALBERES QUEIRÓS
ABREU com 29 anos ,
Era Divorciado(a), sendo
filho(a) de ANTONIO DE
PÁDUA QUEIRÓS ABREU
e ANADIR RAIMUNDO
QUEIRÓS DE ABREU.
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido em: 04/11/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
05/11/2021.

18.MARAIDE
MATHIAS
FORTUNATO com 93 anos
, Era Viúvo(a) de MANOEL
FORTUNATO sendo filho(a)
de URIEL MATHIAS e EMILIA MARTINS DA CONCEIÇÃO. deixa filho(s): ORIEL ,
MARTA , MANOEL , ZILAH
(MAIORES), Falecido em:
05/11/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS
aos 06/11/2021.

16.MATTEO CARVALHO
DE SOUSA com 14 Dias,
sendo filho(a) de EDSON LEITE DE SOUSA
e MARIANE SILVIA DE
CARVALHO, Falecido em:
04/11/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS
aos 05/11/2021.

19.EVERSON
ABADE
DA SILVA com 36 anos ,
Casado (a) com JESSICA
GLEICE SOUZA CUNHA
ABADE DA SILVA sendo
filho(a) de FRANCISCO DA
SILVA e ELENICE FERREIRA ABADE DA SILVA. NÃO
DEIXA FILHOS., Falecido
em: 05/11/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 06/11/2021.

17.DALVA TIBURCIO DA
SILVA ARAUJO com 65
anos , Era Viúvo(a) de MANOEL LIMA ARAUJO sendo filho(a) de ALVANITO
TIBURCIO DA SILVA e ALVERINA DE OLIVEIRA DA
SILVA. deixa filho(s): GILVANIO, GILVANILDO, GILVAN (MAIORES), Falecido

20.IRENO RIBEIRO DE
CAMARGO com 79 anos ,
Casado (a) com ANTONIA
ALVES DA CRUZ CAMARGO sendo filho(a) de JOSÉ
RIBEIRO DE CAMARGO e
ASTROGILDA DIAS DOS

SANTOS. deixa filho(s):
DANIEL,ESTER,RAQUEL,LUIZ
CARLOS,SIDNEY,SUELI,VALDECIR (MAIORES), Falecido
em: 06/11/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 06/11/2021.
21.LUIZ
ANTONIO
PAUZER com 70 anos ,
Casado (a) com VERA
LUCIA GERALDE PAUZER sendo filho(a) de
JOSE PAUZER e ARCILIA FRANKLIN PAUZER. deixa filho(s): LUIS
GUSTAVO,SIMONE
(
MAIORES ), Falecido em:
06/11/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 06/11/2021.
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