Empreendedorismo feminino cresce
em Indaituba durante pandemia

Dos 18,4 mil MEIs ativos no município, 47,3% são de mulheres, segundo o Sebrae

P. A8

VENDAS

Comércio de Indaiatuba inicia horário especial de Natal no dia 6
SIRLEI FARIA/JME

Daqui um mês estaremos comemorando o Natal e para atender os consumidores
que irão presentear
familiares e amigos,
o comércio de Indaiatuba irá atender
em horário especial,
a partir do dia 6 de
dezembro. De acordo
com o economista
Laerte Martins, diretor da Associação Comercial e Industrial
de Campinas (ACIC),
a expectativa é que as
vendas em Indaiatuba
atinjam um aumento
de 3,45% em relação
ao ano passado.
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EXPOSIÇÃO

LEGISLATIVO

SOLIDARIEDADE

A Associação Indaiatubana de Orquidófilos
promove a Feira de Orquídeas no Sindicato Rural
de Indaiatuba, com mais de duas mil espécies.

Os vereadores aprovaram, na sessão de
segunda-feira (22), a criação de uma Semana
para a Celebração da Cultura Nordestina, que
ocorrerá anualmente sempre na primeira semana de junho.

A Associação Humanitária Casa Esperança
realiza um evento que visa tornar o Natal de
crianças carentes mais que especial. O evento vai
proporcionar uma festa para toda família. P. A6

Feira de Orquídeas
Indaiatuba cria semana da Casa Esperança arrecada
acontece em dezembro Cultura Nordestina
brinquedos para criança

P. A4
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POLÍCIA

Casos de violência doméstica
Com 90% certo, ex-Palmeiras EDUCAÇÃO
são registrados em Indaiatuba
pode chegar ao Primavera
Rede Emancipa é criado
Dois casos de violência doméstica foram registrados
nesta segunda-feira (23) em Indaiatuba. Um dos casos
em Indaiatuba
ocorreu no Jardim Hubert e outro no bairro Carlos AlDIVULGAÇÃO

A Rede Emancipa é um movimento social de
cursinhos populares pré-universitários. O projeto
atenderá estudantes do ensino médio estadual de
forma gratuita.

P. A9

COVID-19

Mais de 4 mil pessoas
estão com a segunda
dose da vacina em atraso
O Primavera trabalha forte na montagem de um time
competitivo para a disputa da Série A2 do Campeonato
Paulista 2022. De olho no mercado, o nome da vez é do
atacante Rafael Marques, atualmente com 38 anos, e que
tem carreira consagrada no futebol nacional.
P. A19

A vacinação contra a Covid-19 tem se mostrado
eficaz uma vez que os números de casos, internações e mortes pela doença apresentam queda a cada
semana. Porém, há aqueles que não completaram o
ciclo vacinal.

P. A16

drovandi.
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Editorial

Artigo

O filme ‘Marighella’ e a democracia

O que é aposentadoria programada?

“Mariguella”, filme brasileiro atualmente em cartaz nos cinemas, é o primeiro longa-metragem dirigido pelo ator Wagner
Moura. Depois de tentativas de censura por parte da Agência Nacional do Cinema (Ancine) alegadas pelo diretor, e ainda após
receber diversas ameaças e mensagens de ódio em redes sociais, a
obra estreou no começo de novembro.
“A produtora do filme, como grande empresa, não pode afirmar que foi censura, mas eu, como artista, posso. Nós marcamos
uma data e aí a Ancine inviabilizou a verba, mesmo. Não tenho
problema nenhum em afirmar isso, justamente quando o governo falava em filtragem”. Referindo-se à “barreira ideológica” de
obras culturais propostas pelo governo ainda em 2020.
A obra, como em todo trabalho com profundidade, não resume as pessoas a boas ou más. Marighella é um personagem histórico que Wagner Moura assumidamente admira, por ter lutado
contra o regime militar.
A proposta de Wagner era mostrar uma versão dessa figura
histórica que não seja contada pelo lado opressor, o lado dos militares que deflagraram o golpe em 1964. “Queria mostrá-lo como
um homem negro, pobre, que era definitivamente um democrata”.
Em entrevista em diversos meios de comunicação, Wagner
afirmou que podemos discutir se o conceito de “ditadura do proletariado” ou “luta armada” é válido ou não. “As pessoas podem
discordar, e o debate é saudável. O que é inadmissível é que um
filme seja proibido de existir”.
Ao programa “Roda-Viva”, da TV Cultura, Wagner também
afirmou que um filme é entendido conforme a época que é apresentado, gerando uma conjunção de momentos históricos. “Eu me
pergunto se o ‘Tropa de Elite – 2”, que mostra a forte relação das
milícias com o governo do Rio De Janeiro fosse lançado em 2018,
seria possível essa eleição?”, questiona.
Esta é uma boa reflexão: se há censura, ameaça, discurso de
ódio, vivemos mesmo em um ambiente democrático?

Com a Reforma Previdenciária, surgiu a aposentadoria programada. De forma simplificada, tal aposentadoria veio
para substituir as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e por pontos, e dizemos que é “programada”, pois é
possível prever quando serão implementados os requisitos para receber a aposentadoria e qual será seu provável valor, com
base nos critérios legais.
Para quem vale essa modalidade de aposentadoria?
Primeiramente, é importante ter a consciência de que as regras antigas da previdência social eram mais benéficas quando comparadas às novas regras.
Assim, fique atento(a), pois quem implementou os requisitos para se aposentar antes da reforma da previdência que
ocorreu em 13/11/2019, ainda pode aposentar-se por alguma das regras antigas, pois tem o famoso direito adquirido.
Por outro lado, quem já era filiado à previdência, mas não implementou os requisitos antes da reforma, pode incidir nas
regras de transição, que não são tão benéficas como eram as normas antigas, mas são menos prejudiciais do que as novas
normas.
Sem mais delongas, a aposentadoria programada é destinada às pessoas que se filiaram ao INSS após 13/11/2019, data
da reforma, exceto nos casos de: professores, pessoas que trabalham expostas a agentes insalubres ou perigosos, ou pessoas
que possuam algum tipo de deficiência.
Requisitos da aposentadoria programada
Para se aposentar pela aposentadoria programada, é necessário ter os seguintes requisitos:
Homens: 65 anos de idade, 20 anos de contribuição e 180 meses de carência.
Mulher: 62 anos de idade, 15 anos de contribuição de 180 meses de carência.
Qual é o valor da aposentadoria programada?
O cálculo da aposentadoria programada, é realizado assim:
Primeiro, é feita a média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994 ou desde a
data de filiação do segurado ao INSS;
Da média, o valor recebido será 60% e + 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição no caso dos homens e 15 anos de contribuição no caso das mulheres.
Conclusões
Nós do escritório de advocacia TP, sabemos que entender as regras de aposentadoria não
é uma tarefa fácil e, com este artigo, procuramos explicar de forma simples o que é e quais
são as principais regras da aposentadoria programada. Se ainda ficou com dúvidas, converse com um advogado especialista na área.

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
26/11 - Sexta-feira
Símbolos...
Todo vestido de azul, o presidente da Câmara de Indaiatuba, Pepo
Lepinsk (MDB), comandou na quinta-feira (25) um apoio simbólico à
Campanha de Combate ao Câncer
de Próstata na cidade. A iniciativa
levou todos os vereadores e funcionários a usarem o azul para chamar
a atenção.
...importantes
Por iniciativa da vereadora Silene
Carvalini (PP), a Câmara instituiu
em 2017 o “Novembro Azul” no
município, a exemplo do que milhares de cidades fizeram isso em todo
o mundo, também para reforçar a
necessidade de homens fazerem o
exame.
Encontro
Secretários de Obras de toda a
região participaram na quarta-feira
(24) do 1º Encontro de Secretários
de Obras da Região Metropolitana
de Piracicaba, em Piracicaba, onde
ouviram do presidente do Crea, Vinicius Marchese, quais são as novas
tendências e leis para obras públicas.
FRASE DA SEMANA
Adequação
Empresas do setor de medicamentos vão ter de correr contra o
tempo para se adequarem à nova
legislação, já que a justiça manteve
a necessidade de implantação da serialização e rastreabilidade de medicamentos.
Poderoso
Esse mercado, formado por indústrias, distribuidoras e farmácias,

deve movimentar R$ 1 bilhão nos
próximos anos.

Mínima: 19°
Máxima: 26°

27/11 - Sábado

Mínima: 18°
Máxima: 32°

28/11 - Domingo

Mínima: 21°
Máxima: 33°

Da vereadora Wal da Farmácia
(PSL), de Monte Mor, depois que o
plenário da Câmara rejeitou mais
uma investigação contra o prefeito
Edivaldo Brischi (PTB) a respeito de
problemas na área da saúde.
CONTRASTE
A voz
Há alguns anos, a Câmara de Vereadores de Salto tinha apenas uma
vereadora.
Desde o início do mandato ela não
se entendia com um colega e ambos
protagonizavam diversas discussões
ríspidas em plenário ou fora dele.
A situação foi ficando tão insuportável que o colega não conseguia
mais ouvir a voz da vereadora, que já
se irritava.
Na época, a Câmara tinha banheiros em um corredor logo atrás do
painel onde ficava a mesa diretora
dos trabalhos.
O vereador se aproveitou quando a
vereadora foi a um deles e a trancou lá.
Depois voltou para a sessão como
quem não sabia de nada.
A vereadora gritou para ser liberada, mas ninguém ouvia do plenário.
Resultado: ninguém ouviu a voz
dela durante toda a sessão, ao menos
naquela, já que nas demais todos ouviram muito.

Mínima: 21°
Máxima: 31°
Fonte: ClimaTempo

FRASE DA SEMANA
“Vamos direto ao Ministério Público, porque aqui eu desisto”.

29/11 - Segunda

Artigo
Já ouviu falar sobre: otosclerose?
A otosclerose é uma doença hereditária, provocada pela reabsorção e crescimento anormal de tecido ósseo endurecido,
que impede a movimentação de um pequeno osso, chamado estribo e interfere na condução das vibrações sonoras da orelha
média para a orelha interna.
O sistema auditivo humano é formado por três partes – orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha externa
capta as ondas sonoras que percorrem o canal auditivo e fazem vibrar o tímpano. Essa vibração é conduzida através da
orelha média pela movimentação de três ossos pequenos (ossículos) – martelo, bigorna e estribo – para a cóclea localizada
na orelha interna e por ela vibrações são transformadas em sinais elétricos, que serão transportados pelo nervo auditivo até
a área do cérebro responsável por decodificar e interpretar os sons. Qualquer alteração que comprometa a condução dos
estímulos sonoros, de alguma forma acarreta perda de audição.
Comumente se inicia, a partir dos 20 anos e acomete mais as mulheres, tem maior incidência em pessoas de pele branca
do que os negros e asiáticos. Estudos mostram que, nas fases iniciais da doença, o mais comum é haver perda auditiva
condutiva e, quando o quadro se agrava, perda auditiva neurossensorial.
O tratamento depende da fase da doença, pode ser indicado tratamento cirúrgico, porém esse tratamento possui mais risco de aumento da perda auditiva,
crises labirínticas com tonturas náuseas e vômitos, perfuração timpânica, zumbido residual e até paralisia facial. Nos casos de contraindicação da cirurgia, o
paciente é encaminhado ao uso de Aparelhos Auditivos.
Na AUDIOCAMP, você tem a oportunidade realizar seu exame audiológico
e testar os aparelhos mais tecnológicos do mercado, com mais de 127 ajustes automáticos, para as mais diversas situações de ruído. O melhor da tecnologia, com
formas de pagamento que cabem no seu bolso.
Venha para a Rede de Clínicas AUDIOCAMP e tenha uma experiência
com o melhor da tecnologia auditiva disponível. Aguardamos sua visita!
Agende seu horário, pela nossa Central de Atendimento: 0800 591 2124
ou pelo WhatsApp: (19) 99436 3945. E visite nosso site: www.audiocamp.
com.br
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Comércio de Indaiatuba inicia horário
especial de Natal no dia 6 de dezembro
A expectativa dos lojistas é que as vendas atinjam um aumento de 3,45% em relação ao ano passado
SIRLEI FARIA/JME

DENISE KATAHIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

D

aqui um mês
estaremos comemorando o
Natal e para atender os
consumidores que irão
presentear familiares e
amigos, o comércio de
Indaiatuba irá atender
em horário especial, a
partir do dia 6 de dezembro.
De acordo com a
Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Indaiatuba (Aciai), nos
dias: 06, 07, 08, 09, 10,
13, 14, 15, 16, 17, 20,
21, 22 e 23 (segunda a
sexta-feira), as lojas estarão abertas até as 22h. Já
aos sábados (04, 11 e 18)
o comércio funcionará
até às 18h. As compras
também poderão ser fei-

Comércio de Indaiatuba se prepara para as vendas de fim de ano com boas expectativas depois de um período de pandemia

tas no domingo (19), até
às 18h. Na véspera de
Natal (24) os consumidores poderão realizar
compras até às 18h, e na
véspera de Ano Novo
(31), o comércio funcionará até às 12h.
Vendas
Apesar da queda do

poder de compra, da
elevação dos preços e
da desvalorização do
Real, as expectativas de
vendas no 4º trimestre
são otimistas, principalmente com a chegada
do Natal, a principal
data de vendas para o
comércio no país.
De acordo com o eco-

nomista Laerte Martins,
diretor da Associação
Comercial e Industrial
de Campinas (ACIC),
a expectativa é que as
vendas em Indaiatuba
atinjam um aumento de
3,45% em relação ao
ano passado.
O valor médio do
presente em 2021 deve

ser de R$ 305,00, uma
expansão de 2,35% sobre 2020 - R$ 298,00
-, diante da limitação
do poder de compra do
consumidor.
Temporários
São estimadas 94.200
contratações temporárias para o Natal de 2021

no país, conforme pesquisa da Confederação
Nacional do Comércio
(CNC). Na Região Metropolitana de Campinas (RMC) devem ser
abertas 11.836 vagas
temporárias, 6,25% a
mais do que as 11.140
contratações extras de
2020. A maior quantidade de vagas este ano
deve ser ofertada pelos
setores de Vestuário,
Hipermercados e Calçados, nas funções de vendedores e operadores de
caixa. A remuneração
média é prevista em
R$ 1.600,00. As mais
altas devem ser encontradas para as funções
de farmacêutico (R$
3.400,00) e de gerente administrativo (R$
3.000,00).

MANUTENÇÃO

Colônia Helvetia realiza venda de pizza beneficente em prol a Paróquia N. S. de Lourdes
A Colônia Helvetia
realiza pela segunda
vez a venda de pizza
beneficente para angariar verbas para a Paróquia Nossa Senhora de
Lourdes.
As pizzas podem ser
encomendadas até a próxima segunda-feira (29),
no valor de R$ 35 cada,
e os pedidos devem ser
feitos através do link
https://forms.gle/G7FcHcfHjULcAahf6 ou
aos domingos após as
missas na secretaria da
igreja.
Segundo a gerente de
eventos, Ana Carolina

Bannwart, a expectativa
é que sejam vendidas
400 pizzas entre os sabores calabresa, marguerita e portuguesa. “A
produção é totalmente
própria, com apoio do
Buffet Helvetia e voluntários de nossa Colônia.
São pizzas simples, mas
que garantimos a qualidade”, disse.
A retirada será no
dia 4 de dezembro (sábado) nos seguintes locais: Helvetia (Espaço
Cultural), das 17h30
às 19h30; Stalden às
18h30; e em Campinas na Av. Benedito de

COLÔNIA HELVETIA

Inaugurada em 1899, a paróquia é o alicerce da religiosidade na Colônia Helvetia

Campos, 165 – Jardim
do Trevo – Posto Shell/
Frango Assado/ ao lado
do hotel Nacional INN,
às 18h.
Ana Carolina conta

que esta é a segunda
edição da Pizza Beneficente e que foi criada devido a Covid-19.
“No primeiro domingo
do mês de dezembro

sempre fazemos o almoço em prol a nossa
paróquia, mas devido a
pandemia optamos com
um cardápio mais simples para que pudesse

ser degustado em casa”,
conta.
Todo o valor arrecadado será investido na
manutenção e conservação da Paróquia Nossa Senhora de Lurdes.
“A paróquia é o alicerce da religiosidade de
nossa Colônia, nossos
antepassados muitos
religiosos se doaram na
construção da mesma,
inaugurada em 1899”,
explica Ana Carolina.
Atualmente quem é o
administrados paroquial
é o Cônego Álvaro Augusto Ambiel. (Denise
Katahira)
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Vereadores criam semana para a
celebração da cultura nordestina

Intenção de Pepo Lepinsk, Ana Maria dos Santos e Wilson José dos Santos, o Índio da Doze, é incentivar nova atração turística
ELOY DE OLIVEIRA

redacao@maisexpressao.com.br

O

s vereadores
de Indaiatuba
aprovaram, na
sessão de segunda-feira
(22), a criação de uma
Semana para a Celebração da Cultura Nordestina, que ocorrerá
anualmente sempre na
primeira semana de junho.
Os autores do projeto
são o presidente Pepo
Lepinsk (MDB), Ana
Maria dos Santos (Podemos) e Wilson José dos
Santos (Republicanos),
o Índio da Doze, e eles
querem que a data vire
atração turística.

“A ideia é que a
criação de uma semana
como fizemos sirva para
fomentar a cultura e o
lazer no município e que
isto leve mais turistas a
visitarem a nossa cidade
para conhecerem a cultura”, disse o presidente.
Mais dois
Na mesma sessão,
os vereadores aprovaram em segunda e última discussão mais dois
projetos de lei: uma de
Silene Carvalini (PP) e
outro de Leandro Pinto
(DEM), que agora vão
para sanção.
O projeto de Silene
Carvalini inclui conteúdo sobre a prevenção

da violência contra a
mulher nos currículos
da educação básica e o
de Leandro Pinto obriga
a regularização do CEP
do bairro Videiras.
Além dos projetos,
os vereadores apresentaram, analisaram
e aprovaram mais 72
indicações de obras e
serviços que seguirão
para o prefeito nas mais
diferentes áreas de atuação da cidade.
Programa
Moradores do bairro
Chácaras Areal e autoridades de segurança
pública de Indaiatuba
se reuniram na Câmara
na segunda-feira (22)

ASSESSORIA/CÂMARA DE VEREADORES DE INDAIATUBA

Na última sessão os vereadores aprovaram mais 72 indicações de obras e serviços ao prefeito

para discutir a adesão ao
programa Vizinhança
Solidária.
O vereador Othniel
Harfuch (DEM), que
intermediou o encontro,
disse que a adesão vai
ajudar os moradores a

prevenirem crimes que
estão ocorrendo na região, porque o programa
permite a vigilância de
uns pelos outros e vice-versa com a ajuda da
polícia.
Participaram os dele-

gados de polícia Danilo
Amâncio Leme e José
Clésio Silva Oliveira Filho; o secretário Sandro
Bezerra Lima (Segurança); a presidente do
Conseg, Cida Invernizzi,
e secretárias do Conseg.

EXPOSIÇÃO

Associação realiza Feira de Orquídeas nos dias 4 e 5 de dezembro
A Associação Indaiatubana de Orquidófilos (AIO) promove
a Feira de Orquídeas
entre os dias 4 e 5 de
dezembro. A feira acontece no Sindicato Rural
de Indaiatuba, das 9h às
17h, com entrada gratuita. O uso de máscara
é obrigatório.
Este será o primeiro
evento realizado pela
AIO após a pandemia
da Covid-19 ser decretada no Brasil, e segundo o organizador da
Feira, Marcos Scarpa,
a expectativa é que o
evento receba um grande número de visitantes.
“Por causa da pandemia
acreditamos em uma visitação mais segura. Por

MARCOS SCARPA

isso, o espaço onde será
realizada a Feira das
Orquídeas é bastante
ventilado”, disse.
Além da venda das
orquídeas, nesta edição,
a AIO também estará
trocando uma muda de
orquídea por um quilo
de alimento, exceto sal.
“As mudas são limitadas, e toda a arrecadação será destinada a
entidades de assistência
social da cidade”, explica Scarpa.
Mais de 2 mil
espécies
A Feira das Orquídeas contará com quatro
vendedores de orquídeas e insumos. De acordo com o organizador,

as palestras que sempre são procuradas não
acontecerão neste momento”, explica o organizador. “Esperamos
que no próximo ano
possamos voltar com
a exposição anual que
acontece no Clube 9 de
Julho”, finaliza. (DK)

Serviço

Os organizadores vão por à venda mais de 2 mil espécies de orquídeas na edição 2021

mais de 2 mil espécies,
entre exemplares florido, mudas e espécies exóticas, estarão
à venda. “Muitas delas
estarão abertas devido

a época do ano que é
específica da flor do
cartaz, a Brasileiríssima
Laelia Purpurata”, disse
Scarpa.
E as palestras que

sempre ocorrem nas
feiras realizadas pela
AIO, neste ano não
acontecerá devido a
pandemia. “Não podemos aglomerar, então

Feira de Orquídeas
Dias: 4 e 5 de dezembro
Horário: Das 9h às
17 horas
Ingresso: Gratuito
Local: Sindicato
Rural de Indaiatuba - Rua Bernadino
de Campos, 138 –
Centro
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ONG Casa Esperança arrecada
brinquedos para o Novo Natal
Doações podem ser entregues nos pontos de pré-definidos ou por apadrinhamento através de cartas
CASA ESPERANÇA

DENISE KATAHIRA

Pontos de arrecadação de brinquedos:

redação@maisexpressao.com.br

A

Associação Humanitária Casa
Esperança realiza um evento que visa
tornar o Natal de crianças carentes mais que
especial. O evento Novo
Natal vai presentear as
crianças com brinquedos, além de proporcionar uma festa para toda
família.
Para isso, a Ong está
arrecadando brinquedos e a expectativa é
presentear 500 crianças. “Os brinquedos
podem ser doados nos
pontos de arrecadação,
ou aqueles que preferirem, podem doar valor
em dinheiro através do
PIX 289.257.700-06
em nome de Maria A.
S. Tavos”, explica um
dos organizadores, Luiz
Henrique.
Além disso, aqueles
que quiserem apadrinhar

Evento da Casa Esperança reunirá diversas atrações e distribuição de pipoca e algodão doce

uma cartinha podem
retira-las em uma das
árvores de Natal solidária que estão expostas
nas duas lojas Carrossel Brinquedos. As lojas estão localizadas na
Avenida Visconde de
Indaiatuba, 306, Vila
Vitória, e na Avenida
Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 1260,
Chácara Areal.
As doações de brinquedos devem ser feitas
até o dia 15 de dezembro.

Festa
A festa onde haverá a
entrega dos brinquedos
será realizada na quadra
esportiva da praça do
Jardim Camargo Andrade, no dia 19 de dezembro, a partir das 10h. A
festa é gratuita e aberta
ao público em geral.
No dia haverá brincadeiras, pipoca, algodão doce, escultura de
bexigas, atração ação
solidária e muito mais.
“A festa também contará com a presença dos

personagens, Mickey
e a Minnie”, conta o
organizador.

Serviço
Novo Natal
Dia: 19 de dezembro
Horário: a partir das
10 horas
Local: Quadra esportiva da praça do
Jardim Camargo Andrade
Entrada: Gratuita
Informações: (19)
97144-3672 (Viviane

• Esfiha e cia
Av. Pres. Kennedy,
1426 - Cidade Nova I
• Casa Tempero
Dahora
Rua Abrão João Ferrarezzi, 35 - Cecap 2
• Life Óticas
Rua Quinze de
novembro, 568 Centro
Rua Pedro de toledo,
480 - Centro
• Etiquetas Kids
Rua 24 de maio,
1218 - Centro
• Ótica Carol
Rua 15 de novembro,
730 - Centro
Rua Candelária, 714
- Centro
Praça Prudente de
Morais, 56 - Centro
• Dayse Presentes
Rua Serafim Gilberto Candelo,
antiga 32 – Jardim

Morada do Sol
Padaria Bom Jardim
Rua Serafim Gilberto
Candelo, 738 – Jardim Morada do Sol
• Lojas Bandeiras
Av. Geraldo Hackmann, 52 - Cecap
Rua Treze de Maio,
623 - Centro
• Brinquedolândia
Rua Vinte e Quatro
de Maio, 1147
Centro
• Kris Josy
Av. Geraldo Hackmann, 542 - Calçadão Cecap
• Açougue Portal
do Sol
Rua Constantino
Denny, 537 - Jardim
Morada do Sol
• Posto The Fratelli
Avenida Presidente
Vargas, 1475 – Cidade Nova I
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Empreendedorismo feminino cresce
46,5% em Indaiatuba na pandemia
Especialista, no entanto, adverte para processo de diminuição de trabalhos formais
ARQUIVO PESSOAL

LUCAS MANTOVANI

redacao@maisexpressao.com.br

C

om o avanço da
pandemia e a
constante diminuição dos postos formais
de trabalho, empreender
acabou se tornando uma
necessidade, um método
encontrado para complementar ou assumir a
renda principal do domicílio. É o caso de Karyn
e Mariana Cervera, mãe
e filha, que durante a
pandemia abriram uma
papelaria personalizada
para festas. “Iniciamos
a Paparicos em 2019
para renda extra. Com
a pandemia, em 2020, a
empresa que eu trabalhava precisou me mandar
embora e nós focamos na
nossa empresa. Foi pela
necessidade, eu estava
sem trabalho, tinha que
fazer dar certo e no final
a gente se surpreendeu

Mariana e Karyn Cervera, filha e mãe, mudaram o rumo profissional durante a pandemia

positivamente”, afirmou
Mariana
O empreendedorismo
por necessidade acaba
por não ser um modelo
novo, como aponta a
pesquisadora da UFABC,
Miriam Algarra. Segundo
a especialista, a partir dos
anos 2000 essa modalidade vem ganhando força.
“Conforme aumenta a
informalidade no mercado de trabalho e vão

acabando as oportunidades de emprego formal,
as pessoas começam a
tentar institucionalizar os
bicos, os freelas”, disse
Miriam. Em Indaiatuba,
por exemplo, o número
de cadastros de Microempreendedores Individuais
(MEIs) cresceu 46,5%,
passando de 12,5 para
18,4 mil, de acordo com
o Sebrae SP entre 2020
e 2021.

Mulheres no
comando
Contando com 52 milhões de empreendedores,
dos quais 30 milhões (48%)
são do gênero feminino, o
país é o sétimo no mundo
com mais mulheres empreendendo. Segundo os
números do Sebrae SP,
Indaiatuba não foge muito
à regra nacional. Dos 18,4
mil MEIs ativos no município, 47,3% são de mulheres.

De acordo com a analista
de negócios do Sebrae-SP,
Joice Souza de Oliveira,
mais mulheres têm buscado
o instituto para orientação e
consultoria. “As mulheres
que iniciaram seus negócios
neste tempo se destacam
também pela busca de conhecimento. Elas buscam
mais o segmento de comércio, se sobressaindo mais
que os homens quando o
assunto é vendas pela internet”, conta Joice.
Apesar do número crescente, os desafios referentes ao gênero ainda existem, como aponta Marina
Cervera. “Desde sempre
vemos homens como empreendedores, à frente das
empresas, então em alguns momentos pensamos
se teríamos o perfil para
empreender, mas muitas
mulheres estão conseguindo principalmente com a
internet”, conta Mariana.
A jornada de trabalho dupla

e os cuidados com a casa,
também aparecem como
empecilhos. Segundo a
organização Rede Mulher
Empreendedora, 79% das
empreendedoras acreditam
que os cuidados com a casa e
a família atrapalham mais as
mulheres do que os homens
que buscam empreender.
Cuidados com o discurso empreendedor
De acordo com Miriam
Algarra, o discurso empreendedor vem sendo fortalecido como a única saída
para a geração de renda, e de
fato ele acaba por gerar, mas
deve ser visto com cuidado. “O empreendedorismo
atende a necessidade em
uma situação de emergência, mas entendo que não
é o suficiente para trazer
uma consolidação de um
bem-estar social que a gente
procura, com a garantia de
cidadania plena para todos”,
afirmou a pesquisadora da
UFABC.
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Cursinho da Rede Emancipa para alunos
de escola pública é criado em Indaiatuba
Projeto social visa auxiliar estudantes de baixa renda a ingressarem no ensino superior
REPRODUÇÃO

LUCASMANTOVANI
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E

m 2022, Indaiatuba receberá a
primeira turma
de cursinho da Rede
Emancipa, um movimento social de cursinhos populares pré-universitários. O projeto
atenderá estudantes do
ensino médio estadual
de forma gratuita e,
através de um trabalho educativo voltado
para o ENEM, irá auxiliar no ingresso destes
estudantes ao ensino
superior público. Em
paralelo ao cursinho
serão criadas oficinas
de formação em História da Arte e Dança.
O projeto em Indaiatuba começou a
ser criado em abril

Professores participam do curso de formação da Rede Emancipa, que vai oferecer 40 vagas para alunos da rede estadual

deste ano e conta com
30 professores, que já
se disponibilizaram a
ministrar aulas de forma voluntária. Segundo o coordenador do
cursinho, o professor

de sociologia Vinícius
Leonardo da Fonseca, a ideia é estimular
os alunos a estudar.
“Muitas vezes a escola
é usada mais como um
espaço para manter o

aluno ao invés de servir
para educá-los. A nossa
ideia é que eles possam
ser independentes, consigam ter uma leitura
crítica dos textos”.
Com 14 anos de

existência, a Rede
Emancipa conta hoje
com mais de 40 cursinhos populares espalhados pelo Brasil,
tendo também um projeto de intercâmbio em

Cabo Verde. De acordo
com a Rede, o projeto
visa um futuro melhor
para a juventude e para
o país. “O objetivo é
educar para a liberdade,
democratizar o acesso à
informação e educação,
e consequentemente o
acesso ao conhecimento em todos os níveis
de ensino, em especial
o superior”.
As inscrições para
participar do projeto
já estão abertas e os
estudantes interessados podem se inscrever
através de um formulário, o link estará na
matéria online do Mais
Expressão. Serão ofertadas 40 vagas para
alunos da rede estadual
de ensino, respeitando
os critérios de renda
e também a ordem de
chegada.
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Empresa que criou produto contra Aedes
a partir de Indaiatuba vai ter nova fábrica
Investimento será feito em Campinas, onde a multinacional inglesa já possui uma unidade
OXITEC

ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

A

multinacional inglesa
Oxitec, que
desenvolveu um produto biológico para o
combate ao Aedes aegypti, a partir de uma
experiência testada em
Indaiatuba, anunciou
esta semana que vai
construir uma nova
fábrica no Brasil para
aumentar a produção.
A unidade será em
Campinas, terá 5.300
metros quadrados de
área construída e se
associará à fábrica já
existente naquela cidade para apoiar todas as
operações da companhia no Brasil e também a sua expansão
pela América do Sul.
No anúncio esta semana, a Oxitec informou que vai empregar

Aedes do Bem foi testada em Indaiatuba com resultado positivo

na nova unidade mais
200 colaboradores,
todos especialistas em
pesquisa e desenvolvimento, engenharia,
engenharia de software, biomanufatura e
ainda o atendimento
ao cliente.
Para a construção

da nova unidade, a
Oxitec contratou a empresa de engenharia
farmacêutica dinamarquesa Nordika para
projetar a instalação e
a Construtora Sobrosa,
umas das maiores da
construção civil do
Brasil, para gerenciar

a obra.
A Construtora Sobrosa é especializada
em instalações de manufatura em grande
escala e em prédios de
escritórios e está por
trás de grandes obras
de todos os níveis e
portes, principalmente

nos ramos ambiental,
energético, hoteleiro,
universitário, varejista, químico, alimentício e cosmético.
Ampliação
O produto biológico
criado pela Oxitec funciona com a utilização
de mosquitos machos
autolimitantes do Aedes, que são disponibilizados no ambiente
e que acabam matando
as fêmeas quando acasalam, evitando novos
casos de dengue, da
zika vírus, da febre
amarela e da Chikungunya.
A empresa chegou
ao produto depois de
um trabalho desenvolvido nos últimos dez
anos e que se consolidou a partir de um projeto-piloto entre ela e
a Prefeitura de Indaiatuba desenvolvido nos

últimos três anos, no
qual foi alcançado o resultado de eliminação
de 96% dos mosquitos.
Os dados obtidos
com os testes foram
submetidos e aprovados em 2020 pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
que é o órgão que avalia a segurança de todos
os organismos geneticamente modificados
usados em plantas, vacinas e medicamentos.
Depois de Indaiatuba, a empresa expandiu
a experiência para Piracicaba e esta semana
a levou também para
Campinas. O controle
biológico passou a ser
testado nos bairros Parque Oziel e no Jardim
Monte Cristo. As escolhas refletem locais
mais propícios para
chegar a situações que
ocorrem na prática.
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Empresário de Indaiatuba doa bonecas
para fazer o Natal de crianças carentes
Ação faz parte de projeto social desenvolvido por Diego Barzan, da DG Empreendimentos e Incorporações
JME

ELOY DE OLIVEIRA
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O

empresário
Diego Barzan, da DG
Empreendimentos
e Incorporações, de
Indaiatuba, adquiriu
um lote de bonecas
da Estrela, modelo
Baby Isa, para fazer
o Natal de crianças
carentes de cidades
da região.
Na terça-feira
(23), ele esteve no
gabinete do prefeito de Elias Fausto
para fazer a primeira
entrega. “Escolhemos a administração
porque ela conhece
melhor as pessoas
que precisam por lá”,
disse Barzan.
A ação integra
parceria firmada entre a DG e a empresária Isa Santini, que
idealizou a boneca,

Empresário Diego Barzan começou as doações por Elias Fausto, mas levará a outras cidades

a qual objetiva levar um presente de
Natal para quem não
pode comprar e fazer a alegria dessas
crianças no clima
natalino.

Parcerias
Diego Barzan comprou um total de 500
bonecas ao custo de R$
74 cada e vai atender
as crianças das cidades
onde a empresa tenha

parcerias e onde haja
pessoas em situação
de vulnerabilidade.
As bonecas da DG
doadas a Elias foram
encaminhadas ao Fundo Social de Solida-

riedade da Prefeitura,
que fará a triagem das
crianças a serem beneficiadas e que definirá
como será feita essa
entrega.
Pelo lado da empresária Isa Santini,
há ainda o benefício
estendido a entidades beneficentes de
Campinas. Para cada
boneca vendida, outra boneca será doada
para crianças dessas
entidades.
“Sempre tive uma
conexão muito forte
com crianças e ajudá-las a ter uma vida
mais digna é meu propósito e minha missão
de vida. Sinto meu
coração transbordar
de alegria, amor, gratidão”, disse a empresária.
Campanha
A campanha da
empresária foi conce-

bida pela AMZ – Antonia Maria Zogaeb
- Relações públicas e
eventos e conta com
apoio de diversas outras empresas, que
ajudam a bancar a
compra e a doação das
bonecas.
Participam Revista
do Gramado, Ateliê
Beauty, Expo Digital,
SeoRosa, ProVisão,
Royal Midia, Grupo
GM7, Lide Campinas, Claudia Buffet,
ArtMidia, Promolink,
Matheus Campos,
Cookie O’Clock e Seu
Resultado.
“Essa ação social
nos convida a olharmos para nossas atitudes e ações e para
avaliarmos o quanto
estamos escolhendo
influenciar pessoas
a praticarem o bem
e a serem melhores
a todos”, disse Isa
Santini.
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Durante 15 dias do mês de no-

vembro, o Sicoob UniMais Centro
xxx

Leste Paulista, representado pela
sua presidente Dra. Egidia Witzel
Beltrame e diretor administrativo
Ruan Christofoletti de Queiroz, esteve em Lisboa, Portugal com um
grupo de lideranças cooperativistas
do ramo de crédito e do presidente
do Sistema OCESP, Edivaldo Del
Grande, para participar de um intercâmbio.
O programa oferecido para as
30 melhores cooperativas de crédito
do estado de São Paulo foi realizado
na Universidade Católica de Lisboa e foi desenvolvido pautado em
premi-ssas diagnosticadas pelo Núcleo de Inteligência de Mercado do
Sistema OCESP, junto com os integrantes do Conselho Consultivo do
Ramo de Crédito do Estado de São
Paulo.
Os intercambistas realizaram
diversos cursos como Desingn
Thinking, Microeconomia da Intermediação Financeira, Sustainable Finance, Responsible Business,
Transformação Digital nas Instituições Financeiras e Governança
Corporativa.
Além das atividades na universidade, os participantes puderam
conhecer a cooperativa Agrimútuo,
uma federação de cooperativas de
crédito ligada ao setor agropecuário e também a cooperativa CASES,
que atua promovendo xxx
o fortalecimento do setor da economia social,
aprofundando a cooperação entre o
Estado e as organizações que o integram.
O objetivo desse programa é
que os conhecimentos adquiridos

durante o intercâmbio possam ser
replicados para as comuni-dades
locais, possibilitando discussões e
análise sobre os planos de negócios
das cooperativas e permita o maior
desenvolvimento do cooperativismo no país.
Eu que nasci em cooperativa
agrícola, sou de cooperativa de trabalho médico e participei da fundação de uma cooperativa de crédito,
foi muito prazeroso conhecer internacionalmente o cooperativismo.
Ser convidada pela OCESP
(SESCOOP) a participar gratuitamente desse programa foi honroso
e demonstrou o apreço que a organização tem pela nossa cooperativa.
Agradecimentos especiais ao Dei
Grande e ao Schmidt idea-lizadores
do projeto.
O conteúdo foi de extrema relevância e contemplou de forma
aprofundada o cooperativismo de
crédito em Portugal e mostrou que
são poucas as diferenças na forma de
atuar nos dois países.
Gostaria de destacar a receptividade da Universidade de Lisboa,
na figura do seu reitor, professores e
funcionários” afirmou a Dra. Egidia.
Ruan agradeceu a todo seu Conselho de Administração pela oportunidade ímpar, de muito aprendizado. Enfatizou a importância do
relacionamento e troca de experiências com os colegas cooperativistas de vários sistemas e segmentos.
O tema em relevância foi: Precisamos de uma sociedade mais justa,
inclusiva e sustentável. Visando o
bem-estar de nossos colaboradores
e a saúde financeira de nossos cooperados e a nossa comunidade.

A14 | EDUCAÇÃO |

INFORME PUBLICITÁRIO

Colégio Meta promove ‘Mostra Meta’
com presença da comunidade escolar
Pais e convidados puderam participar do programa, o primeiro evento com público após a pandemia

D

epois de muito
tempo sem poder receber as
famílias dos estudantes no espaço escolar
devido à situação de
pandemia, neste sábado, dia 20 de novembro,
o Colégio Meta abriu
as portas para a sua
comunidade escolar.
Com muita satisfação
e alegria no coração,
pais e convidados especiais puderam prestigiar
a “Mostra Meta”, um
evento único e grande
significado, pois trata-se do primeiro evento
com presença de público, desde o início da
pandemia.
Durante todo esse
período, o Colégio recebeu novos estudantes,
cujas famílias não tiveram oportunidade de
conhecer pessoalmente
a equipe escolar. Por
isso, a emoção tomou
conta do ambiente.
As crianças da Educação Infantil e Ensino
Fundamental (anos iniciais), das duas Unidades, tiveram a oportunidade de compartilhar
saberes, por meio de
produções elaboradas
de forma coletiva e in-

COLÉGIO META

dividual, em espaços
organizados por seus
professores para atribuir sentido especial ao
que foi trabalhado.
Durante toda tarde,
mais de 1000 pessoas
passaram pelos espaços
de exposições, conheceram de perto as novidades para 2022, entre
elas a continuidade da
implantação do Novo
Ensino Médio, os aprimoramentos do Programa LIV (Laboratório
Inteligência de Vida),
que agora vem chegando para as crianças da
Educação Infantil, a
partir dos 3 anos, além
de todos os detalhes a
respeito da Robótica
VIAMAKER, incluída
no currículo do Ensino Fundamental (anos
finais). Viveram ainda
a magia de interagir e
capturar fotos com os
personagens Geraldo e
Fernanda do LIV.
Além dos trabalhos realizados pelos
alunos, as famílias tiveram a oportunidade de
prestigiar lindas apresentações, que trouxeram como temática “As
Emoções”, expressas
em diferentes apresen-

Pais e convidados que prestigiaram o primeiro evento do Colegio Meta após o inicio da pandemia

tações, como música,
cordel, teatro e coral.
Além de acolher, compartilhar vivências e saberes, o
Colégio Meta engajou
a sua comunidade na
Campanha de Natal do
Tio Fininho e as famílias abraçaram empaticamente a causa. Foram
arrecadados mais de mil
litros de leite integral,
no dia do evento, lem-

brando que a campanha
continua até a próxima
sexta, 26 de novembro.
Toda a arrecadação
será enviada ao Hospital
de Amor de Barretos,
que atende gratuitamente crianças e adultos
de todo o Brasil, com
média de três mil atendimentos por dia, sendo
100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Falando de alimentação, só

em leite são consumidos
entre 12 e 15 mil litros
por mês.
Para encerrar as atividades da tarde de sábado, realizou-se a premiação dos “Ratos de
Biblioteca”, um projeto
de incentivo à leitura
que premia os estudantes com maior quantidade de livros lidos
durante o semestre.
Foi mais um evento

de sucesso e com e energia especial de sempre.
O principal motivo desse sucesso, certamente,
é a parceria entre o Colégio, pais, alunos, colaboradores e apoiadores.
Nas palavras da Coordenadora Gislaine
(Unidade Itaici): “Nosso muito obrigada por
mais uma vez estarem
conosco e dividirem
essa tarde com nossas
estrelas, que abrilhantaram na confecção dos
trabalhos e nas apresentações musicais. Falamos muito de emoções e
nossos corações ficaram
felizes e agradecidos!
Foi uma tarde emocionante e, com certeza, de
aprendizado empolgante
para nossos queridos
alunos”.
Para conhecer mais
sobre o Colégio Meta,
acesse www.colegiometa.com, também no
facebook em facebook.
com/Colégio Meta, ou
faça uma visita. A Unidade I está situada na
Rua Hermínio Steffen,
nº 96, Jardim Regina
e a Unidade II, na Av.
Cel. Antônio Estanislau do Amaral, nº 1541,
Itaici.

NOVEMBRO AZUL

Grupo UniEduK realiza ações de prevenção ao câncer de próstata
No mês do movimento internacional
de prevenção e o diagnóstico precoce do
câncer de próstata, o
Grupo UniEduK, em
apoio à comunidade
de Indaiatuba e Jaguariúna realiza orientações gratuitas sobre
a doença, que já é a
segunda maior causa
de morte por câncer

em homens.
Em parceria com
as Prefeitura de Indaiatuba e Jaguariúna,
alunos e professores
do curso de Medicina, Enfermagem,
Nutrição e Fisioterapia estarão envolvidos
até o final do mês de
novembro, em atendimentos nas Unidades Básica de Saúde,

Ambulatórios, Hospital, Parques e outros
centros de Saúde dos
municípios.
Indaiatuba
Até o dia 30, as
Unidades Básicas de
Saúde, Hospital Dia,
Ambulatório de Especialidades da Morada
do Sol, Centro Escola de Especialidades
Médicas e no Centro

Esportivo do Trabalhador, contarão com
uma programação especial ao Novembro
Azul.
Além das consultas
e dos exames de rotina, durante o mês de
novembro acontecerão
palestras educativas,
orientações em salas
de espera sobre os
cuidados com o corpo

e com a mente e rodas de conversas. As
Unidades de Saúde
também contarão com
uma decoração especial. As ações serão
em parceria com os
alunos de Medicina da
UniMAX, do Grupo
UniEduK.
“A ação reforça
o compromisso do
Grupo UniEduK de

promover a educação
de qualidade, socialmente responsável e
propiciar uma formação prática prestando
atendimentos e orientações gratuitas, além
de garantir aos alunos,
o desenvolvimento
das práticas no Sistema de Saúde”, afirma
a D i r e t o r a d a U n iMAX, Luciana Mori.
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Casos de violência doméstica são
registrados pela Guarda Civil
Ambos os casos aconteceram nesta segunda; Mulheres agredidas serão assistidas pelo Programa Caminho das Rosas
FOTOS: EDUARTO TURATTI/GCI
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D

ois casos de
violência doméstica foram
registrados nesta segunda-feira (23) em
Indaiatuba. O primeiro
ocorreu no Jardim Hubert, após um homem
de 45 anos agredir sua
companheira.
O caso aconteceu
na Rua Caetano Mantoanelli Junior onde a
equipe fez contato com
a vítima e seu filho, que
relataram que o agressor
chegou em casa sob o
efeito de álcool, danifi-

De janeiro a outubro deste ano, 63 homens foram presos por
violência doméstica em Indaiatuba

cou o para-brisa de um
veículo, quebrou o celular da vítima e a agrediu
física e verbalmente.
Ao notar a presença da

equipe o homem ameaçou a xingou guardas.
Com o apoio das viaturas 110, 116, 121 e
GAP 93 o indivíduo foi

contido, detido e apresentado na Delegacia de
Polícia, para a autoridade de plantão.
O segundo caso, registrado no mesmo dia,
ocorreu no bairro Carlos
Aldrovanti. Um homem
de 32 anos foi preso
pelas equipes da Guarda
Civil, após agredir sua
companheira no Núcleo
Residencial Professor
Carlos Aldrovandi. A
Guarda Civil foi acionada através do telefone
de emergência 153 pela
vítima.
As viaturas 115, 126,
133 e 134 foram enviadas até a residência

do casal, na Rua Alfio
Mazzoni, onde a vítima
relatou aos agentes que
seu companheiro a agrediu com socos e chutes.
O autor das agressões,
visivelmente alterado,
ameaçou os agentes da
Guarda Civil que utilizaram força moderada
para realizar sua contenção e condução até
a delegacia, onde o delegado de plantão ratificou sua voz de prisão.
O homem permaneceu preso e a disposição
do poder judiciário. A
vítima foi socorrida até
o Haoc, onde recebeu
atendimento médico

e será assistida pelo
Programa Caminho das
Rosas, projeto que atende mulheres vítimas de
violência doméstica.
Prisões
Só este ano, de janeiro a outubro, a Guarda Civil prendeu 63
homens envolvidos em
ocorrências de violência doméstica e encaminhou inúmeras vítimas
para serem atendidas
pelo Programa Caminho das Rosas, uma
rede de atenção às mulheres em situação de
risco ou violência em
nossa cidade.

DROGAS
APREENSÃO
Porções de drogas foram apreendidas Bebidas de procedência duvidosa são
Foram apreendidas nesapreendidas em Indaiatuba

ta segunda-feira (22), pela
Guarda Civil de Indaiatuba,
81 porções de drogas em
duas ocorrências distintas.
O primeiro caso foi registrado no Bairro Parque
Campo Bonito. A equipe
da viatura 109 averiguava
uma denúncia de tráfico
de drogas no condomínio
Teka, quando os agentes
lograram êxito na localização de 16 porções de
maconha e 24 microtubos
com cocaína escondidos no
condomínio. Ao deixarem
o local, os agentes viram
uma mulher conhecida pelo
envolvimento com o tráfico
e resolvem aborda-la. Com
a suspeita eles encontraram

Foram apreendidas 81 porções de drogas

duas porções de maconha.
Ela foi conduzida até a
Delegacia de Polícia, onde
o caso foi apresentado do
delegado de plantão.
No Jardim Morada do
Sol, a equipe do Canil 105
realizava um trabalho de
faro com o cão Duke no

Floresta Parque, quando o
cão localizou 28 microtubos de cocaína, escondidos
embaixo de um monte de
folhas e 11 pedras de crack
escondidos no galho de
uma árvore. Toda a droga
foi recolhida e apresentada
na Delegacia de Polícia.

A Guarda Civil de Indaiatuba apreendeu na madrugada desta terça-feira
(23) uma carga com 405
garradas de whisky.
A ocorrência foi registrada quando o GAP 94
realizava o patrulhamento
preventivo do Bairro Helvetia. Um veículo Jetta,
aparentemente carregando
uma carga muito pesada
e com películas em todos
os vidros, o que impossibilitava os agentes de
observarem dentro do carro, chamou a atenção da
equipe.
Os agentes optaram por
abordar o veículo, no qual

GAP 94 localizou mais de 400 garrafas de whisky com procedência duvidosa

encontraram duas pessoas
e 405 garrafas de whisky
sem origem licita comprovada. Questionados,
um dos homens informou
que comprou os produtos
através de uma rede social
pela quantia de R$40 mil
e os retirou em uma casa
no Jardim Fernanda, na
cidade de Campinas. Seu
objetivo era vender as garrafas on-line pelo dobro

do preço.
Toda a carga, que não
possuía nota fiscal, e de
procedência duvidosa foi
apresentada na Delegacia
de Polícia, onde ficou apreendida. Uma investigação
será aberta para apurar se
as bebidas eram verdadeiras e se eram produtos de
roubo ou furto. A ocorrência contou com o apoio da
viatura 120 e do GAP 93.
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Covid-19: mais de 4 mil pessoas estão
com a segunda dose da vacina em atraso
Segundo a Secretaria de Saúde, 4.841 adultos e 919 adolescentes não receberam a primeira dose da vacina
DENISE KATAHIRA

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

maisexpressao@maisexpressao.com.br

A

vacinação contra a Covid-19
tem se mostrado eficaz uma vez que
os números de casos,
internações e mortes
pela doença apresentam
queda a cada semana.
Porém, há aqueles que
não completaram o ciclo
vacinal, pois estão com a
segunda dose atrasada,
não pela falta da vacina, mas sim pela falta
de comparecimento das
pessoas nas unidades de
saúde ou nos postos de
vacinação.
De acordo com a Secretaria Municipal de
Saúde, até esta quarta-feira (23) 4.641 pessoas
adultas não tomaram a
segunda dose da vacina.
Entre os que mais deixaram de completar o ciclo
vacinal estão os adultos
de 21 anos.

Em Indaiatuba 211.204 pessoas completaram a vacinação

Ainda segundo a
pasta, 919 adolescentes
nem sequer tomaram a
primeira dose da vacina
contra a Covid-19, assim como 4.841 adultos,
dando um total de 5.760
munícipes que não estão vacinados contra a
doença.
Quanto a dose de reforço, a pasta informou
que não tem os números,
pois a vacinação está em
andamento.

Para a secretária de
Saúde de Indaiatuba,
Graziela Garcia, o fato
das pessoas não tomarem a segunda dose deve
estar relacionado a queda de casos. “Acredito
que as pessoas estejam
se sentindo mais seguras
com a queda do número
de internações, com a
queda no número de
óbitos e a evolução da
pandemia em Indaiatuba, mas não podemos

nos esquecer que com a
imunização da segunda
dose e a dose adicional
essa proteção fica ainda
maior”, alerta.
E para enfatizar a importância de tomar todas
doses da vacina contra
a Covid-19, a pasta tem
realizado em conjunto
com a Secretaria de Comunicação ações como
convocação pelo e-mail,
pelo Minha Vacina, divulgando nas redes sociais da Administração
Municipal, sites, além
de realizar campanhas
de orientação para que
as pessoas não percam
essa oportunidade de garantirem a imunização.
“Só com as duas doses
da vacina que a proteção contra a Covid-19,
fica completa”, enfatiza
Graziela.
De acordo com a pasta, em Indaiatuba, há
211.204 pessoas com-

pletamente imunizadas,
sendo que 212.196 pessoas tomaram a primeira
dose da vacina; 204.344
completaram o ciclo vacinal; 6.860 munícipes
receberam dose única; e
22.301 adultos receberam a dose de reforço.
Situação
epidemiológica
Em Indaiatuba, de
acordo com o boletim
desta quarta-feira (24)
divulgado pela Secretaria de Saúde, há 15
dias não há registro de
óbitos com diagnóstico
positivo para Covid-19.
Além disso, foram
acrescentados 7 novos
casos positivos, outros
179 exames negativos

e mais 182 notificações
suspeitas (hospitais, unidades de saúde e laboratórios particulares).
Nesta quarta-feira
(24), havia 17 pessoas
internadas com síndromes respiratórias, das
quais 3 possuem teste
positivo para o Novo
Coronavírus. Do total
de internados, 9 estão
em leitos clínicos e 8
em UTI.
Desde o início da
pandemia, 32.494 pessoas contraíram o Novo
Coronavírus. Dessas,
31.693 são consideradas curadas ou estão em
recuperação domiciliar;
798 evoluíram a óbito e
6 casos suspeitos aguardam resultado.

OCUPAÇÃO DE LEITOS
Leitos Clínicos
Haoc: 45%
Santa Ignês: 0%

UTI
Haoc: 80%
Santa Ignês: 0%

TELECONSULTA
Minha Saúde registra mais de 69 mil atendimentos desde o início da pandemia
Aprovada em razão da
maior crise sanitária e hospitalar do país, a teleconsulta deixou de ser apenas
uma alternativa de atendimento médico seguro e se
tornou uma escolha entre
os pacientes que desejam
praticidade ou, por algum
motivo, não conseguem
estar fisicamente nos consultórios.
Em Indaiatuba, de

acordo com a Secretaria
de Saúde, a Teleconsulta
Minha Saúde atendeu de
maio a dezembro de 2020,
20.221 pacientes. Neste
ano, até esta quarta-feira
(24) foram feitos 49.041,
dando um total de 69.262
consultas.
Segundo a secretária de
Saúde, Graziela Garcia, as
Teleconsultas facilitam o
acesso à saúde e possibili-

tam a orientação com especialistas. “A Telemedicina
foi uma solução rápida e
eficaz para tirar das ruas, as
pessoas mais vulneráveis.
Muitas vezes a Covid-19
pode ser confundida com
uma gripe, pela similaridade dos sintomas, expor
a população desnecessariamente até uma unidade
de saúde, era uma preocupação que foi amenizada

com o Telemedicina”,
disse. “Ao todo foram
69.262 atendimentos, que
ao final de cada um, uma
pesquisa de satisfação era
realizada com o munícipe,
quanto à plataforma digital
em si. O resultado foi extremamente satisfatório,
nós alcançamos 84% das
avaliações com 5 estrelas
(nota máxima) de satisfação”, comemora.

Atualmente, o serviço
de Teleatendimento Covid-19 não é oferecido
aos domingos devido a
baixa procura da população, mantendo somente o
atendimento on-line das
7h30 às 22h de segunda
à sábado. O médico oferece todas as orientações
necessárias, sendo os exames diagnósticos, receitas médicas, resultados

de exames, entre outros.
“Possivelmente os horários serão reduzidos em
dezembro, mas ainda assim, o serviço continuará a
disposição da população”,
disse Graziela.
A pasta informa que
continua oferecendo o
WhatsApp da Saúde para a
população tirar as dúvidas
com relação à saúde: (19)
99779-3856. (DK)
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Escritório contábil da sua empresa
cobra o 13º ou o paracontábeis?
Na Harmonia Contabilidade, houve uma reformulação do planejamento financeiro para que não houvesse cobrança

É

comum escritórios de contabilidade cobrarem o
valor equivalente a um
mês de honorários, a título de paracontábeis ou
13º salário/honorários.
É de se ressaltar que
tal medida não é ilegal,
todavia, em um momento
no qual as empresas estão
assoberbadas com o décimo terceiro salário de
seus empregados, férias
coletivas, incluir mais
esse ônus parece uma
atitude um tanto quanto
descabida.
Por essa razão, a Harmonia Contabilidade,
há alguns anos decidiu
rever o seu planejamento
financeiro, de modo a não
ficar dependente desse
valor adicional, a fim de
suprir nenhuma das suas
obrigações.
Dessa forma, os
seus clientes sabem que
podem efetuar o seu
planejamento financeiro
considerando as doze

REPRODUÇÃO

Cobrança de um més a mais, conhecido como paracontáveis, é comum em escritórios

parcelas anuais de honorários, pois não terão
esse adicional em nenhum momento.
Qual a verdadeira finalidade do décimo terceiro honorários?
A cobrança adicional em comento tem a
finalidade de cobrir os
custos obtidos pelo escritório com trabalhos

que não estão diretamente
ligados com a contabilidade, como gestão de
obrigações acessórias,
que por sinal são inúmeras.
Há escritórios contábeis que ao invés de
adicionar uma cobrança
no final do ano, normalmente dividem em duas
parcelas, com vencimen-

to nos meses de novembro e dezembro de cada
ano, optam por cobrar de
forma adicional, porém
no momento em que
ocorre a obrigatoriedade
de cada uma das tantas declarações a serem
prestadas ao fisco.
A Harmonia Contabilidade encontrou uma
forma de não transferir

esse ônus aos seus clientes, seja por cobranças
isoladas, seja por décimo
terceiro ou paracontábeis.
Como oferecer um
trabalho contábil de excelência sem cobranças
adicionais?
Há no mercado contábil uma grande divulgação por parte dos colegas profissionais, de que
o contador atual deve ser
também um gestor. A
Harmonia Contabilidade
entende que o contador
sempre foi um gestor. Por
isso, há muitos anos, decidiu aplicar essa gestão
primeiramente no seu
escritório, antes de propagar isso aos seus clientes
ou a empresários e empreendedores em geral.
Para que isso fosse
possível, a primeira medida foi implementar o
maior número possível
de ferramentas tecnológicas, de modo a obter o
menor custo operacional
possível.

Pronto! Com essa simples medida, aliada a uma
gestão financeira mais
eficiente, conseguiu absorver todos os trabalhos
necessários às empresas
de seus clientes, sem,
no entanto, impor-lhes
o ônus de pagamentos
adicionais.
Se sua empresa procura um escritório de contabilidade que pode auxiliar no planejamento financeiro e na apresentação de
um verdadeiro trabalho
de excelência, com apresentação de balancetes
mensais, que ofereça um
estudo tributário preventivo, que não cobra décimo terceiro honorários
ou paracontábeis, e que,
sobretudo, conta com
uma equipe de colaboradores altamente treinados
e capacitados e que trabalham porque amam o
que fazem e amam estar
onde estão, sua melhor
alternativa é a Harmonia
Contabilidade.

NEGOCIAÇÃO

‘Feirão Serasa Limpa Nome’ vai até 5 de dezembro com até 99% de desconto

P

essoas que estão
inadimplentes
têm até o dia 5
de dezembro um canal
aberto para negociar e
pagar suas dívidas por
meio do Feirão Serasa
Limpa Nome. Neste
ano, além da possibilidade de renegociação
das dívidas com até
99% de desconto e opções de parcelamento
sem juros, há o auxílio
dívida, um bônus em
dinheiro para quem
limpar o nome e fizer
o pagamento à vista.

Nesses casos, a Serasa dará um crédito de
R$ 50 para qualquer
pessoa que negociar e
pagar à vista acordos
a partir de R$ 200. O
auxílio é válido para
uma ou várias dívidas
somadas e negociadas
através do aplicativo.
Participam do evento mais de 100 empresas parceiras de
diversos setores, permitindo que dívidas
com cartão de crédito,
lojas, água, luz, telefone, entre outros, sejam

REPRODUÇÃO

Evento permite renegociação com opções de parcelamento sem cobrança de juros

negociadas por meios
digitais e sem precisar sair de casa. Para

participar basta baixar
o aplicativo Serasa,
na loja de aplicativos

do celular. Também
é possível negociar as
dívidas pela internet,

pelo WhatsApp (11)
99575-2096 ou pelo
0800 591 1222. Além
dos canais digitais, o
interessado também
pode ir até uma das
agências dos Correios
levando documento
original com foto, fazer a consulta e gerar
o boleto na hora.
Segundo a Serasa,
atualmente, no Brasil,
mais de 62 milhões de
inadimplentes enfrentam dificuldades para
conseguir crédito.
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‘90% certo’, F.C. Primavera confirma
negociação com atacante Rafael Marques
Jogador veterano teve passagens por diversos clubes brasileiros, com destaque no Palmeiras
JEAN MARTINS

maisexpressao@maisexpressao.com.br

O

Primavera trabalha forte na
montagem de
um time competitivo
para a disputa da Série
A2 do Campeonato
Paulista 2022. De olho
no mercado, o nome da
vez é do atacante Rafael Marques, atualmente com 38 anos, e que
tem carreira consagrada no futebol nacional,
com duas passagens
pelo Palmeiras, além
de Botafogo, Cruzeiro,
Sport, São Caetano e
Figueirense.
A negociação com
o atacante foi confirmada pelo presidente
do Fantasma, Eliseu
Marques.
“O Rafael gostou
muito da ideia, de antemão quer estar junto
com ao nosso clube,
mas no futebol você
tem que aguardar a
assinatura do contrato. Hoje 90% de certeza (que ele vem),
mas antes precisa estar
assinado certinho”,
informa Eliseu. “Não
tem nada que impeça
a vinda dele para o
Primavera, é mais uma
questão de propostas
de outros clubes que
chegaram e que também estão sendo analisadas por ele.”
Apesar da carreira
de destaque no futebol

nacional, Rafael Marques vem de uma passagem não muito produtiva no Botafogo de
Ribeirão Preto. Foram
20 partidas disputadas
em 2021 e nenhum gol
marcado com a camisa
do Pantera.
“É muito importante a vinda do Rafael e
outras atletas, que vêm
para somar ao elenco
que permaneceu para
a disputa da Série A2.
Ele vai trazer mais experiência, para sermos
ainda mais competitivos, numa competição
totalmente diferente
e que precisa de um
investimento maior.
Que ele possa vir e
engrandecer ainda vez
mais o nome do clube”, salienta o presidente Tricolor.
Além de clubes
pelo Brasil, o atacante
Rafael Marques jogou
ainda no futebol turco, japonês e chinês.
Entre as principais
conquistas na carreira,
destaque para a Copa
do Brasil (2015) e o
Campeonato Brasileiro (2016), ambas
com a camisa do Palmeiras.
Estádio
Enquanto busca
opções para o elenco, o clube aguarda
ainda um retorno da
Federação Paulista de
Futebol (FPF) quanto

DIVULGAÇÃO

Com 38 anos de idade, Rafael Marques tem grandes chances de vestir a camisa do
Primavera em 2022

ao uso do Gigante
da Vila na Série A2.
“Ainda não nos mandaram o relatório”,
informa Marques.
Atualmente o estádio do Primavera tem
capacidade para 6.914
torcedores, mas para
a disputa da Série A2
do Paulista a Federação exige 8 mil lugares. Uma vistoria foi
realizada no estádio
no mês passado e o
clube aguarda agora um novo relatório
do órgão, para saber
quais melhorias serão
necessárias para poder
mandar seus jogos em
Indaiatuba.
ACERVO DO EC PRIMAVERA

Memórias do
E.C. Primavera

Nesta edição, vamos relembrar um dos times memoráveis do Esporte Clube Primavera. O ano foi 2014, quando o clube conquistou o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista - o quinto de sua história. Mas subir de divisão naquele ano não foi tarefa fácil, foi dramático, e o acesso veio somente na última partida, aos 51
minutos do segundo tempo, com gol do predestinado Aldinho, que saiu no banco de reservas para fazer o gol de misericórdia.
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Fotógrafa cria projeto de
fotos editadas “com magia”
Hoje é autônoma com a empresa Fotografia Caseira e canal no Youtube “Photo Shot”
ANA PAULA LOPES

A fotógrafa Ana Paula Lopes, mostrando seu novo projeto, o “Meu Patrono”

BÁRBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

A

na Paula Lopes
Ferreira tem 27
anos. Cursou
Artes Visuais no Centro Universitário Nossa
Senhora do Patrocínio
(Ceunsp), em Salto. Desde criança, ela sempre se
envolveu com todo tipo
de Arte: fazia aulas de
teatro semanais desde os
8 anos, dançava, e fez até
alguns trabalhos como
modelo mirim.
“Inicialmente, eu
pensei em cursar Arquitetura, mas depois decidi
ir para as Artes, justamente pelo lado lúdico.
Percebi que gostava de
fazer trabalhos com criatividade, juntar ideias
“fora da caixinha”.
Ela conta que durante
a graduação teve contato com várias linguagens artísticas: desenho,
pintura, escultura, fotografia, edição de vídeo,
performance, teatro, cinema, muita coisa. Decidiu focar seu trabalho
de conclusão de curso na
sétima arte, mas seu pri-

meiro estágio remunerado foi em uma empresa
de fotografia, que fazia
ensaios e eventos.
“Foi depois do estágio que percebi melhor
o amor pela Fotografia.
Fazíamos fotos com resultados lindos, mas o
processo era cansativo,
principalmente para as
crianças fotografadas.
Elas choravam com cenários fechados e as trocas de roupas”, conta.
Certo dia, ao levar
seus sobrinhos pequenos
para tomar sorvete de
chocolate, ela decidiu
levar a câmera junto.
“Imagina a bagunça que
eles fizeram. E as fotos
saíram lindas, super espontâneas e alegres! Foi
assim que decidi criar
minha própria empresa,
a Fotografia Caseira,
porque meu objetivo era
fotografar as pessoas
em situações mais confortáveis, do cotidiano”,
explica.
Apesar de se definir
como “uma apaixonada
pelo estilo documental”,
ela também conta ser
amante de histórias de

fantasia, como “Harry
Potter”, por isso criou
um novo tipo de ensaio,
chamado “Meu Patrono”, referenciando a
saga: inspirado no feitiço
que espanta os dementadores – que simbolizam
emoções negativas como
medo, tristeza, depressão – o projeto tem o
objetivo de através de
edições mais trabalhadas, com efeitos práticos
e digitais, conseguir um
resultado que pareça,
realmente, com mágica.
Para isso, ela fez um
novo curso de edição
de fotos, com Karina
Martins, em São Paulo,
chamado “Retoques em
retratos”. A ideia principal com esse estilo,
é tornar o processo e
resultado leve, divertido,
surpreendente.
“O projeto não tem
chamado a atenção só
mães e suas crianças, em
que eu crio brincadeiras
enquanto tiro as fotos,
mas também de adultos
que querem um toque
a mais: uma cliente que
estuda Química, propôs
fazer um ensaio com

vários tubos de ensaio
no laboratório, parecendo poções. Outra amiga
que ama Teatro quis
tirar fotos encenando
personagens diferentes”,
conta Ana Paula, com
entusiasmo.
Conheça mais o trabalho da fotografa pelo
Instagram @fotografiacaseira, no Canal do
Youtube Photo Shot, ou
procurar os serviços da
Fotografia Caseira, que
agora tem mais opções
de estilo, para todos os
gostos.

CINEMA

CASA GUCCI
Lançamento - Drama - Classificação 16 anos - 158 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (25) a Quarta (1º): 17h10 [TC] / 20h40 [TC]
Polo Shopping Quinta (25) a Quarta (1º): 19h35 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (25) a Quarta (1º): 19h50
Polo Shopping
Quinta (25) a Quarta (1º): 15h50
.................................................................................................................
ENCANTO
Lançamento - Animação / Família - Classificação Livre - 106 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (25), Sexta (26), Segunda (29), Terça (30) e Quarta (1º): 16h00
/ 18h30
Sábado (27) e Domingo (28): 14h00 [TC] / 16h00 / 18h30
Polo Shopping
Quinta (25) a Quarta (1º): 15h00 / 17h35 / 20h10
.................................................................................................................
FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2021
Verifique programação de filmes e classificações no anexo
Shopping Jaraguá
Quinta (25) a Quarta (1º): diariamente sessões às 17h45 [TC] / 20h20 [TC]
Polo Shopping Quinta (25) a Quarta (1º): diariamente sessões às 16h30
[VIP]
* Preço exclusivo somente para os filmes deste festival: meia R$ 10 /
inteira R$ 20
.................................................................................................................
CLIFFORD: O GIGANTE CÃO VERMELHO
Pré-estreia - Aventura / Comédia / Família - Classificação Livre - 97
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Sábado (27) e Domingo (28): 13h30
.................................................................................................................
PIXINGUINHA: UM HOMEM CARINHOSO
Reprise da Sessão do “Cineclube Indaiatuba” - Drama Biográfico - Classificação 14 anos - 101 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Sábado (27): 14h10
*Para este filme, ingresso único R$ 12,00 por espectador
.................................................................................................................
GHOSTBUSTERS - OS CAÇA-FANTASMAS: MAIS ALÉM
2ª semana - Ação / Aventura / Comédia - Classificação 12 anos 125 minutos
DUBLADO
Polo Shopping - atenção especial aos horários
Quinta (25) a Sábado (27): 15h25 / 18h40 / 21h30
Domingo (28): 14h20 / 19h10
Segunda (29), Terça (30) e Quarta (1º): 15h25 / 19h10 / 21h05
.................................................................................................................
NOITE PASSADA EM SOHO
2ª semana - Drama / Suspense - Classificação 16 anos - 117 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (25), Sexta (26), Terça (30) e Quarta (1º): 16h40
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente na Segunda “Top” (29): 15h20
*Excepcionalmente este filme não será exibido no sábado e no domingo
...............................................................................................................
ETERNOS
4ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 157 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (25) a Quarta (1º): 21h05
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (27) e Domingo (28): 14h25 [TC]
Polo Shopping - atenção especial aos horários
Quinta (25) a Sábado (27): 17h10 / 19h10 / 21h00
Domingo (28), Segunda (29), Terça (30) e Quarta (1º): 17h10 / 20h35
.................................................................................................................
MARIGHELLA
4ª semana - Drama / Ação - Classificação 16 anos - 152 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (27), Domingo (28) e Segunda “Top” (29): 16h30
CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA
EM NOSSO PORTAL
WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR
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Está semana Cristian e Cris Faustino e a equipe da Faustino Barber
receberam um carinho do Mais Expressão uma linda flor do Recanto das
Flores, aproveitamos para agradecer ao Cristian pela renovação da nossa
parceria, muito obrigada!!

Nossa cliente e amiga Katia Precoma, recebeu um carinho do Mais Expressão,
aproveitamos para agradecer pela parceria, muito obrigada!!!

Inaugurou em Indaiatuba no dia 22 de novembro, a Agência Sicoob UniCentro Br.
Desejamos muito sucesso!! Na foto Ramon, Tassiane, Paula, Vanessa, Paulo,
Louise, Priscila e Vinícius.

No salão do Thiago Felix Hair, têm curso também, está semana a InBlue Professional,
ministrou um Curso de Mechas para profissionais de Indaiatuba. Na foto Thiago com Ricardo
e Oswaldo Almeida técnico da InBlue!!

Nossos clientes são muito mimados, está semana quem recebeu um delicioso
Bolo da Madre, foi a Marcia Vasques e a equipe do Yázigi Indaiatuba!!!

Agradecemos a renovação contratual da nossa cliente e parceira Angélica Mariano
Terapeuta Capilar, uma excelente profissional que sempre está se especializando para
melhor atender seus clientes, desta vez com o curso de Cosmetologia 3D, ministrado pela
Grandha Professional Hair Care. Na foto Angélica Mariano com o Professor Celso Martins Jr.

Colégio Meta
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Adelaide Decorações

Professoras Marjorie e Adriana com as alunas Agatha
e Maria Eduarda na Mostra Meta 2021.

Nossas queridas amigas e clientes, da Água Ibirá
Indaiatuba, recebendo um um Bolo da Madre, mimo
desse semanário.
Piussa e a aluna Lívia na Mostra Meta 2021.

Adelaide, da Adelaide Decorações, recebendo o 15º
Troféu Frutos de Indaiá. Pudera faz 24 anos de sucesso
oferecendo o que há de melhor, e mais moderno, em
cortinas, persianas, papel de parede, almofadas, colchas
sob medida, tapetes e carpetes. Parabéns e muito mais
sucesso! Agende seu horário (19) 3894-4638 / (19) 997632829. Você vai adorar!

A Família dos alunos Ana Luiza Santana Orlando e
Lucca Santana Orlando curte a Mostra Meta 2021.

Equipe da Multicoisas recebendo um delicioso Bolo da
Madre, carinho do Jornal Mais Expressão.

Clínica Bicho Amigo

Nossa querida cliente Maira da Inda Fire, apagou velinhas
na última quarta dia 24 e recebeu uma linda orquídea da
Recanto das Flores, carinho do Jornal Mais Expressão.
Desejamos muitas felicidades e que Deus a abençoe
plenamente!

O lindo Pilintra da proprietária Gisele, que está com sua
amiga Karolaine, em consulta na Clínica Bicho Amigo. Rua:
Quinze de Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Quem aniversariou no último dia 24, foi nosso cliente
o amigo Fabrício Salvaterra. O Jornal Mais Expressão
deseja parabéns, felicidades sempre. Que Deus o abençoe
grandemente!!
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AP05328 - EDIFÍCIO IMAGINE - AT. 89m², 03 dormitórios (01
suíte com planejados), Sala 02 Ambientes (com painel planejado),
WC Social , Cozinha Planejada, Lavanderia e Vaga p/ 02 Autos.
Excelente Oportunidade. Condomínio com área de lazer completa
e portaria 24h. R$ 790.000.00. CORRETORA LIA GONÇALVES
– CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09745 - CASA TÉRREA À VENDA RESIDENCIAL JARDIM
NOVA VENEZA - AT.150m² AT. 120m² - 03 dormitórios sendo 01
suíte planejada, cozinha planejada, escritório, sala 02 ambientes,
churrasqueira, lavanderia, ar condicionado na suíte e sala , garagem coberta para 02 autos, a poucos minutos do centro, comercio
próximo. R$ 595.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI: 123124
– TEL: (19) 99414-3299.
AP05342 - Apartamento - AU 80 m² - Torres
da Liberdade - frente
para praça - excelente
localização- 3 dormitórios sendo 01 suíte
- sala de estar e jantar
conjugadas - sacada
- cozinha planejada - lavanderia independenteárea de lazer completa
- piscinas - quiosques
para churrasco - academia - espaço gourmet
- salão de festas - Spa
com Ofurô - Playground
- quadra poliesportiva quadra basquete - mini
rampa skate - próximo
à escolas - comércios
- supermercados e padarias - R$ 2.300,00 +
condomínio + IPTU.
CORRETORA LIA
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19)
99293-1797.

CA09369 - JARDIM SANTA RITA - CASA TÉRREA COM
EDÍCULA - AT 233,92 m2 - AC 150, 64 m2 . Casa Principal
- AC 150,64 m2: 01 sala, 02 dormitórios (sendo 01 com
armário), cozinha com armários planejados, WC social com
box, lavanderia, garagem para 02 autos (sendo 01 coberta),
piso em porcelanato. Edícula - AC 45,50 m2: 01 sala, 01
dormitório, cozinha com gabinetes, 01 WC Social com box
, piso frio. Excelente localização - Locação R$ 2.700,00 +
IPTU. CORRETORA YURICO – CRECI: 144049 – TEL: (19)
97168-2829

LOCAÇÃO
AP04723 - PAU PRETO - Edifício Raquel - AU
137m2 - 03 dormitórios planejados, sendo 02 suítes
com closet e 01 com varanda, salas de jantar , estar
e de TV conjugadas, cozinha planejada e com fogão,
01 banheiro social planejado, lavanderia, varanda
gourmet fechada com vidros retráteis, churrasqueira,
garagem: 02 vagas paralelas grandes. Com preparo
para ar condicionado. Piso em Porcelanato. OBSERVAÇÃO condomínio está incluso água e gás. LOCALIZADA EM UMA DAS ÁREAS MAIS NOBRES
DA CIDADE - LOCAÇÃO R$ 3.300,00+ condomínio
+ IPTU. CORRETORA YURICO – CRECI: 144049 –
TEL: (19) 97168-2829
AP05347 - CLASS - AU.80m² - 03 dormitórios
planejados sendo 01 suite, chuveiros com aquecimento a gás, sala com móvel planejado, cozinha
planejada, lavanderia planejada, sacada, portaria
24 hrs, hobbybox, garagem para 02 autos cobertos,
localização excelente. R$ 2.500,00+Cond+IPTU.
CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19)
99414-3299
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.
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.
CA09708 - JARDIM MONTE VERDE - AT. 125 m²
AC. 115 m² - Casa de fundos mas separada com muro
sendo 2 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, lavanderia
e garagem. R$ 1.500,00 + IPTU. . CORRETORA LIA
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.
VENDAS
TE06453 - OPORTUNIDADE EXCELENTE TERRENO
NO JARDIM MORADA DO SOL - 125m² - VENDA R$
122.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 –
TEL: (19) 99414-3299
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.
CA09267 - MORADA DO SOL - CASA TÉRREA COM
EDÍCULA SOBRADO- AT 250 m², AC 180 m² - 03
dormitórios, ampla cozinha americana, Sala, 02 WC
social, área gourmet com churrasqueira conjugada a
lavanderia e a uma ampla garagem. Possui uma edícula sobrado que consiste em: salão de 3m X 9m

CH01840 - PARQUE DAS BANDEIRAS - AT 1.000m² AC
284m² - 02 suítes planejada com ar condicionado, sala de estar, cozinha planejada, lavanderia, quartinho externo podendo
ser escritório, (quartinho de ferramentas tipo deposito).Área de
lazer com churrasqueira, forno, cozinha planejada, com fechamento em vidro, banheiro e suíte, Piscina 40mil litros 4 x 8 com
02 com cascatas, quintal, pomar. R$ 990.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19) 99414-3299.

AP05339 - AU. 90m² - BELÍSSIMO APARTAMENTO
MOBILIADO A POUCOS METROS DO PQ. ECOLÓGICO
- PAU PRETO - INDAIATUBA - apartamento assinado e
decorado sendo 03 dormitórios planejados | 01 suíte, sala
02 ambientes, cozinha estilo americana, lavanderia, quintal,
02 WC social, varanda gourmet com fechamento em vidro,
2 vagas cobertas e infraestrutura para ar condicionado. Lazer com piscina, academia, salão de festa, sala de jogos e
playground. Localizado no Jardim Pau Preto a poucos metros
do pq. Ecológico - bairro mais tradicional, charmoso e tranquilo da cidade, próximos aos principais pontos comerciais
e colégios. R$ 4.300,00 (PACOTE). CORRETOR MÁRCIO
LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

e 01 WC no térreo. 07 vagas para garagem. Excelente localização: a alguns passos do Parque
Ecológico, próximo as escolas , posto de saúde
municipal (UPA) e de uma das principais rodovias
com acesso a vários municípios e aeroporto de Viracopos. OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO - VENDA
R$ 500.000,00. CORRETORA YURICO – CRECI:
144049 – TEL: (19) 97168-2829
CA09581 - VILA ALMEIDA - CASA TÉRREA - AT
200 m² - AC 93 m² -sala, cozinha com planejados,
03 dormitórios (sendo 01 suíte), 01 WC Social, área
de luz, lavanderia e quintal amplo. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - VENDA R$ 550.000,00. CORRETORA
YURICO – CRECI: 144049 – TEL: (19) 97168-2829
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.

| IMÓVEIS | B3

B4 | IMÓVEIS |

Ref site 31307 - O melhor lugar para a sua empresa

• Galeria comercial com 28 box
• Localização Premium
• Estacionamento com 64 vagas

• Internet - Wifi Disponível
• Cafeteria no local
• Segurança e Monitoramento

• Mall com o melhor preço da cidade
• Grande fluxo de clientes
•Prático! tudo já pronto pra abrir

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.
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
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.
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,

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

churrasqueira e armário embutido.
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.150.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma
com armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana
com ilha e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de
inverno para as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar,
garagem e entrada de serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
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.

TE58
TE63
TE66
TE03
TE06

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

– JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²
– JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m²
- JD. SANTA CRUZ - SALTO - R$130 MIL - 162 m²
– JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²
– JD. ESPLANADA – R$380 MIL – 300 m²
CHACARAS E SITIOS

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.

APARTAMENTOS

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.

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.
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.
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.

JD. CALIFORNIA – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia
fechada.
VILA FLORENÇA – R$2.400,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro
social e garagem para 4 carros
JD. CALIFÓRNIA – R$950,00 – 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.

TERRENOS
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E C/ERCIAIS
APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL

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.
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
Parque das Frutas: - Troco por
chácara ou casa
maior - Casa com 3
dormitórios sendo
1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha,
lavanderia, churrasqueira, garagem p/
2 carros, terreno de
150m², área construída 133m² R$ 550
MIL. Telefone: (19)
3816-8112
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
JD. NAIR MARIA
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-LAVANDERIA- GARAGEM 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
F I X A S F =
19.9.9762-7997
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
99384-7400
CASA VILA AREAL: ( PRÓXIMA DO
CARREFOUR) 3
dormitórios c/ suíte
2 vagas cobertas
R$ 440.000,00 12
99774-3282 WHATS
CASA JARDIM
MORUMBI: 3 dormitórios c/ suíte Em construção
R$ 355.000,00 12
997743282 WHATS
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
99762-7708
Vende-se casa:
no Jardim Morada
do Sol em Indaiatuba. Casa com 2
dormitórios sendo
uma suíte, cozinha,
sala, 1 WC social,
cômodos grandes,
documentação OK,
localização ótima
e está no valor de
270 mil aceito oferta
Contato (19)997627708.
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, R$ 380 mil
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$1.750,00 incluso cond. + IPTU +
água. Contato 19
99714-4113 19
-3875-4550
VENDE-SE AP
RESERVA VISTA
VERDE: 3 DORMITÓRIOS SENDO
UM SUÍTE, DUAS
V A GA S D E S C O BERTAS, 63M2
TORRE 7 QUINTO
A. CONTATO: 19
996622269
VENDE-SE AP
RESERVA VISTA
VERDE: 3 DORMITÓRIOS SENDO
UM SUÍTE, DUAS
V A GA S D E S C O BERTAS, 63M2
TORRE 3 OITAVO
A. CONTATO: 19
996622269
Vendo apto vago
em Sumaré, SP :
Desocupado, reformado, Térreo,
2 dorms, sala, co.,
banheiro, 1 vaga,
Condominio Altos de
Sumaré II, Pq Bandeirantes, Rua Luiz
Ventriche, 250, direto com proprietário.
Estudo parcelamento direto comigo. Tenho fotos. R$ 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$370 mil - (19)
98254-7703 CRECI
74.092
APARTAMENTO
RESERVA VISTA
VERDE: 12.º SEGUNDO ANDAR, 3
DORM ( 1 SUITE), 2
VAGAS DE GARAGEM COBERTAS
(13) 99712-3768
Vende-se apartamento em Indaiatuba. Apartamento
com 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem
para um carro coberta, ótima localização e está no
valor de R$ 210 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
99384-7400
Apartamento locação Edifício Fonti
di Trevi: 3 dorms
sendo 1 suíte, sala,
cozinha, banheiro
social, lavanderia e
vaga de garagem –
R$1.200,00 + Cond.
+ IPTU – (19) 981712824 CRECI 74.092
Apartamento locação Edifício Ype:
1 dorm, sala, cozinha e banheiro –
R$1.000,00 + Cond.
+ IPTU - (19) 981712824 CRECI 74.092

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
4105-7479

TERRENO ELIAS
FAUSTO: 175 metros R$ 67.000,0019
99384-7400
TERRENO CONDOMÍNIO PARK REAL:
150 METROS R$
320.000,00 19 41057479 (WHATS)

Condomínio Helvetia Park – Terreno
de 490 m² - R$380
MIL - (19) 981367331 CRECI 74.092
VENDO TERRENO CONDOMINIO
RESIDENCIAL
LONDON PARK:
Com 300m² ótima
topografia. Doc ok
c/ escritura, valor
R$ 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
TERRENO EM
CONDOMINIO
FECHADO: CONDOMINIO HORIZONTOWN 450M²
CONTATO (13)
99712-3768
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.

Passo Ponto Comercial. (Mercadinho) próximo ao terminal urbano central.
Em Indaiatuba. Telef.011-996888318

VENDO MOTOCICLO: MARCA
HONDA 125 TITAN
ANO 1997 AZUL ,
EM BOM ESTADO.
CONTATO: 981434184
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

Contrata-se: Costureira com experiência para trabalhar
em ateliê contato
Whats (19) 998187816
Ofereço-me como
copeira ou acompanhante de idosos
(sábado, domingos
e feriados) Teresa
F.: (19) 99738-2266
Ofereço-me: Para
Manutençao, serviços de Pedreiro.
Encanador, Jardinagem. Odair contato:
19 9976-6841
Quer ser uma revendedora Lowell?
Me pergunte como!
Tel 11-99197-2576
- Edimara
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, APROVAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA E
DO CONSELHO FISCAL A SER REALIZADA EM INDAIATUBA, DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021, AS 14 HS, NA RUA HERMOGENES XAVIER DE ALMEIDA, Nº146 –
JARDIM REMULO ZOPPI.
A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO RECANTO DOS CANÁRIOS, com sede
na Rua HERGENES XAVIER ALMEIDA, nº146, bairro Remulo Zoppi, Indaiatuba, estado de São Paulo, por meio da Presidente da Comissão Provisória e demais membros da sociedade civil convidam e convocam todos os moradores do RECANTO
DOS CANÁRIOS, para a Assembleia Geral de constituição da Associação, aprovação do Estatuto e eleição da primeira Diretoria e do Conselho Fiscal.
Artigo 1º. Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53,
“caput”, da Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), para a
realização da Assembleia Geral de constituição de Associação, aprovação de Estatuto e eleição da primeira Diretoria e do Conselho Fiscal, que será realizada em EM
INDAIATUBA, DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021, AS 14 HS, NA RUA HERMOGENES
XAVIER DE ALMEIDA, Nº146 – JARDIM REMULO ZOPPI, primeira convocação, em
seguida às 15:30 em segunda convocação com qualquer número de presentes,
em que se instalará a Assembleia para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1.

Constituição e criação da Associação.

2.

Eleição de sua primeira Diretoria e de seu primeiro Conselho Fiscal.

3.

Posse da chapa eleita.

4. Apreciação e aprovação do Estatuto Social.
Artigo 2º. Quem tiver interesse em receber o Estatuto para leitura e conhecimento antes da
votação pode solicitar o encaminhamento no referido e-mail: fabiana@veroassessoriajuridica.com.br ou através do Whatsapp (019) 99314-7871 em PDF.
Artigo 3º. Os interessados em concorrer para a eleição dos membros da Diretoria Executiva
e do Conselho Fiscal da Associação deverão compor suas Chapas contendo os cargos e os
nomes completos dos candidatos com as respectivas autorizações individuais, acompanhadas de
número do documento de identidade pessoal e fotocópias do CPF e carteira de identidade. que
referidos documentos e a inscrição da Chapa deverão ser encaminhados para o
e-mail fabiana@veroassessoriajuridica.com.br até o dia 20/11/2021.
Artigo 4º. O presente edital de convocação está publicado no jornal “Mais Expressão” e
afixado na sede.
Artigo 5º. Contando com a presença e participação de todos os interessados e interessadas,
subscreve-se o presente edital de convocação.
Indaiatuba, 24 de Novembro de 2021.
_________________________________
Valéria Luzia da Silva
Presidente da Comissão Provisória
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Contamos com a compreensão de todos! 08/03/21
Atendimento das: 07h00 ás 15h45 2ª a 6º feira.
Telefone: 19 3816-9248 - 38169249 – 3816-9252
ATENÇÂO: Estamos em novo endereço! 24 de Maio 1.670 - Ponto Cidadão
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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.FRANCISCA DA SILVA LIMA com 85 anos,
Viúva de CARLOS BATISTA DE LIMA, sendo
filha de JOSE MOREIRA DA SILVA e MARIA
MOREIRA DA SILVA.
Deixou os filhos: MARIA HELENA, MARINA,
NIVALDO,
ADALTO,
ALTAIR, ELIZABETH,
ELIS, MARCIO, MARCIA,
ELZA
(Maiores). Falecido (a) em:
07/11/2021, e Sepultado
(a) no Cemitério Nossa
Senhora da PiedadeVárzea Paulista aos
08/11/2021.
2.SANDRA DE ARAUJO MADUREIRA com
58 anos , Casado (a)
com JOÃO BATISTA
MADUREIRA
sendo
filho(a) de LADEVINO
DE ARAUJO e MARIA
ANTONIETA DE OLIVEIRA ARAUJO. deixa
filho(s): RICARDO 38,
RENATO 34, RUBENS
30, RAI 21, Falecido em: 16/11/2021, e
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
17/11/2021.

3.WEBER ULYSSES LACERDA com 70 anos , Era
Viúvo(a) de SUELI CARLOS DA SILVA LACERDA
sendo filho(a) de ALTER
ULYSSES LACERDA e
SENHORINHA CONCEIÇÃO LACERDA. deixa
filho(s): VICLEI, JOICE,
UIARA (MAIORES), Falecido em: 17/11/2021,
e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
18/11/2021.
4.EVELLYN CRISTINE DI
LARA GUERREIRO com
45 anos , Era Solteiro(a)
sendo filho(a) de WESLEY
LUIZ GUERREIRO e ELZI
DA SILVA BRASIL. NÃO
DEIXA FILHOS., Falecido
em: 17/11/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 18/11/2021.
5.JORGE DE FREITAS
BARROS com 76 anos
, Era Viúvo(a) de ANA
CELIA MARTINS BARROS sendo filho(a) de
ADONIAS DE OLIVEIRA
BARROS e ALZIRA DE
FREITAS LIMA. deixa
filho(s): DENISE,RICARDO (MAIORES), PATRI-

CIA (FAL), Falecido em:
18/11/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL
aos 19/11/2021.
6.APARECIDA ALVES DE
OLIVEIRA HEBLING com
90 anos , Era Viúvo(a) de
JOSÉ HEBLING sendo filho(a) de MANOEL ALVES
DE OLIVEIRA e SEBASTIANA SILVERIA ALVES.
deixa filho(s): DIRCE,
MARCOS, LUZIA, PAULO, JOSE, PEDRO, CARLOS (MAIORES) ANTONIO ( FAL ), TEREZA ( FAL
), JOÃO ( FAL ),, Falecido
em: 19/11/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 19/11/2021.
7.NOEL DO NASCIMENTO com 73 anos , Casado
(a) com SUELI DE ASSIS
CUNHA NASCIMENTO
sendo filho(a) de EUGENIO JOSE DO NASCIMENTO e ALICE FERREIRA DO NASCIMENTO.
deixa filho(s): MARCOS,
LUANA ( MAIORES ),
Falecido em: 19/11/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
20/11/2021.

8.BENEDITO
AUGUSTO DE MORAES com 75
anos , Era Viúvo(a) de LEONILDA PRODOCIO DE
MORAES sendo filho(a)
de ALBINO RODRIGUES
DE MORAES e OLIVIA
ABADELI. NÃO DEIXA
FILHOS., Falecido em:
19/11/2021, e sepultado(a) no MUN. DA SAUDADE - SALTO SP aos
20/11/2021.
9.MARIA
APARECIDA
BARBOSA NUNES com
71 anos , Casado (a) com
PEDRO SOUZA NUNES
sendo filho(a) de PAULINO
BARBOSA e LAURINDA
LOPES BARBOSA. deixa
filho(s): CINTIA, SILVIA,
MARCELO,
MARCOS
(MAIORES), Falecido em:
19/11/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL
aos 20/11/2021.
10.IRENA CAPUTO DE
RESENDE com 93 anos
, Era Viúvo(a) de JOSE
DAMACENO
JUNIOR
sendo filho(a) de CARLOS
CAPUTO DE RESENDE e
MARIA DULCE CAPUTO.
deixa filho(s): IVALDO,

ANTONIA BEATRIZ, ANTONIA, JOARES, DALVA,
REINALDO, FRANCISCO,
CARLOS
(MAIORES),
IUMAR (FAL), Falecido
em: 20/11/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 20/11/2021.
11.JOSE CARLOS ALBINO com 72 anos , Era Viúvo(a) de CLEUSI VITORIA
BRAGA ALBINO sendo
filho(a) de JOSE ALBINO
JUNIOR e TEREZA DINI
ALBINO. deixa filho(s):
CARLOS,
RENATO
(MAIORES), Falecido em:
20/11/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL
aos 21/11/2021.
12.JANETE APARECIDA
MARTINS com 64 anos
, União estável com RONALDO CANO sendo filho(a) de GERALDO MARTINS GOMES e MARIA
LESSI GOMES. NÃO DEIXA FILHOS, Falecido em:
20/11/2021, e sepultado(a)
no VILA EUCLIDES - SÃO
BERNARDO DO CAMPO-SP aos 21/11/2021.
13.JOÃO ALVES DA NO-

BREGA NETO com 68
anos , Casado (a) com
VERA LUCIA DA NOBREGA sendo filho(a) de
AMERICO ALVES DA NOBREGA e IDALINA LEITE
DA SILVA NOBREGA. deixa filho(s): JULIANA 43,
Falecido em: 21/11/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
21/11/2021.
14.MARIA MIGUEL DE
OLIVEIRA LOPES com
76 anos , Casado (a) com
JOSE LOPES NETTO
sendo filho(a) de ALFREDO MIGUEL DE OLIVEIRA e JOSINA MARIA DA
SILVEIRA. deixa filho(s):
MARIA, JOSE , VIVIANE
(MAIORES), Falecido em:
21/11/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 21/11/2021.
15.JOSE PAZIN com
89 anos , Era Viúvo(a)
de JACYRA MARTINS
PAZIN sendo filho(a)
de VERGILIO PAZIN e
ROSA SPERONI. deixa
filho(s): CLARICE, LEONILDA, DEOLINDA, SIDNEI, ODAIR, EDNILSON,

CLAUDINEI,
ANDREIA
(MAIORES), Falecido em:
21/11/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL
aos 21/11/2021.
16.NAYR HONORIO LOPPI
com 87 anos , Era Viúvo(a)
de JOSE LOPPI sendo filho(a) de ALFREDO HONORIO e MARIA ANTUNES.
deixa filho(s): LECI 59, Falecido em: 21/11/2021, e sepultado(a) no CANDELARIA
aos 22/11/2021.
17.WALTER JOSÉ DE
RESENDE com 81 anos
, Casado (a) com VERA
LÚCIA EUSTÁQUIA DE
RESENDE sendo filho(a)
de JOSÉ JOAQUIM DE
RESENDE e AGRIPINA
RIBEIRO DE ANDRADE. deixa filho(s): RENATO, RENATA, ANDRÉ (
MAIORES ), Falecido em:
21/11/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL
aos 22/11/2021.
18.GILBERTO PETRONILIO DOS SANTOS com
71 anos , Casado (a) com
MARIA CONCEIÇÃO DOS
SANTOS sendo filho(a)

de MARIA DA GLÓRIA
SANTOS. deixa filho(s):
MESSIAS, GILBERTO,
MARIA, FABIO, MEIRE,
MARLI ( MAIORES ),
Falecido em: 22/11/2021,
e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
23/11/2021.
19.CARLOS EDUARDO
AMBIEL com 59 anos ,
Casado (a) com MARIA
APARECIDA TANCLER
AMBIEL sendo filho(a)
de JOSE IGNÁCIO AMBIEL e MERCEDES
RODRIGUES GARÇÃO
AMBIEL. deixa filho(s):
EDUARDO, LUCAS (
MAIORES ), Falecido
em: 22/11/2021, e sepultado(a) no CANDELARIA
aos 23/11/2021.
20.VICENTE CASTRO
JUNIOR com 53 anos ,
Era Solteiro(a) sendo filho(a) de VICENTE CASTRO NETTO e ANTONIA
THEREZA
CUEVAS
CASTRO. NÃO DEIXA
FILHOS, Falecido em:
23/11/2021, , e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 23/11/2021.
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