
Durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Campinas (CD-RMC), realizada 
na última segunda-feira (29), prefeitos das 20 cidades 
que compõem a região decidiram de forma unânime pelo 
cancelamento das festividades do carnaval de rua

Os pré-candidatos a deputado estadual por Indaiatuba Rogério Nogueira (DEM) e Ricardo França 
(Podemos), que buscam vaga na Assembleia, e Pepo Lepinsk (MDB) e Bruno Ganem (Podemos), 
que tentam a Câmara, apostam no eleitor que acredita mais em gente da própria cidade. 

A Prefeitura de Indaiatuba lançou um edital com 
167 vagas a serem preenchidas em 75 cargos para 
concurso público. As inscrições poderão ser feitas 
pela internet ou então de forma presencial.

A Secretaria Municipal de Governo divulgou 
nesta quarta-feira (1º) o balanço anual, e apontou 
que Indaiatuba, apesar da pandemia, registrou au-
mento no número de novas empresas.
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Editorial
Liberar as festas de fim de ano, mas 

cancelar o Carnaval de rua?

Na manhã de segunda feira (29), em reunião com 
prefeitos da Região Metropolitana de Campinas, o atual 
prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar decidiu em con-
junto com as outras cidades, cancelar o carnaval de rua 
em 2022.

A justificativa é a preocupação com a pandemia do 
coronavírus, que apesar de estar em ritmo de queda por 
conta da vacinação, ainda preocupa.

O que não ficou claro, é porque as festas de Natal e 
Ano Novo estão liberadas, sem nenhuma restrição. Outro 
questionamento é o motivo de o carnaval de rua, ao ar 
livre, ser proibido, enquanto dentro dos clubes, será li-
berado. Mesmo que os clubes se comprometam a aceitar 
apenas um certo número de pessoas, usando máscaras e 
vacinadas, será que ficar exposto a um grupo em local 
fechado não é mais perigoso?

A variante do vírus Ômicron, encontrada na África do 
Sul, já registrou alguns casos no país. Ela é preocupante 
porque tem capacidade de transmissão muito alta, e ain-
da não se sabe se ela será ou não resistente às vacinas que 
já foram desenvolvidas.

De toda forma, sabemos que depois de tanto trabalho 
o ano todo, o que as famílias mais querem é a chance de 
confraternizar. Nessas ocasiões, ainda é necessário man-
ter os cuidados contra o vírus, justamente para poupar 
as pessoas queridas. Mas, vamos cultivar a esperança de 
que a situação de crise mundial na Saúde e na Econo-
mia está em processo de melhora, ainda que lenta, porém 
constante. Previsão do Tempo
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Artigo

Esta é uma dúvida bastante comum e sua resposta não é tão simples.
No Brasil é bastante normal que os pais permitam que os filhos (as) e genros/noras construam casas em seus 

terrenos, muitas vezes essa construção é feita no mesmo terreno da residência dos genitores/sogros (nos fundos ou 
na laje).

Ou seja, o casal fez um investimento em um imóvel que sequer é de sua propriedade.
Contudo, as pessoas se esquecem de observar que após o fim do casamento ou da união estável, a partilha deste 

bem entrará em discussão. Ou ainda, caso de um dos genitores/sogros venha a falecer, o referido bem será parti-
lhado com os seus herdeiros.

Bom, o artigo 1.253 do Código Civil prevê que toda construção existente em um terreno presume-se feita pelo 
proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário.

O artigo 1.255 do Código Civil reforça o conceito, dizendo que aquele que semeia, planta ou edifica em terreno 
alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a 
indenização.

Portanto, estes dois artigos ensinam que quem construí em terreno alheio não tem direito a nada, de modo que 
muitos casais acabam perdendo o direito sobre a construção realizada, conforme o poder judiciário já se manifestou 
inúmeras vezes.

Contudo, observe que os dois artigos trazem exceções a esta regra.
Isto é, caso exista prova de que a construção foi feita pelo casal e de boa-fé, estas pessoas podem ter direito à 

indenização pela construção, pelo valor gasto com a construção ou pelo seu valor de mercado. Ou, ainda, poderão 
adquirir o terreno, reembolsando seu proprietário, caso a construção seja de valor muito superior ao do terreno.

Diante disso, é aconselhável que o casal guarde todos os documentos relacionados ao pagamento das despesas 
da construção, os quais sempre devem estar em nome dos cônjuges/companheiros e não de terceiros, a fim de com-
provar que realmente foram eles que pagaram pela construção.

Caso contrário, muito provavelmente perderão o que investiram, pois será presumido que a obra foi custeada 
pelos proprietários do terreno.

Por fim, sempre bom lembrar que cada caso deve ser analisado de forma individual e sempre por uma advogada 
especialista.

Construí minha casa no terreno dos meus sogros, como fica a partilha 
desse bem no momento do divórcio?

Dra. Julia Mendes Ramos - advogada especialista em Direito e Processo Cível na AMG Advocacia

Fonte: ClimaTempo

Michel Temer...
O ex-presidente da República Mi-

chel Temer (MDB) estará em Itu no dia 
18 deste mês. Vem para inaugurar um 
vagão do Trem Republicano que levará 
o seu nome.

...estará em Itu
Até lá o trem vai apresentar um co-

ral de Natal e realizará viagens noturnas 
com ingressos pela metade do preço. 

De direita
Com presença do irmão do presi-

dente Jair Bolsonaro, várias lideranças 
de direita se reunirão no Buffet Espla-
nada, em Indaiatuba, na segunda (6), 
para discutir o cenário político para a 
próxima eleição.

Expansão 
A Amado Maker Editora, de Indaia-

tuba, inaugurou, na semana passada, 
uma Sala Maker Espiral na escola José 
da Matta e Silva, na cidade de Sobral, 
no Ceará.  As salas maker utilizam uma 
nova metodologia, na qual os estudan-
tes são os protagonistas da educação.

FRASE DA SEMANA
“Por prudência e responsabilidade, 

e uma vez que a pandemia ainda não 
acabou, decidimos não fazer o Carna-
val em 2022”.

Do prefeito de Indaiatuba, Nilson 
Gaspar (MDB), sobre a decisão em 
conjunto na Região Metropolitana de 
Campinas de não realizar o Carnaval.

Prêmio
A Prefeitura de Indaiatuba entrega 

na terça 7, a partir das 19h,  o Prêmio 
Acrísio Camargo de Literatura.

Ação positiva
O Wet’n Wild, parque aquático de 

Itupeva, vai abrir na segunda (6), vo-
luntariamente, para 2 mil visitantes de 
entidades assistenciais, como parte da 
região da 11ª edição do Dia Nacional 
da Pessoa com Deficiência em Parques 
Temáticos e Atrações Turísticas. 

CONTRASTE

Ruy Ohtake 
No final dos anos 90, o então prefeito 

de Indaiatuba, Clain Ferrari, foi a uma 
chácara, em Itaici, para tomar café preto 
e conversar com cidadãos como gostava 
de fazer.

Alguém disse a ele que o já renoma-
do arquiteto Ruy Ohtake, que morreu 
semana passada, estava visitando a chá-
cara ao lado.

Um assessor foi até lá e trouxe o visi-
tante ilustre para uma conversa.

Falaram sobre um novo Plano Di-
retor, que tinha como destaque a cons-
trução de uma ligação do centro com a 
zona sul.

Ruy Ohtake deu várias ideias, entre 
elas a construção do hoje Parque Eco-
lógico. 

Na semana seguinte, o prefeito reu-
niu o arquiteto, fazendeiros donos das 
áreas a serem cortadas pelo parque e 
assessores.

O arquiteto rabiscou um esboço tão 
bom que convenceu os donos da área a 
vender e o prefeito a fazer e foi contrata-
do para isso.

A Prefeitura levou estudantes das es-
colas da cidade para plantar as árvores. 
Hoje esses alunos são pais que levam os 
filhos para aproveitar a sombra daque-
las árvores.

Artigo

Não é segredo para ninguém que o preço é um elemento decisivo na venda de um imóvel. Afinal de contas, ninguém 
quer pagar a mais por uma propriedade do que ela realmente vale.  

Mas, não é só isso que pode interferir no cálculo do valor de avaliação do seu imóvel. Pensando nisso, selecionamos 
os principais pontos que tem relação com essa questão, para que você saiba como vender o seu imóvel pelo valor correto. 
Confira a seguir. 

Antes de tudo, saiba que é fundamental contar com o suporte de um corretor para avaliar o seu imóvel. Visto que, 
somente este profissional possui a experiência e habilidades necessárias para realizar tal tarefa.  

Por essa razão, sempre procure por uma imobiliária com consultores especialistas na localização do seu imóvel. Des-
sa maneira, será muito mais fácil chegar a uma decisão assertiva sobre o valor de venda da propriedade. 

Também é importante entender o motivo que está levando a comercialização do imóvel. Pois, sabendo desta infor-
mação o corretor responsável poderá traçar estratégias de divulgação diferenciadas para promover o imóvel, a fim de 
atrair a atenção do público. 

Outros itens que influenciam bastante o valor de venda são a localização e infraestrutura da propriedade. Dado que, 
imóveis com muitas suítes, artigos de lazer e situados em áreas nobres tendem a ser muito mais valorizados no momento 
da avaliação, tornando o seu preço final mais elevado.  

Além disso, é importante observar que a demanda do mercado tem um papel fundamental no processo de venda. 
Através dessa informação, é possível medir o quão popular é a procura pelo imóvel, o que permite prever a velocidade 
com que a negociação ocorrerá.  

Com base nessas informações fica evidente que vender um imóvel não é uma tarefa tão fácil quanto parece. Por isso, 
é essencial escolher uma empresa com profissionais capacitados e treinados para te atender. 

O Grupo Silvana Carvalho oferece isso e muito mais para os seus clientes! Já que, conta com mais de 14 anos de atu-
ação no mercado imobiliário do interior paulista e uma equipe de especialistas nos principais condomínios de Indaiatuba.  

Fatores que influenciam a venda do seu imóvel

Escrito por Maria Eduarda Silva dos Santos – Grupo Silvana Carvalho 
Ligue para (19) 3500-6662 ou (11) 95836-0388 (WhatsApp) e anuncie agora mesmo o seu imóvel para venda. 
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Decisão foi tomada em conjunto por todas as cidades da Região Metropolitana de Campinas

Prefeitura de Indaiatuba anuncia que 
não haverá Carnaval de rua em 2022

ARQUIVO/PMI

Carnaval das Marchinhas, CarnaPet e o Carnaval das Crianças, estão oficialmente cancelados

Durante a reu-
nião do Con-
selho de De-

senvolvimento da 
Região Metropolitana 
de Campinas (CD-
-RMC), realizada na 
última segunda-feira 
(29), prefeitos das 20 
cidades que compõem 
a região decidiram de 
forma unânime pelo 
cancelamento das fes-
tividades do carnaval 
de rua. Com a deci-
são, eventos tradicio-
nais da cidade, como 
o Carnaval das Mar-
chinhas, CarnaPet e o 
Carnaval das Crian-
ças, estão oficialmente 
cancelados. 

Em vídeo postado 
em suas redes sociais 
o prefeito de Indaia-
tuba, Nilson Gaspar, 

disse que a decisão 
foi tomada “por pru-
dência, responsabili-
dade e uma vez que a 
pandemia ainda não 

acabou”. Os eventos 
realizados em espaços 
privados, caso de clu-
bes e bares, poderão 
acontecer, desde que 

todos os protocolos de 
segurança exigidos no 
momento sejam segui-
dos.  

Compõe a região de 

Campinas as cidades 
de: Americana, Artur 
Nogueira, Campinas, 
Cosmópolis, Enge-
nheiro Coelho, Ho-
lambra, Hortolândia, 
Indaiatuba, Itatiba, Ja-

guariúna, Monte Mor, 
Morungaba, Nova 
Odessa, Paulínia, Pe-
dreira, Santa Bárbara 
d’Oeste, Santo Antônio 
de Posse, Sumaré, Va-
linhos e Vinhedo.

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Cancelamento de eventos 
não é exclusividade de 
cidades paulistas

Até poucos  me-
ses atrás a realização 
do carnaval era visto 
com o t imismo em 
boa parte do país. A 
alta porcentagem de 
pessoas vacinadas e 
as quedas nos núme-
ros de mortos e in-
fectados contribuíam 
para que a sinalização 
positiva fosse inicia-
da por representan-
tes públicos. Porém, 
com a descoberta e 
avanço de uma nova 

variante do coronaví-
rus, conhecida como 
Ômicron ,  d iversas 
cidades brasileiras já 
começam a repensar a 
realização das festivi-
dades. Cidades como 
Salvador, Fortaleza, 
Florianópolis, João 
Pessoa, Belo Hori-
zonte, Palmas, Recife 
e São Luís já cance-
laram os eventos de 
Ano-Novo e debatem 
a realização do Car-
naval. 

CONCURSO
Prefeitura de Indaiatuba abre concurso com 167 vagas em 75 cargos  

Na última quinta-
-feira (1º) a Prefeitu-
ra de Indaiatuba lan-
çou um edital com 
167 vagas a serem 
preenchidas em 75 
cargos para concurso 
público. As inscri-
ções poderão ser fei-
tas pela internet ou 
então de forma pre-
sencial e podem ser 
realizadas até o dia 
07 de janeiro. Caso 
a escolha seja pela 
inscrição presencial, 
esta poderá ser feita 
entre os dias 06 e 

22 de dezembro, no 
Ponto Cidadão. 

Segundo o Pre-
feito de Indaiatuba, 
Nilson Gaspar,  as 
vagas tem inúme-
ros benefícios, mas 
requerem compro-
metimento. “É para 
a pessoa que está 
com vontade,  que 
quer seguir carreira 
pública e quer ter 
es tabi l idade ,  mas 
que esteja afim de 
trabalhar. Quem for 
se inscrever, vá com 
o coração e a von-

tade de trabalhar”, 
disse o prefeito em 
entrevista ao progra-
ma Rádio Audiência, 
da Rádio Jornal de 
Indaiatuba. 

A s  p r o v a s ,  e m 
formato objetivo, se-
rão aplicadas no dia 
13/02 para cargos os 
de Educação e TI, 
enquanto as áreas de 
Saúde e Administra-
ção realizam o teste 
no dia 10/04. Alguns 
cargos terão que fa-
zer posteriormente 
uma prova prática. 

Os locais, bem como 
horário, ainda serão 
divulgados pela Pre-
feitura de Indaiatuba 
e  os  va lores  para 
inscrição variam de 
acordo com a pro-
fissão escolhida e 
escolaridade mínima 
exigida.  Todas as 
informações podem 
ser acessadas no site 
nossorumo.org.br

Cargos
Ensino fundamen-

tal: Agente de Ma-
nutenção, Agente de 

Serviços Adminis-
trativos, Agente de 
Serviços Operacio-
nais, Guarda Vidas, 
Motorista e Opera-
dor de Máquinas. 

E n s i n o  M é d i o 
c o m p l e t o :  A g e n -
te  Adminis t ra t ivo 
Escolar, Agente de 
Serviços de Saúde, 
Assistente de Servi-
ços Administrativos, 
C u i d a d o r  S o c i a l , 
Secretário Escolar, 
Instrutor  de Ação 
Cultural e Auxiliar 
de Saúde Bucal.

Ensino Médio e 
Curso Técnico: Aná-
lises Clínicas; En-
fe rmagem;  Nut r i -
ção, Tecnologia da 
Informação, Prótese 
Dentária e Turismo.

Ensino Superior: 
Contador, Assisten-
te de Procuradoria, 
Dentista, Enfermei-
ro ,  Méd ico ,  P ro -
fessor,  Psicólogo, 
Analista Ambiental, 
Analista Cultural , 
Tecnologia da Infor-
mação e Orientador 
Social.
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 ASSESSORIA CÂMARA DE VEREADORES DE INDAIATUBA

Câmara autoriza o repasse de R$ 2,7 mi 
a entidades sociais e culturais da cidade

Sessão na segunda-feira (29) foi acompanhada pelo vice-prefeito Túlio Tomass do Couto (MDB), que recebeu homenagem por sua pesquisa

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Recursos serão liberados à medida que os beneficiários cumprirem obrigações assumidas com o município

Os vereadores 
de Indaiatu-
ba aprovaram 

dois projetos do pre-
feito Nilson Gaspar 
(MDB), na sessão de 
segunda-feira (29), 
que garantirão o repas-
se de R$ 2,7 milhões 
para ajudar entidades 
sociais e culturais.

O presidente  do 
L e g i s l a t i v o ,  P e p o 
Lepinsk (MDB), disse 
que os projetos foram 
enviados em regime 
de urgência para dar 
tempo de os recursos 
saírem até o início do 
próximo ano e assim 
ajudarem as entidades.

Mas todas as bene-
ficiadas terão de cum-

prir exigências que 
foram estabelecidas 
em acordo com a Pre-
feitura, referentes à 
realização dos projetos 
propostos, para pode-
rem receber gradati-
vamente.

O dinheiro a ser li-
berado virá do Funcri 
(Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente), que 

tem doações de pessoas 
físicas e jurídicas, e de 
dotação remanejada da 
Secretaria de Cultura. 

Outra tarefa
Além da apresen-

tação da prestação de 
contas para cada libe-
ração parcial de recur-
sos, as entidades têm 
a incumbência de es-
clarecer empresários a 

respeito das vantagens 
de destinar o IR para o 
Funcri.

A condição consta 
do contrato de libera-
ção de recursos para 
forçar as entidades 
a divulgarem mais o 
fundo e comprovarem 
com o trabalho que re-
alizam que o dinheiro 
será bem aplicado em 
projetos especiais.

Para o presidente da 
Câmara, as entidades 
assistenciais merecem 
a ajuda do município 
porque realizam um 
trabalho de desenvolvi-
mento da criança e do 
adolescente que a Pre-
feitura não consegue.

O líder do Gover-
no na Câmara, Ar-
thur Spíndola (PP), 
comemorou o fato de 

que nunca nenhum 
vereador votou contra 
verba para as entida-
des, o que demonstra 
a credibilidade delas e 
o seu trabalho.

Orçamento
O segundo projeto 

aprovado em regime 
de urgência na sessão 
de segunda-feira, este 
em duas votações, uma 
delas em sessão extra-
ordinária, por causa da 
exigência legal, foi o 
que estabelece o orça-
mento de 2022.

O regimento in-
terno da Câmara exi-
ge que as votações 
ocorram até o dia 5 
de dezembro para vi-
gorar em janeiro. O 
orçamento será de R$ 
1,434 bilhão, sendo 
R$ 342 milhões para 
a educação e R$ 311 
milhões para a saúde.

A proposta repre-
senta um aumento de 
14,8% sobre o projeto 
deste ano, o que signi-
fica R$ 64,9 milhões a 
mais. O prefeito Nil-
son Gaspar explicou o 
aumento com a queda 
no número de casos de 
Covid.

Pesquisa sobre câncer do colo de útero  leva vice-prefeito a receber homenagem
Por iniciativa do ve-

reador Othniel Harfuch 
(DEM), o vice-prefeito 
Túlio José Tomass do 
Couto (MDB) foi ho-
menageado na Câmara, 
na segunda-feira, pela 
pesquisa que coman-
dou sobre o câncer de 
colo de útero.

A pesquisa científi-
ca apontou que o teste 
de DNA-HPV tem alta 
cobertura no rastrea-
mento desse tipo de 
câncer. Os resultados 
foram divulgados pela 
revista The Lancet Re-
gional Health – Ame-
ricas. 

O trabalho contou 
com a participação 
também dos médicos 
colegas do vice-prefei-
to, que é ginecologista, 
José Pedroso Neto e 
Júlio César Teixeira e 
valeu uma moção de 
votos de congratula-
ções.

A Câmara definiu na 
segunda-feira também 
o dia 8 de dezembro, 
véspera do aniversário 
de 191 anos de Indaia-
tuba, como data para a 
entrega das homena-
gens anuais a destaques 
da cidade em várias 
áreas.

D e  a c o r d o  c o m 
o  pres idente  Pepo 
Lepinsk, serão home-
nageadas 18 pessoas 
com títulos de cidada-
nia, de benemerência e 
de destaque esportivo e 
empresarial, que são as 
honrarias em vigor hoje 
na Câmara.
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De acordo com o balanço, 61 novas empresas se instalaram no município, totalizando 940 indústrias

Apesar da pandemia, Indaiatuba fecha o ano
com aumento de indústrias e comércios 

ARQUIVO - ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

A Secretaria Munici-
pal de Governo di-
vulgou nesta quar-

ta-feira (1º) o balanço anual, 
e apontou que Indaiatuba, 
apesar da pandemia, regis-
trou aumento no número de 
novas empresas. 

De acordo com o balan-
ço, 61 novas empresas se 
instalaram no município, 
totalizando 940 indústrias. 
Também foram cadastrados 
3.752 prestadores de servi-
ços autônomos, com 3.012 
novos na cidade. Ao todo 
são 16.412 prestadores de 
serviços jurídicos e 2.797 
novos cadastrados, com 
5.665 comércios. 

Já referente a exporta-
ções a cidade somou o valor 
de US$ 494,24 milhões e 
com relação à importação 
o montante chegou a US$ 
1.040,08 milhões.

Com relação aos dados 

do Produto Interno Bruto 
(PIB), que é um indicador 
econômico que apresenta 
a soma de todos os bens 
e serviços produzidos na 
cidade, Indaiatuba encerrou 
2021com R$15.596.305,25. 

Para o prefeito Nilson 
Gaspar, o balanço anual 
divulgado pela Secretaria 

Em exportação, a cidade somou US$ 494,24 milhões e em importação U$$ 1.040,08 milhões

de Governo é motivo de co-
memoração, diante da crise 
sanitária e econômica que a 
cidade, assim como o país, 
enfrenta há mais de um ano.

“Nosso PIB obteve um 
aumento de mais de R$2,1 
milhões em 2021. Encer-
ramos este ano com 38 in-
dústrias e 457 comércios a 

mais que no ano anterior. É 
gratificante em meio à pan-
demia ver a nossa economia 
retomando”, conta.

Aperfeiçoar 
para atrair
Como forma de atrair in-

vestidores para Indaiatuba, o 
Governo prepara profissio-

nais para o mercado através 
do posto Sebrae Aqui que 
foi implantando em março 
deste ano. Ainda em 2021 
também foi realizado o 1º 
seminário do Empretec em 
Indaiatuba, que visa a for-
mação de empreendedores 
no mundo, um seminário 
intensivo criado pela Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), promovido em 40 
países e que no Brasil e é 
exclusivo do Sebrae.

De acordo com o se-
cretário de Governo, Luiz 
Alberto Cebolinha Pereira, 
mesmo em meio a pandemia 
algumas alternativas foram 
tomadas para amenizar o 
impacto econômico. “Em 
2021, trouxemos uma varie-
dade de cursos de diversas 
áreas para preparar as pesso-
as para as vagas de trabalho 
e em contrapartida, ajudar 
as empresas a encontrarem 
mão de obra qualificada. 
Conseguimos encaminhar 
neste ano mais de 14 mil 

pessoas e fizemos essa ponte 
de sucesso entre empregado 
e empregador”, relata.

Ainda segundo a pasta, 
foi realizado o 3º e 4 ciclo do 
Programa Brasil Mais que 
teve o papel fundamental 
para o avanço econômico do 
município, além do Projeto 
Link, em parceria com o 
Grupo Unieduk, que teve 
como objetivo promover e 
estreitar o relacionamento 
entre grandes empresas e 
fornecedores locais.

Geração de emprego
De acordo com os núme-

ros do Caged até o mês de 
novembro foi contabilizado 
um saldo positivo de 5.801 
admissões. 

No Banco do Povo, pro-
grama de microcrédito para 
empreendedores, chegaram 
a 1.992 os números de aten-
dimentos realizados. O valor 
total financiado obteve o 
resultado de R$633.963,04.

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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Professores promovem projeto voltado
à conscientização no Parque Ecológico 
Ação recolheu 64 sacos de lixo de 100 litros das margens; parte desse material seguiu para a reciclagem

Os professo-
res Rodrigo 
Campos Sal-

les, Sérgio José Tei-
xeira e Alex Ventrici 
promoveram o proje-
to de mutirão “Par-
que Vivo”, no último 
dia 21, nas margens 
do Parque Ecológico 
de Indaiatuba.

O objetivo foi des-
pertar para a cons-
cientização sobre a 
importância de se 
preservar mananciais 
como o Córrego Bar-
nabé, que atravessa o 
parque e que é sem-
pre alvo de deposi-
ção de lixo.

“Nossa intenção 
foi usar o evento para 
marcar os 30 anos de 
criação do Parque 
Ecológico e chamar 
a atenção para essas 

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br

A ação marcou a lembrança dos 30 anos da construção do Parque Ecológicp

prioridades educa-
cionais e de cida-
dania,  que andam 
esquecidas”, disse 
Sérgio Teixeira.

Muito lixo
A ação recolheu 

64 sacos de lixo de 
100 litros da mar-
gem mais baixa do 

córrego até um má-
ximo de 10 metros 
acima da margem, a 
maioria de produtos 
recicláveis, que fo-

ram encaminhados 
para o processamen-
to.

“ F a z  p a r t e  d a 
conscientização que 
queremos entender 
que há materiais re-
cicláveis no l ixo, 
que podem ser rea-
proveitados, e a sua 
retirada do córrego 
faz bem duplamen-
te”, disse Alex Ven-
trici.

Entre o material 
recolhido estavam 
bexigas estouradas, 
papéis de bala, canu-
dos de pirulito, tam-
pas de garrafas PET, 
tampas de garrafas 
de cerveja, sacolas 
plásticas, garrafas 
PET, bitucas e pinos 
para drogas.

O projeto
O projeto consis-

tiu em uma cami-
nhada pelo Parque 

Ecológico, passan-
do pelas margens 
do Córrego Barnabé 
para a operação pen-
te fino de limpeza e 
navegação por caia-
que para limpar o 
leito do manancial.

Participaram da 
ação cidadãos vo-
luntários, esportis-
tas, integrantes do 
Poder Público, Cor-
po de Bombeiros, 
Igreja Adventista e 
os grupos de esco-
teiros Indaiá, Falcão 
Azul, Rosa dos Ven-
tos e Desbravadores. 

A atividade co-
meçou por volta das 
8h e seguiu até 11h 
com a caminhada 
e a navegação pelo 
Córrego Barnabé e 
em seguida houve 
o plantio de mudas 
pelos  30 anos de 
existência do Parque 
Ecológico. 

BENEFÍCIO
Documentos do projeto Bolsa de 
Estudos Passe Transporte devem 
ser entregues nos dias 9 e 10

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social in-
forma que de acordo com 
o calendário anual do Pro-
jeto Bolsa de Estudos Passe 
Transporte 2021, nos dias 
9 e 10 de dezembro, os 
beneficiários do projeto 
devem enviar os boletos e 
os comprovantes de paga-
mento referentes ao mês de 
novembro via WhatsApp.

Aos que não entregaram 
os documentos de novem-

bro, devem enviar junto 
com os de dezembro (para 
aqueles que perderam a 
data), juntamente com o 
número de protocolo, em 
apenas um dos números de 

WhatsApp disponibilizados 
pela Secretaria: (19) 99602-
7648 ou (19) 99663-6081. 
Não há necessidade de en-
viar nos dois números para 
que não haja duplicidade.

Os beneficiá-
rios do projeto 

devem enviar 
os boletos e os 
comprovantes 
de pagamento 
via WhatsApp
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Bancos definem horário de funcionamento 
durante os feriados de Natal e de Ano Novo
Instituições irão abrir em horário especial durante a véspera de Natal e o dia 30 será o último dia 

A Federação Bra-
sileira de Ban-
cos (FEBRA-

BAN) definiu os ho-
rários de atendimento 
à população durante o 
final do ano. Na véspera 
de Natal, dia 24, as ins-
tituições funcionarão 
de 09h às 11h. Caso o 
cliente perca a data, os 
bancos voltam a funcio-
nar em horário normal 
entre os dias 26 e 30 de 
dezembro, sendo este 
o último dia aberto do 
ano, retornando no dia 
03 de janeiro de 2022. 

A Febraban também 
relembrou que as agên-
cias bancárias não fun-
cionarão, como de cos-
tume, nos feriados de 
Natal (25/12) e também 
Confraternização Mun-
dial (01/01). Segundo o 

diretor-adjunto de Ser-
viços da FEBRABAN, 
Walter Tadeu de Faria, 

os horários especiais 
não irão atrapalhar os 
clientes, que podem uti-

lizar os meios digitais 
para realizar as opera-
ções. “Mesmo durante 

feriados, os canais di-
gitais e caixas eletrôni-
cos estão disponíveis e 

oferecem praticamente 
a totalidade das tran-
sações financeiras do 
sistema bancário”, afir-
mou Walter.

Os carnês e con-
tas de consumo (como 
água, energia, telefone, 
etc.) vencidos no fe-
riado poderão ser pa-
gos sem acréscimo no 
dia útil seguinte. Nor-
malmente, os tributos 
já estão com as datas 
ajustadas ao calendá-
rio de feriados, sejam 
federais, estaduais ou 
municipais. 

Serviço - Funciona-
mento dos bancos

Dia 24: 09h às 11h
Dia 25: fechado 
De 26 a 30: 
10h às 15h 
De 31 a 2: fechado 

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Os horários especiais não deverão atrapalhar os clientes, já que eles podem utilizar os meios digitais para operações

 JME
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Rogério Nogueira, Ricardo França, Pepo Lepinsk e Bruno Ganem buscam o voto de quem acredita mais em gente da cidade

Os pré-candidatos 
a deputado esta-
dual por Indaia-

tuba Rogério Nogueira 
(DEM) e Ricardo França 
(Podemos), que buscam 
vaga na Assembleia, e 
Pepo Lepinsk (MDB) 
e Bruno Ganem (Pode-
mos), que tentam a Câ-
mara, apostam no eleitor 
que acredita mais em 
gente da própria cidade. 

É que os três primei-
ros nasceram, cresceram 
e construíram o seu ca-
pital político em Indaia-
tuba e o quarto, Bruno 
Ganem, só não nasceu 
na cidade (seu local de 
nascimento é São Pau-
lo), mas vive nela desde 
pequeno e cresceu e se 
tornou político defen-
dendo as bandeiras do 
município.

Pré-candidatos a deputado apostam no 
local de nascimento para atrair eleitores

Os quatro entendem 
que o eleitor precisa 
prestar atenção no lo-
cal de nascimento do 
seu candidato preferido 
na hora de escolher os 
seus representantes. Eles 
acreditam que faz dife-
rença ser alguém da cida-
de pela proximidade que 
essa pessoa vai ter com a 
realidade atual e com o 
que precisa mudar.  

Linha direta
“O eleitor que quer o 

bem da cidade, vota em 
gente de Indaiatuba, que 
já conhece os problemas 
locais e já sabe do que 
precisa ser feito para 
resolver. É linha direta. 
Depois, é mais fácil para 
quem é daqui entender 
quais são as aspirações 
do eleitor daqui”, disse 
o presidente da Câmara, 
Pepo Lepinsk.

O pré-candidato Ro-
gério Nogueira também 
é da mesma opinião. Na 
atual legislatura, ele foi o 

deputado que mais trou-
xe verbas para Indaiatuba 
(mais de R$ 34 milhões) 
e isto foi possível por 
saber todas as demandas 
e as suas prioridades. 
“Além disso, já sabemos 
o que precisa ser feito na 
questão burocrática”.

Ganem e França con-
cordam com o fato de 
que os candidatos que 
nasceram ou estão em 
Indaiatuba sabem mais 
do município que os can-
didatos de fora. Ganem 

Rogério Nogueira (DEM)

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ainda argumenta que a 
sua candidatura a prefeito 
o levou a conhecer mais 
ainda os problemas que a 
cidade tem e o que preci-
sa ser feito.

De fora
Especialistas em com-

portamento do eleitor 
dizem que não se trata de 
bairrismo defender candi-
daturas locais. Para eles, 
a pulverização dos votos 
em vários candidatos 
de fora da cidade, como 

ocorreu em 2018, não é 
saudável para o retorno 
e para a resolução dos 
problemas do município. 

O Mais Expressão fez 
um levantamento para 
saber como os dez depu-
tados estaduais e dez fe-
derais mais bem votados 
na cidade trabalharam 
o retorno dos votos em 
recursos ao município. 
O resultado é que só um 
deputado estadual e qua-
tro federais destinaram 
emendas a Indaiatuba.

No caso dos estadu-
ais, entre os dez mais 
bem votados na cidade, 
oito eram de fora e só 
dois deles responderam 
a reportagem. Os demais 
sequer tomaram conhe-
cimento da cidade. Entre 
os deputados federais, 
apesar de o número ser 
maior, eles enviaram só 
emendas impositivas, ou 
seja, vinculadas.

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Ricardo França  (Podemos) Pepo Lepinsk (MDB) Bruno Ganem (Podemos)
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Colégio Meta enaltece seus representantes 
na Olimpíada Brasileira dos Saberes
Foram 8 meses de trabalho, 2 fases teóricas, 1 prática e mais de 10 mil inscritos em todo Brasil

A OBS, Olimpí-
ada Brasileira 
dos Saberes, 

concluiu em 12 de no-
vembro a edição 2021. 
Foram 8 meses de tra-
balho, 2 fases teóricas, 
1 prática e mais de 10 
mil inscritos em todo 
Brasil.  Seis estudantes 
do Colégio foram classi-
ficados para a fase final, 
competiram duramente 
em 6 provas de conheci-
mentos em língua ingle-
sa: quiz de Matemática, 
quiz de Lógica, quiz de 
Ciências, debate, cons-
trução de barco e prova 
de Robótica. 

Nesse período de in-
tenso trabalho, conta-
tou-se o apoio da equipe 
pedagógica, pais, cole-
gas de turma e o enga-
jamento de dedicados 

O desafio foi grande, 
mas os estudantes do 
Colégio Meta encaram-
-o com altivez, resili-
ência e representaram 
brilhantemente a escola, 
nesta competição. Além 
das premiações, o que 
ficou foram memórias, 

Seis estudantes do Colégio foram classificados para a fase final

professores, em especial 
a professora Michelle 
Yamashita de Robóti-
ca, o professor Rogério 
Tonolli de Física, a Pro-
fessora Camila Thais de 
Inglês, que teve a honra 
de ser a “team leader” 
desse time tão especial.  

aprendizados, parcerias 
e registros incríveis das 
aventuras que viveram 
nesse percurso.

A professora Camila 
Thaís manifesta que há 
7 anos integra a Equipe 
Meta e ainda segue ain-
da maravilhada, como 

no primeiro dia, com 
a atmosfera de apren-
dizado, formação de 
caráter e engajamento 
dos estudantes. Não há 
barreiras que não pos-
sam ser transpassadas, 
não há dificuldades que 
não sejam enfrentadas. 
Toda a equipe, colabo-
radores, pais e alunos 
trabalham juntos para 
garantir educação de 
qualidade, humana e 
eficiente. 

Lohany, Felipe, João 
Lucas, Milena, Larissa 
e Isabela, são os bravos 
alunos que representa-
ram tantos outros,  de 
forma brilhante, pio-
neira, inspiradora, com 
excelência acadêmica, 
nesta competição.

Os princípios da pro-
posta pedagógica do Co-

légio Meta fundamen-
tam-se na construção 
do conhecimento como 
resultado de processos 
de interação, forma-
ção humana e integral, 
participação ativa do 
estudante em todas as 
atividades que envol-
vem os atos de ensinar 
e aprender, no desenvol-
vimento da criatividade, 
criticidade e autonomia.

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

INFORME PUBLICITÁRIO

DIABETES
Grupo UniEduK apoia programa para auxiliar adolescentes na adesão ao tratamento

Jovens de 12 a 16 anos 
são assistidos por psicólo-
ga e enfermeira, com apoio 
de alunos de Nutrição

O aumento nos casos 
de diabetes em crianças e 
jovens acende o alerta para 
os pais e profissionais da 
saúde. O Atlas Diabetes 
2021 aponta mais de 95 
mil meninos e meninas 
com menos de 20 anos 
diagnosticados com a do-
ença no Brasil, o que leva 
o país a marca de terceiro 
no mundo com mais casos 
nessa faixa etária, perden-
do apenas para Estados 
Unidos e Índia.

A dificuldade na ade-
são ao tratamento princi-
palmente no tipo 1, que 
tem causas genéticas e 
aparece na maior parte dos 
diagnósticos da doença 
em jovens, leva muitos 
pacientes a renunciarem 
aos cuidados necessários. 
Para auxiliar os portadores 
do diabetes no atendimen-
to clínico e nutricional, o 
Grupo UniEduK em apoio 
a Prefeitura de Indaiatuba 
participa do Grupo Auto-
cuidado e Qualidade de 
Vida do Adolescente com 
Diabetes.

Os atendimentos são 

realizados quinzenalmente 
às sextas-feiras, das 8h30 
às 10h, por psicóloga e 
enfermeiros da Prefeitura 
de Indaiatuba, no Ambula-
tório da Saúde da Mulher 
e Criança, localizado no 
Centro Escola de Saúde da 
Mulher (Cesmu). Alunos 
e professores do curso 
de Nutrição do Centro 
Universitário Max Plan-
ck - UniMAX participam 
do grupo com oficinas de 
culinária.

Participam do progra-
ma jovens de 12 a 16 anos, 
residentes de Indaiatuba, 
com encaminhamento mé-

dico. “O programa foi cria-
do para auxiliar as famílias 
que geralmente chegam 
com muitas dúvidas e 
preocupações quando se 
deparam com o diagnós-
tico de Diabetes Melitus 
tipo 1. De uma forma edu-
cativa, procuramos ajudar 
os pais e filhos na mudança 
de atitude necessária para 
o controle da doença e 
de suas complicações”, 
explica coordenadora do 
ambulatório Ana Freitas.

Segundo ela, o progra-
ma interdisciplinar propi-
cia o autocuidado e mais 
qualidade de vida ao pa-

ciente. “Atualmente existe 
uma infinidade de alimen-
tos, que deixam a deita 
cada vez menos restritiva 
e mais saudável. O apoio 
psicológico também é 
fundamental para auxiliar 
na adesão ao tratamento”, 
afirma a coordenadora.

Para a diretora da Uni-
MAX, Luciana Mori, o 
programa beneficia tanto 
a população que contará 
com serviço de saúde de 
qualidade quando os alu-
nos por terem a oportuni-
dade de colocar em prática 
os conceitos aprendidos 
em sala de aula e viven-

ciar sua futura profissão. 
“Procuramos investir na 
qualidade de ensino, corpo 
docente, infraestrutura, 
quanto nas experiências 
acadêmicas proporcio-
nadas em sala de aula, 
ambientes simulados e 
campos reais de prática 
em unidades básicas de 
saúde, ambulatórios de 
especialidades médicas e 
outros campos de estágio 
que não apenas enrique-
cem o potencial do aluno, 
mas que determinam uma 
formação sólida baseada 
na prática desde o primeiro 
ano”, ressalta a diretora.
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Indaiatuba comemora 191 anos
com sessão solene e inaugurações

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Entre as inaugurações está o Espaço Viber, Parque Pet e o Núcleo Musical Nabor Pires Camargo

Indaiatuba  com-
pleta no próximo 
dia 9 de dezem-

bro, 191 anos, e para 
comemorar haverá a 
tradicional sessão so-
lene e inaugurações 
pela cidade.

Este ano a sessão 
solene será realizado 
no Centro  de Con-
venções “Aydil Pinesi 
Bonachela”, a partir 
das 8h, com a entrega 
da Medalha João Ti-
biriçá Piratininga e o 
título de Funcionário 
Padrão da Prefeitura, 
autarquias e funda-
ções. Os homenage-
ados com a medalha 
serão o deputado Ro-
gério Nogueira e o cô-
nego Álvaro Augusto 
Ambiel.

Ainda no dia haverá 
a Igreja Matriz Nossa 
Senhora da Candelária 
realizará a missa em 
Ação de Graças pelo 
aniversário da cida-
de e pelos 191 anos 
de criação da Paró-
quia. A celebração na 
Matriz terá início às 
19h30, presidida pelo 
arcebispo Dom João 
Inácio Müller.

Após, as 20h30, a 
Administração Mu-
nicipal fará a entre-
ga oficial do Espaço 
Viber  que foi  todo 
revitalizado incluindo 
nova fachada, ilumi-
nação, revestimentos, 
pisos e pintura. O pré-
dio também ganhou 
bancadas para que os 
expositores possam 
preparar alimentos e 
os visitantes terão no-
vos sanitários. A obra 
recebeu investimen-
tos da Administração 
Municipal no valor 
aproximado de R$ 3,8 
milhões.

Inaugurações
Entre as inaugura-

ções está o Ponto de 
Informação Turística 
(PIT) que funcionará 
no Espaço Cultural 

Estação Indaiatuba 
Museu Ferroviário. A 
cerimônia que aconte-
ce no dia 10, às 19h, 
também marcará a 
reabertura do Museu 
Ferroviário que abriga 
a locomotiva a vapor 
n° 10, fabricada em 
1874 e que pertenceu 
a D. Pedro II. 

O Parque Pet ,  o 
mais completo espaço 
pet será inaugurado 
no dia 12 de dezem-
bro, a partir das 9h. 
O espaço conta com 
três áreas de passeio 
para cães de pequeno, 
médio e grande por-
te, equipamentos de 
“agility” usados para 
diversão e adestra-
mento, e um paisagis-
mo diferenciado. Para 
o público serão dispo-
nibilizados banheiros, 
espaço com mesas e 
bancos, bebedouros e 
até um playground in-
fantil com brinquedos 
variados.

O Núcleo Musical 
Nabor Pires Camargo 
será inaugurado no 
dia 15, às 19h30. O 
Núcleo que funcio-
nará no espaço do 
Casarão Pau Preto 

será gerenciado pela 
Secretaria Municipal 
de Cultura para a edu-
cação musical. 

A inauguração do 
novo Centro Cirúr-
gico do Hospital Dia 
“Dr. Renato Riggio 
Jr” será no dia 17, às 
15h. O Hospital Dia 
ganhou mais uma sala 
cirúrgica, totalizando 
três salas e ampliou a 
capacidade de aten-
dimento de 300 para 
450 cirurgias men-
sais.

Com a ampliação, 
que foi realizada em 
parceria com a As-
soc iação  das  Em-
presas de Serviços 
Contábeis de Indaia-
tuba (Aesci), o HD 
passou a contar com 
um centro cirúrgico 
moderno, preparado 
com 12 leitos de ob-
servação.

A proposta é di-
recionar para o local 
todas as pequenas ci-
rurgias que são feitas 
no Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo 
(Haoc), liberando o 
Hospital para as ci-
rurgias de média e 
alta complexidade.

A Medalha João Tibiriçá Piratininga será entregue, neste ano, ao deputado Rogério Nogueira e ao cônego Álvaro Augusto Ambiel

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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Por que devo me preocupar com o 
planejamento tributário da empresa?

REPRODUÇÃO

Conheça os três principais regimes de tributação em vigor hoje no Brasil

Essa pergunta 
certamente soa 
familiar aos ou-

vidos de muitos em-
presários e empreen-
dedores.

A resposta parece 
muito simples e óbvia, 
porém muitos empre-
sários, pelo alto envol-
vimento e preocupação 
com as atividades ope-
racionais da empresa, 
não se dão conta de 
quão complexo é o 
sistema tributário bra-
sileiro.

Pensando nisso, va-
mos entender quais 
são os três principais 
regimes de tributação 
existentes no Brasil.

Simples Nacional
Um dos regimes 

de tributação muito 
comentado entre em-
presários, é o simples 
nacional que, de sim-
ples, tem somente o 
nome.

A ideia do legisla-
dor ao criar esse re-
gime, foi simplificar 
para o empresário a 
maneira de efetuar o 
recolhimento, unin-
do uma diversidade 
de impostos em uma 
única guia. Mas o que 
muitos não sabem é 
que a aplicabilidade 
e apuração não é tão 
simples assim.

Primeiramente é 
importante destacar 
que no próprio simples 
nacional existem cinco 
anexos, com diferentes 
alíquotas que, se não 
houver muita atenção, 
pode não representar o 
regime mais vantajoso 
para a empresa.

As atividades que 
requerem mais atenção 
nesse regime são as 
de serviços, já que os 
anexos I e II são aplicá-
veis às empresas com 
atividades comercial 
e industrial, respecti-
vamente, enquanto os 
demais são aplicáveis 
às empresas do ramo 
de serviço, conforme 
a atividade exercida e 
nem sempre representa 
a forma mais vantajosa 
de apurar e recolher os 
impostos.

Lucro Presumido
Como o próprio 

nome diz, nesse regi-
me de tributação a le-
gislação presume qual 
é o percentual de lucro 
da empresa, de acordo 
com a atividade exer-
cida.

Aplicado o percen-
tual de presunção, ob-
tém-se a base de cál-

culo dos impostos, ex-
clusivamente a CSLL 
– Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido 
e o IPRJ – Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica.

Ao encontrar a base 
de cálculo, aplica-se 
a alíquota relativa a 
cada um dos impostos, 
encontrando, então, o 
valor dos impostos a 
pagar. Mas é importan-
te ficar atento, porque 
esses não são os únicos 
impostos incidentes so-
bre as operações dessas 
empresas.

Há outros impos-
tos, como o PIS – Pro-
grama de Integração 
Social, a COFINS – 
Contribuição para o 
Financiamento da Se-
guridade Social, o IPI 
– Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados 
(exclusivamente para 
empresas industriais ou 
equiparadas), o ICMS 

– Imposto sobre a Cir-
culação de Mercadorias 
e Serviços, o ISS – Im-
posto Sobre Serviços, 
dentre outros.

Lucro Real
No lucro real a apu-

ração do IRPJ e da 
CSLL são apurados 
não mais com base em 
presunção, como ocorre 
no lucro presumido.

Nessa modalidade, 
são consideradas as 
receitas da organização 
e desse montante, dedu-
zidas as despesas e en-
tão, sobre o resultado, 
são aplicadas as mes-
mas alíquotas utilizadas 
no lucro presumido.

Importante obser-
var, no entanto, que 
nem todas as despesas 
podem ser utilizadas. 
Há despesas que são 
denominadas como não 
dedutíveis e estas não 
são consideradas para 

encontrar a base de cál-
culo dos impostos.

Assim como no lu-
cro presumido, esses 
não são os únicos im-
postos incidentes so-
bre a operação dessas 
empresas. Há também 
diversos outros, como 
os mencionados ante-
riormente.

Qual o melhor re-
gime?

Impossível respon-
der essa pergunta de 
modo objetivo, sem 
conhecer a realidade 
vivenciada pela empre-
sa, além de realizar um 
estudo minucioso.

É necessário avaliar 
uma série de variáveis, 
incluindo margem de 
lucro média, volume 
da folha de pagamento, 
momento de existência 
da empresa, investi-
mentos, dentre outras.

Para utilizar a pró-

pria complexidade tri-
butária a favor da sua 
empresa, é imprescin-
dível que a sua conta-
bilidade esteja sempre 
atualizada e o profissio-
nal dessa área apresen-
te análises e simulações 
que possibilitem tomar 
a melhor decisão.

Autor
Percival Nogueira 

de Matos, Contador e 
Advogado, especialista 
em Direito Tributário, 
Holding e Planejamen-
to Societário, Pós-Gra-
duado em Direito do 
Trabalho e Processu-
al do Trabalho, sócio 
do escritório Percival 
Nogueira Sociedade 
Individual de Advo-
cacia e do escritório 
contábil  Harmonia 
Contabilidade; Master 
Practitioner; Personal 
e Professional Coach.

Para especialista, por meio do planejamento tributário é possível melhorar a gestão da empresa e ainda reduzir custos do processo
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Guarda Civil registra três casos de 
motoristas embriagados ao volante 

O primeiro regis-
tro aconteceu na 
Rua João Marti-

ni, quando o condutor de 
um veículo Vectra, diri-
gindo sob a influência de 
álcool, perdeu a direção 
de seu veículo e abalroou 
diversos carros estacio- Motoristas foram conduzidos ao IML na cidade de Campinas

FOTOS:  EDUARDO TURATTI/GCI

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

APREENSÃO

MORADA DO SOL

Equipe do Canil apreende várias drogas 
em área do Bairro Veredas da Conquista

Homem de 19 anos é preso acusado de tentativa de roubo à mão armada

nados na via. A Guarda 
Civil foi acionada e a 
equipe do GAP 093 foi 
até o local, onde deteve 
o motorista embriagado.

O segundo caso foi 
registrado na Rua XV de 
Novembro, na área cen-
tral, quando o motorista de 
um veículo Astra se evadiu 
da viatura 112 da Guarda 
Civil, que tentou realizar 

A equipe do Canil 
da Guarda Civil de In-
daiatuba apreendeu na 
noite de domingo (28) 
maconha,  cocaína e 
crack. A ação ocorreu 
no Bairro Veredas da 
Conquista enquanto os 
agentes realizavam o pa-
trulhamento preventivo, 
quando notaram alguns 
indivíduos suspeitos na 
Rua Chico Mendes. Ao 
se aproximarem os indi-
víduos saíram correndo.

Um dos homens jo-
gou uma sacola em cima 
do telhado de uma resi-
dência. A equipe conse-

A Guarda Civil pren-
deu na madrugada desta 
segunda-feira (29) um 
jovem de 19 anos, após 
tentar roubar um estabe-

sua abordagem após po-
pulares informarem que 
o motorista abalroou uma 
moto e um carro estaciona-
do e fugiu do local. 

O terceiro caso foi re-
gistrado na Rua Bernardi-
no de Campos, no centro 
da cidade. A equipe da 
viatura 120 abordou um 
motorista que apresenta-
va claros sinas de embria-

guez, como dificuldade 
na fala, olhos vermelhos, 
odor etílico. 

Nos três casos os mo-
toristas foram condu-
zidos ao IML na cida-
de de Campinas, onde 
passaram por um teste 
de alcoolemia e depois 
foram apresentados na 
Delegacia de Polícia para 
o delegado de plantão.

Equipes detiveram os acusados para que fossem submetidos a exames no IML da cidade de Campinas 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

guiu pegar a sacola e ao 
averiguar seu interior, 
encontraram duas por-
ções de maconha, 107 
microtubos com cocaína 

e 31 pedras de crack. 
Diante dos fatos toda 
a droga foi recolhida e 
apresentada na Delega-
cia de Polícia.

A equipe da Guarda 
Civil de Indaiatuba pres-
tou apoio a uma ação de 
averiguação da APRAI 
(Associação de Proteção 
aos Animais de Indaiatu-
ba) na tarde desta segun-
da-feira (29). 

Segundo informa-
ções, a APRAI recebeu 
uma denúncia de maus-
-tratos a animais em uma 
residência no Jardim Mo-
rada do Sol. Ao chegar 
no local foi constatado 
que o local não possuía 
condições sanitárias para 
a moradia de dois cães e 
um papagaio que foram 

DENÚNCIA
Homens da Guarda apoiam APRAI em 
averiguação de maus-tratos a animais

encontrados no imóvel.
Os cães foram reco-

lhidos pela APRAI e o 
papagaio, criado sem 
autorização do órgão 
competente, foi apreen-
dido pelo Setor do Meio 

Ambiente da Prefeitura e 
será encaminhado para a 
Associação Mata Ciliar 
em Jundiaí, onde recebe-
rá cuidados veterinários 
e será reinserido em seu 
habitat natural. 

lecimento comercial na 
Avenida Ário Barnabé, 
no Jardim Morada do 
Sol.

A equipe chegou até 

o indivíduo depois da 
vítima informar o des-
tino tomado pelo indi-
víduo e rapidamente 
os agentes seguiram a 

direção indicada e logra-
ram êxito na prisão do 
jovem e na localização 
da réplica de arma ele 
utilizou para tentar co-

Na casa foi encontrado um papagaio criado sem autorização

Além de maconha, havia microtubos de cocaína e pedras de crack

meter o crime. 
O homem foi apre-

sentado na delegacia de 
polícia, onde o delegado 
de plantão apreendeu 

a falsa arma e ratificou 
a voz de prisão em fla-
grante. Ele permaneceu 
custodiado e a disposi-
ção do poder judiciário.
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Pontapé inicial da competição está programado para ocorrer no dia 26 de janeiro de 2022

Fantasma pega a Lusa em casa na 
sua estreia na Série A2 do Paulista

JOSÉ LUIS SILVA/PAULISTÃO

O Esporte Clube 
Primavera jo-
gará em casa 

a sua estreia na Série 
A2 do Campeonato 
Paulista 2022. Logo na 
primeira rodada terá 
pela frente um clube 
tradicional do futebol 
paulista: a Portugue-
sa. O confronto com a 
Lusa será no dia 26 de 
janeiro de 2022, data do 
pontapé inicial da com-
petição. Os horários 
ainda não foram divul-
gados, mas a assessoria 
de imprensa do Fantas-
ma confirmou que as 
partidas em casa será às 
15h.  

Outros sete duelos 
marcam a primeira ro-
dada da competição. 
Até 19 de março, data 
de término da primei-
ra fase, o Fantasma terá 
15 desafios no Paulistão 
Série A2, com sete jo-
gos em casa e oito fora. 

Alguns jogos da 
competição serão trans-
mitidos ao vivo no You-
tube e pelos canais por 
assinatura HBO Max e 
Estádio TNT Sports. Já 
o aplicativo Paulistão 
Play transmitirá todos 
os jogos em tempo real. 

A competição prevê 
que os clubes joguem 
em turno único, garan-
tindo vaga os oito me-
lhores colocados. Nas 
quartas e seminifinais, 
os confrontos serão de 
ida e volta e, caso haja 
empate, a classificação 

será definida em co-
branças de pênaltis. Os 
dois finalistas garantem 
vaga na divisão princi-
pal do futebol paulista, 
enquanto que os dois 
últimos serão rebaixa-
dos. 

Além do Primavera 
(vice da A3), estreiam 
na Série A2 do Pau-
listão 2022 o Linense 
(campeão da A3), além 
do São Bento e São 
Caetano, ambos rebai-
xados da elite estadual 
este ano.

Confira a tabela 
completa no site www.
maisexpressao.com.br

Estádio 
Enquanto prepara 

o elenco para a estreia, 
fora dos gramados a 
diretoria primaverina 
corre para atender às 
exigências da Federação 
Paulista Futebol (FPF), 
que divulgou um laudo 
com as melhorias que o 
estádio Ítalo Mário Li-
mongi, em Indaiatuba, 
precisa passar para ser 
utilizado na Série A2. 

Segundo o presiden-
te do Fantasma, Eliseu 
Marques, o laudo con-
tém 60 páginas e uma 
série de exigências. “Já 
estamos providencian-
do as alterações e temos 
um prazo de 30 dias (a 
partir de 30 de novem-
bro) para resolvermos 
tudo isso. Já iniciamos 
as obras”, informa.   

De acordo ainda 
com Marques, o estádio 
já está liberado para a 
disputa da Série A2 e 

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br 

não precisará de novas 
construções para ter 
sua capacidade de pú-
blico aumentada. 

“Com as adequações 
de engenharia realiza-
das, hoje o estádio tem 
capacidade para 8022 
lugares”, explica. A mu-
dança envolve todas as 
arquibancadas, inclu-
sive as áreas que eram 
destinadas para presen-
ça da imprensa e da di-
retoria. 

Os estádios da Sé-
rie A2 precisam ter no 
mínimo 8 mil lugares, 
antes o Gigante da Vila 
tinha capacidade para 
6.914 lugares.

Gabriel Giovannini conquistou, pela segunda vez 
consecutiva, o Campeonato Brasileiro de Downhill

Memórias do 
E.C. Primavera

No “Memórias” dessa semana vamos recordar o ano de 1986, quando o Esporte Clube Primavera disputou a Segunda Divisão 
do Campeonato Paulista – equivalente a Série A2 da competição. Naquele ano, o campeonato contou com 55 equipes, divididas 
em quatro grupos, subdivididos em duas séries cada. O clube ficou no grupo Branco, na Série D. Nas duas primeiras fases, 
conquistou nove vitórias, 11 empates e seis derrotas. Classificado, na terceira fase teve dois empates e quatro derrotas, sendo 
eliminado da Série A2.

ACERVO DO EC PRIMAVERA

O horário  ainda não foi divulgado pela Federação, mas a assessoria de imprensa diz que deve ser 15h
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Estado mantém o uso obrigatório 
de máscaras em espaços abertos

AGÊNCIA BRASIL

Decisão foi anunciada nesta quinta-feira (02) após a confirmação dos primeiros casos da ômicron

O G o v e r n a -
dor do Es-
t a d o  d e 

S ã o  P a u l o ,  J o ã o 
D o r i a ,  a n u n c i o u 
nesta quinta-feira 
(02) que irá manter 
a obrigatoriedade 
do uso de máscaras 
em espaços abertos, 
após a confirmação 
da variante ômicron 
do coronavírus em 
São Paulo. O Go-
verno do Estado pre-
via a flexibilização 
da medida a partir 
do próximo dia 11. 

P a r a  D o r i a ,  a 
prudência deve ser 
mantida neste mo-
mento. “Decidimos 
adotar essa medi-
da com o cenário 
epidemiológico no 
estado. Todos os nú-

meros demonstram 
que a pandemia está 
recuando em São 

Paulo, mas vamos 
optar pela precau-
ção”, disse.

Incertezas
O recuo, segundo 

o Comitê Científi-

Surgimento da nova variante fez as autoridades de saúde repensarem as liberações para garantir a segurança

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

co é há incertezas 
quanto ao impacto 
da  var iante  ômi-

cron  às  vésperas 
do fim de ano. Os 
pe r íodos  de  Na -
tal e do Réveillon 
costumam provocar 
grandes aglomera-
ções, o que facilita 
a  t ransmissão de 
doenças  r e sp i ra -
tórias como a Co-
vid-19.

São Paulo foi o 
primeiro estado a 
instituir um Centro 
de Contingência da 
Covid-19 no país, 
em 26 de feverei-
ro de 2020,  ime-
d i a t a m e n t e  a p ó s 
a confirmação do 
pr imeiro caso da 
doença no Brasil. 
A lém d i s so ,  São 
Paulo foi um dos 
primeiros estados 
a exigir o uso de 
másca ra  e  a  im-
plantar a quaren-
tena.
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Saiba mais sobre as doenças mais
comuns no verão e como prevenir

REPRODUÇÃO

Muitos não sabem, mas os dias quentes também demandam atenção com a saúde

O verão  a inda 
não chegou, 
mas as altas 

temperaturas nos fa-
zem esquecer que es-
tamos na primavera. 
Os dias mais quentes 
do ano estão entre de-
zembro e março. 

Elaboramos uma 
lista com as doenças 
mais  comuns dessa 
época, para que você 
possa se prevenir, ou 
saber a melhor forma 
de tratá-las. São elas:

Desidratação
Definida como a 

perda excessiva de lí-
quidos e sais minerais, 
a desidratação é uma 
doença comum no ve-

Beber água é importante para evitar outros problemas de saúde mais comuns no verão

rão devido ao aumento 
da transpiração e, em 
alguns casos, devido 
também a vômitos e 

diarreia  decorrente 
de uma intoxicação 
alimentar.

Normalmente, per-

BARBARA GAR-
CIA

COVID-19
Secretaria de Saúde orienta sobre segunda dose da vacina Janssen

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde informa 
que Indaiatuba aplicará 
a segunda dose da va-
cina Janssen para as 
pessoas que receberam 
a pelo menos 2 meses, 
após recomendação do 
Governo do Estado de 
São Paulo. 

Porém, a pasta en-
fatiza que é necessário 
aguardar o envio de 
vacinas por parte do 
Estado e sempre ficar 
atento na plataforma, 
Minha Vacina, no site 

da Prefeitura.
Além disso, toda a 

população adulta pode 
se vacinar com a dose 
adicional de Covid-19. 
A nova orientação do 
Plano Estadual de Imu-
nização (PEI) segue a 
diretriz do Programa 
Nacional de Imuniza-
ção (PNI) e vale para 
todas as pessoas que 
tomaram as duas doses 
da Coronavac, Astra-
zeneca e Pfizer há pelo 
menos quatro meses. A 
partir de 1º de dezem-

bro, quem completou o 
esquema vacinal até ju-
lho poderá se vacinar.

Segundo informa-
ções, as vacinas de 
reforço para Janssen 
serão aceitas da própria 
marca e também da fa-
bricante Pfizer, porém, 
é necessário aguardar 
a convocação no siste-
ma Minha Vacina, no 
site da Prefeitura de 
Indaiatuba, através do 
link: https://vacinacao.
indaiatuba.sp.gov.br/
login

demos dois litros e 
meio de água por dia, 
através da urina, sali-
va, suor e até pelas fe-

zes. Um quadro pode 
s e r  de f in ido  como 
desidratação após a 
perda de líquidos ul-
trapassar esse limite. 

Micose na pele
As micoses são fo-

cos de infecção causa-
das pela proliferação 
de fungos em alguma 
parte do corpo. Nor-
malmente, essas regi-
ões costumam ser mais 
quentes e úmidas, pois 
são as que mais favo-
recem a reprodução 
dos micro-organismos. 
Por isso, no verão, em 
que essas condições 
são agravadas, as mi-
coses se tornam mais 
frequentes. Entre os 
sintomas dessa doença 
estão: uma forte co-
ceira, vermelhidão e 

ressecamento da pele.

Intoxicação Ali-
mentar

A conservação ina-
dequada de alimentos 
é uma das principais 
vilãs durante o verão, 
pois resultam em in-
toxicação alimentar. 
Essa condição é uma 
reação natural do or-
ganismo após ingerir 
comidas contaminadas 
com bactérias, fungos 
ou toxinas produzidas 
por esses micro-orga-
nismos. Após o con-
sumo de um desses 
alimentos, os sintomas 
iniciam com náuse-
as, vômitos, diarreia, 
febre e evoluem para 
des id ra tação  e  um 
mal-estar  general i-
zado.

REPRODUÇÃO

Pessoas vacinadas com a vacina Janssen devem receber a segunda dose ainda neste mês
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Unidade completa 15 anos na cidade, com modelo de instruções diárias de conversação

Escola Asset oferece aulas de inglês 
para profissionais de várias áreas

ASSET

Escola utiliza o método da ‘abordagem natural’, que privilegia a parte da conversação 

A Escola de In-
glês Asset, que 
completa em fe-

vereiro do ano que vem 
15 anos em Indaiatuba, 
criou um modelo dife-
renciado de aulas para 
profissionais que dese-
jam se aprimorar em sua 
formação.

As aulas são ofereci-
das de segunda a sexta, 
valorizando a conver-
sação, através do mé-
todo que chamaram de 
“abordagem natural”, 
pois procuram ensinar 
a língua inglesa de for-
ma parecida com que 
aprendemos nossa língua 
materna. 

No programa com 
uma aula em cinco dias 
da semana, chamado 
“Clássic”, o curso é con-
cluído em dois anos. 
Um outro modelo, o 
“Mentoring”, dessa vez 

com duas aulas por dia, 
pode ser concluído em 
um ano. Recentemente, 
foi criado também o mo-
delo “Intensivo”, em que 
toda a carga horária do 
curso – 400 horas/aula 
- pode ser concluída em 
seis meses, porém, com 
quatro aulas por dia da 
semana. 

O empresário res-
ponsável pela Asset é 
Luiz Gustavo Marques 
de Paula, advogado, de 
42 anos. Ele afirma que 
o diferencial deles está 
em oferecer cursos para 
adultos profissionais que 
precisassem aprender 
de forma rápida, para 
melhorar sua formação e 
assim conseguir melho-
res posições na carreira.

“A ideia de investir 
na comunicação oral re-
sultou em muito sucesso. 
Uma das alunas, a Carol, 
formou-se em Direito e 
hoje trabalha em Londres 
na área dela. Aprendeu a 

língua aqui com a gente”, 
conta Gustavo, satisfeito. 
Além disso, ele também 
lembra de outros alunos 
que aprenderam tão bem 
nesse modelo de ensino, 
que até mesmo abriram 
suas próprias escolas de 
línguas. Já existem três 
escolas na cidade que 
foram idealizadas por 

ex-alunos, seguindo a 
mesma metodologia.

Neste ano de 2021, 
Gustavo decidiu formar 
parceria com a Global 
Trainning, uma escola 
com cursos de softwares 
de tecnologia, idealizada 
pelo empresário e pro-
fessor Clayton Malta. 
“Nós percebemos que os 

clientes da Asset muitas 
vezes são os mesmos que 
procuram a Global. Por 
isso fiz o convite para 
que eles compartilhas-
sem o mesmo prédio, 
esse que estamos há 15 
anos, justamente para 
oferecer aos alunos uma 
experiência ainda mais 
completa de aprendiza-

do”, explica Gustavo. 
Por conta do isola-

mento provocado pela 
pandemia, Gustavo per-
cebeu a necessidade de 
transformar o conteúdo 
das aulas em cursos di-
gitais. Para isso montou 
um estúdio, conseguiu 
gravar todas as aulas, e 
hoje tem a possibilidade 
de oferecer os mesmos 
pacotes de aulas tanto no 
modelo presencial como 
digital, o que ampliou 
também o alcance para 
novos públicos.

Se gostou do estilo de 
ensino da Asset, e gos-
taria de aprimorar seus 
conhecimentos em língua 
inglesa, pode acessar 
o site http://inglesas-
set.com.br, procurá-los 
na pagina do Facebook 
“Asset”, pelo Instagram 
@inglesasset , ou até 
mesmo no endereço Rua 
Pedro Gonçalves, 401, 
no bairro Jardim Pau 
Preto, em Indaiatuba.

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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Nossos clientes são muito queridos e merecem sempre 
ser acarinhados, nesta semana a Katia Precoma nossa 
cliente e amiga, recebeu um delicioso Bolo da Madre!!

Bruna, Giovanna, Thabata e Tatiane almoçando no Restaurante De La Marie, 
que fica na R. Sorocaba, 184 - Jardim America!!

A Noiva Daniela casou no dia 05 de novembro, e 
nosso cliente e parceiro Thiago Felix Cabeleireiro, 
foi até a cidade de Maresias para arrumá-la, para 
um dos dias mais importantes na vida de uma 
mulher. Parabéns Daniela e muitas felicidades!!

Dezembro é o mês de aniversário da Imuny Vacinas, com a missão de preservar a 
saúde e bem estar através da imunização, a Imuny Vacinas oferece as mais diver-
sas e modernas vacinas disponíveis no mercado para todas as idades. Para mais 
informações (19)3115-3212. Parabéns e muito sucesso  Ana Paula e sua equipe!

A Plenus Imobiliária inaugurou em nova sede no último sábado dia 27, com um delicioso coquetel, recebeu 
amigos, clientes e a imprensa. Desejamos parabéns e muito sucesso ao  Murillo, Rayssa e toda a equipe Plenus! 

Dia de entrega da moção ao Sr. Benedito, mais co-
nhecido como Dito Preto, o idealizador e fundador 
da feirinha de veículos que teve início em 1988 na 
Alameda Dr. José Cardeal em Indaiatuba. Parabéns 
Sr. Benedito!!

No último sábado dia 27, estive na Doce Sabor 
Bolos e Cia, para parabenizar o Joel pelos 05 
anos da loja, nós do Mais Expressão desejamos 
parabéns e muito sucesso, que venham outros 
anos para comemorarmos!!
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Adelaide Decorações

Caio e Silvana, do Grupo Silvana Carvalho, recebendo 
os amigos Valéria e Dr. Othoniel.

Nossa cliente Keli da Tapera Corretora de Seguros, 
recebendo um delicioso Bolo da Madre, mimo do 
Jornal Mais Expressão.

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

Quem aniversariou no último dia 30/11 foi o Dr. Caio. O 
Jornal Mais Expressão deseja parabéns, felicidades sempre. 
Na foto com sua esposa Dra. Camila e o filho Martim.

Quem apaga velinhas amanhã dia 4/12 é o senhor 
Orlando da Placas de Túmulos. O Jornal Mais 
Expressão deseja parabéns, muitas felicidades e que 
Deus o abençoe plenamente. Na foto com sua esposa 
Nair, recebendo um delicioso Bolo da Madre, carinho 
desse semanário.

A linda Nina Melicardi com sua tutora Tereza em 
consulta na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de 
Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Clínica Bicho Amigo

Colégio Meta 

Alunos do Ensino Médio, em visita ao Centro 
Universitário UNIMAX, no campus de Indaiatuba.

Alunos do Ensino Médio, em visita ao Centro 
Universitário UNIMAX, no campus de Indaiatuba.

As coordenadoras Fabíola, Jessamine e Andréa, 
acompanhadas do Professor  de Educação 
Socioemocional, Renan e a consultora pedagógica 
LIV (Laboratório Inteligência de Vida), Thauane 
Rocha.
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Ele já desenvolveu estilo próprio de foto, e hoje se dedica ao seu projeto como DJ

Kaio Mascarenhas é 
fotógrafo e cofundador 
do projeto ‘Recreio Clubber’

Kaio Ygor Mas-
carenhas tem 27 
anos, e diz que 

se sente ligado às Artes 
desde pequeno. “Meu 
pai já desenhava, e eu 
adorava ver o trabalho 
de um primo, que fazia 
desenhos animados para 
sites”, conta. 

Por admirar muito, 
com 14 anos ele fez curso 
de Web-Designer e foi 
trabalhar com o primo. 
Na mesma época, fez 
aulas de balé até os 18 
anos. “Acho que essa ex-
periência como bailarino 
me trouxe conhecimento 
sobre as luzes dos espe-
táculos”.  Desde então, 
ele ficou mais ligado à 
iluminação e fotografia, 
do que propriamente com 
a dança.

Trabalhou por um 
tempo em um estúdio 
de publicidade, com edi-
ções de fotos, vídeos, 
e até textos de propa-
ganda. Porém, sentia 
que estava colocando 
sua energia criativa em 
algo com o qual não se 
identificava: “eu não 
queria ficar estimulando 
o consumismo, então, 
saí do estúdio, com-
prei meu primeiro kit 
de fotografia, e comecei 
a tirar fotos em festas 
de Campinas e região”, 
relembra. 

Em 2019, começou a 
frequentar festas de mú-
sica eletrônica e clubs, e 

passou a ser visto pelos 
produtores e donos dos 
locais. Considera seu 
trabalho com a fotografia 
profissional mais expres-
sivo que suas outras vi-
vências no meu artístico. 
Atualmente fotografa 
festas noturnas, shows e 
espetáculos.

 Foi em uma dessas 
festas que ele conheceu a 
amiga Angélica Letícia, 
exatamente quando am-
bos estavam precisando 
de ajuda para entregar 
um resultado melhor. 
Ela precisava de equipa-
mentos de luz, e ele de 
alguém que o ajudasse a 
posicioná-los. A parceria 
dura até hoje. 

Em uma dessas fes-
tas, eles estavam no 

fumódromo do bar, con-
versando com várias 
pessoas, e Kaio teve 
uma percepção: “Me 
veio a ideia de que aqui-
lo parecia um recreio. 
Só que com crianças 
adultas e malucas, se di-
vertindo”, conta em tom 
bem-humorado. Dessa 
vivência surgiu o projeto 
de criação de conteúdo 
“RECREIO Clubber”, 
que reúne artistas de vá-
rios locais para produzir 
vídeos, textos, podcasts 
de música e outras ar-
tes ligadas ao universo 
Clubber. 

 Foi nessa época tam-
bém que ele teve aulas com 
a professora Ella de Vuo-
no, professora da AIMEC 
(Academia Internacional 

ARQUIVO PESSOAL

de Música Eletrônica) e 
fundadora da gravadora 
Diversall Music.

Depois dessas aulas 
de música, ele passou a 
desenvolver um proje-
to próprio como DJ, o 
“KKK.AIO”. O estilo de 
música que prefere tra-
balhar são misturas dos 
ritmos da periferia, como 
rap e funk, com música 
eletrônica.  Sempre que 
pode, em suas pesquisas 
musicais, procura artistas 
que estejam à margem do 
padrão: negros, latinos, 
LGBT+, asiáticos, entre 
outros grupos.

Se gostou do trabalho 
do Kaio e quer acompa-
nhar mais de perto, é só 
procurar no Instagram 
como @locomocao.  

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

O fotógrafo, werb-designer e DJ Kaio Mascarenhas com um pouco de sua trajetória

GHOSTBUSTERS - OS CAÇA-FANTASMAS: MAIS ALÉM
Lançamento - Ação / Aventura / Comédia - Classificação 12 anos - 125 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping - atenção especial aos horários Quinta (18) a Sábado (20), Se-
gunda (22), Terça (23) e Quarta (24): 20h15 [VIP] Domingo (21): 19h10 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (18), Sexta (19), Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24): 16h00 / 18h50
Sábado (20) e Domingo (21): 14h20 [TC] / 16h00 / 18h50
Polo Shopping - atenção especial aos horários
Quinta (18) a Sábado (20), Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24): 15h00 / 
17h00 / 19h00 / 21h45
Domingo (21): 14h05 / 17h00 / 20h10
..................................................................................................................................
NOITE PASSADA EM SOHO
Lançamento - Drama / Suspense - Classificação 16 anos - 117 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (18) a Quarta (24): 21h35
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (18) a Domingo (21): 17h50 [TC]
Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24): 16h45 [TC]
....................................................................................................................................
HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOSAL [3D]
Exibição especial em comemoração aos 20 anos de lançamento - Aventura / 
Fantasia - Classificação Livre - 152 minutos
3D - LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente no Domingo (21): 20h00 [TC]
Polo Shopping
Somente no Domingo (21): 16h20
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente no Domingo (21): 13h30 [TC] / 16h45 [TC]
Polo Shopping
Somente no Domingo (21): 14h30 / 21h20
...................................................................................................................................
OS TRADUTORES
Reprise - Drama / Suspense - Classificação 14 anos - 105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (20): 15h00 [TC]
*Para este filme, ingresso único R$ 12,00 por espectador
..................................................................................................................................
PIXINGUINHA: UM HOMEM CARINHOSO
Sessão do “Cineclube Indaiatuba” - Drama Biográfico - Classificação 14 anos 
- 101 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Terça (23): 19h30 [TC]
*Para este filme, ingresso único R$ 12,00 por espectador
....................................................................................................................................
DEUS NÃO ESTÁ MORTO: O PRÓXIMO CAPÍTULO
2ª semana - Drama - Classificação 12 anos - 110 minutos
DUBLADO
Polo Shopping - atenção especial aos horários
Quinta (18), Sexta (19), Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24): 21h15
Sábado (20): 14h35
*Domingo, dia 21, excepcionalmente não haverá exibição deste filme
......................................................................................................................................
ETERNOS
3ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 157 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (18) a Sábado (20), Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24): 17h20 [TC] 
/ 21h00 [TC]
*Domingo, dia 21, excepcionalmente não haverá sessão da versão legendada 
no Jaraguá
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (18) a Quarta (24): 15h30 / 19h30
Polo Shopping Quinta (18), Domingo (21) e Quarta (24): 15h40 [VIP] / 17h45 
/ 19h45 Sábado (20): 14h10 / 15h40 [VIP] / 17h45 / 19h45 / 21h00 Sexta (19), 
Segunda (22) e Terça (23): 15h40 [VIP] / 17h45 / 19h45 / 21h00
....................................................................................................................................
MARIGHELLA
3ª semana - Drama / Ação - Classificação 16 anos - 152 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (18) a Segunda (22) e na Quarta (24): 20h30 [TC]
*Terça, dia 23, excepcionalmente não haverá exibição deste filme
..................................................................................................................................
A FAMÍLIA ADDAMS 2: PÉ NA ESTRADA
4ª semana - Animação / Comédia - Classificação Livre - 93 minutos
DUBLADO
Polo Shopping - atenção especial aos horários
Quinta (18) a Sábado (20), Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24): 16h25 / 18h30
Domingo (21): somente 13h50
..................................................................................................................................
VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA
7ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 97 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (20): 21h25

BARBARA GARCIA
redacao@maisexpressao.com.br
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CASAS

CA00543-JD. REGENTE3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas. .... R$ 424.000,00
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/ piscinaR$ 530.000,00
CA00544-VILA MARIA- 2 dorms c/ suíte+dep+3 vagas .... R$ 445.200,00
CA00519-JARDIM REGINA-3 dorms c/+dep+3 vagas ....... R$ 583.000,00
CA00513-JUCELINO KUBITSCHEK- 4 dorms+dep+2vagas R$ 400.000,00
CA00522-BELO HORIZONTE-2dorms c/ suíte+dep+2vagas. ....................  
............................................................................................. R$ 390.000,00
CA00527-BOA ESPERANÇA-3 dorms c/suíte+dep+2vagas ......................  
............................................................................................. R$ 500.000,00
CA00510-JD. BARCELONA-3 dorms+dep+2 vagas. ........... R$ 552.000,00
CA00526-NOVA INDAIA-3 dorms c/ suíte+2 vagas ......... .R$ 402.800,00
CA00515-JD.BELA VISTA- 3dorms+dep+2vagas ............... R$ 742.000,00
CA00512-PARQUE DAS NAÇÕES-3dorms+de+2 vagas. ... R$ 477.000,00
CA00529-JD. PRIMAVERA-4 dorms c/ suíte +dep+3 vagas. .....................  
............................................................................................. R$ 530.000,00
CA00554-VILA SUIÇA-2dorms+dep+permuta .................. R$ 500.000,00
CA00555-CIDADE JARDIM-3 dorms+closet+planejados. . R$ 590.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00532-PARK REAL-3 dorms c/ suíte +dep+ 2 vagas. .... R$ 660.000,00
CA00487-MONTREAL-3 dorms c/ suíte +dep+2 vags. ...... R$ 640.000,00
CA00468-BRESCIA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas  ......... R$  830.000,00
CA00463-VILLA ROMANA- 3dorms(suíte)+dep e c/piscina .....................  
......................................................................................... .R$ 1.400.000,00
CA00465-DONA LUCILLA-3 suítes +dep+4 vagas. ..........R$ 1.650.000,00
CA00484-MARIA JOSÉ-3 suíte + dep + piscina +4 vagasR$ 1.390.000,00
CA00473-SANTA CLARA- 3dorms+dep+área de lazer 3vagas ..................  
.......................................................................................... R$ 2.500.000,00
CA00550-HELVÉTIA PARK-4 suítes+dep+4 vagas alto padrão. .................  
.......................................................................................... R$ 2.390.000,00
CA00540-TERRA COTA- 4 suítes+dep+4 vagas e piscina .R$2.000.000,00

APARTAMENTO

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+2vagas .. R$ 385.000,00

CHÁCARAS

CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dorms +dep +piscina ... .R$ 1.350.000,00
CH00076-TERRAS DE ITAICI-3 dorms+dep+2 vagas. .....R$ 1.080.000,00
CH00075-VALE DAS LARANJEIRAS-3 casas + áreas de lazer+piscina.......  
...........................................................................................R$2.440.000,00
CH00069-COLINAS- 3 dorms + dep + casa de caseiro ...... R$ 530.000,00
CH00072-OLHO D´ÁGUA- 1000m c/ casa ........................  R$ 500.000,00
CH00077-VALE DO SOL-3 dorms +dep+ piscina(aceita permuta). ..........  
............................................................................................. R$ 800.000,00
CH00078-TERRAS DE ITAICI- 4 dorms+dep+piscina+pomar ....................  
.......................................................................................... R$ 1.550.000,00
CH00037-VALE DAS LARANJEIRAS- planej+piscina+pomar+área lazer.  .  
.......................................................................................... R$ 1.900.000,00
CH00013-ITAICI- 6 dorms+4 salas+piscina+sauna .........R$ 2.800.000,00
CH00050-POLARIS-4 dorms+planej+lareira+áreas de lazer/goumert .....  
.......................................................................................... R$ 2.580.000,00

TERRENOS

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

SÍTIOS

ST00015-MONTE MOR- 40.000 MTS .............................R$ 2.500.000,00
ST00002-VIDEIRAS- 32.000  MTS…………………………… ....R$3.800.000,00
ST00019-VIDEIRAS-24.200 MTS……………………… ...... ……R$2.800.000,00
 

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

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

LOCAÇÕES

CASAS

CA00556-JD. PAU PRETO-2dorms+dep(comercial) ............... R$3.000,00

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.

TE00134-CIDADE NOVA 40M ........................................R$ 2.000,00+iptu
TE00360- JD.PAU PRETO 530M ............................................. R$ 3.550,00

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

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITORIOS

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

CASAS C/ 3/4 DORMITORIOS

CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, 
sala, cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área 
gourmet. Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área 
gourmet. Aceita Permuta com Chácara ou Sítio.   
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e 
jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira 
e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$425 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, ba-
nheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em 
condomínio ou apartamento. 
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, 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 

CCA316 – 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, dispen-
sa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma 
com armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com 
ilha e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para 
as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de 
serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido. 
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, lavan-
deria, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 
cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.450.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros sendo 2 
cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala 
de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 
dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita permuta 
com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte 
com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem para 
8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 2.200.000,00 - Sobrado com 4 dormitórios sendo 
4 suítes com closet, janelas automáticas, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo interno e 
externo, cozinha planejada, lavanderia, escritório, e garagem para 5 carros. Possui ar condicionado, 
piscina, área gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza e sauna.
CA222- CONDOMINIO PORTAL DAS ACÁCIAS – R$425 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, 
sala de estar 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros. 
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, lavanderia 
planejada, escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem para 5 carros. Possui 
área de luz, área gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$160 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem 
para 1 carro.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem 
coberta para 1 carro.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício 
possui elevador e portão eletrônico.                                                                                                                                               
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 
2 ambientes e garagem coberta para 1 carro.
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, 
lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador.
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar planejada, 
sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda com churrasqueira e 
garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, cozinha americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cervejaria, adega de 
vinho, eletros de cozinha e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes.                                                
Área de lazer completa e elevador. 
AP546- CIDAE NOVA – R$405 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closet, sacada, banheiro, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros.  
AP549 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$235 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, sacada e 1 vaga de garagem.               
                                                         

TERRENOS

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

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²

TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m²
TE66 – JD. SANTA CRUZ – SALTO – R$130 MIL – 162 m² 
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²
TE06 – JD. ESPLANADA – R$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 comodos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado 
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, 
cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, 
piscina e quintal com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$950 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
varanda, banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, dispensa, 
8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos fundos 
e poço artesiano. Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala 
de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. Possui 
piscina e churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m²

IMÓVEL COMERCIAL

IC16 -  PREDIO COMERCIAL CENTRO -  R$2.700.000,00 -  Parte inferior c/ 2 salões, 2 salas. 
Parte superior 7 salas. OBS: Quase todas salas alugadas.
 

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.

VILA AURORA – R$2.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. Possui casa nos 
fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 
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. 

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

VENDA
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 31465- Apartamento  Jardim Juliana - 3 dorm, sala, 
coz, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.250,00 + 
Cond + IPTU

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

7 Ref site 30215- Casa Vila Todos os Santos  - 4 dorm, ba-
nheiro, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 530.000,00 

8 ref site 31339 - Jardim Novo Horizonte  - 3 dorm , wc social, 
sala, coz, área de serviço e garagem R$ 735.000,00

4 ref site 31464 - Apartamento Residencial Monte Verde- 2 
dorm, sala, sacada, coz, área de serviço e garagem R$ 
1.500,00 + Cond + IPTU

5 ref site 4185- Apartamento Vila Brizolla -3 dorm, sala, coz, 
wc social, área de serviço e garagem - R$ 1.700,00 + Cond + 
IPTU

2 ref site 31181- Casa Jardim Alice  - 3 dorm , sala , coz , ba-
nheiro, área de serviço, churrasqueira e garagem R$ 2.850,00 
+ IPTU

10 ref site 25117- Terreno Jardim Regente  Lote de 431 m² - 
R$ 380.000,00

11 ref site 31313 - Apartamento Vila Sfeir  - 1 dorm, coz, sala, 
banheiro social e garagem - R$ 140.000,00 + Cond + IPTU

12 ref site 31456 - Apartamento  Jardim Barcelona- 2 dorm, 
coz, sala, área serviço e garagem - R$ 330.000,00 

9 ref site 23475- Terreno  Recanto Campestre Internacio-
nal de Viracopos Gleba 1 - Lote de 1.000 m² residencial R$ 
240.000,00

1 ref site 8277- Casa Jardim Morada do Sol   - 1 dorm , sala, 
coz, banheiro e área de serviço R$ 750,00 
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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 - Loca-
ção R$ 2.700,00 + IPTU. CORRETORA YURICO – CRECI: 
144049 – TEL: (19) 97168-2829

AP05348 - AU 69 m² - EXCELENTE APARTAMENTO COM 
VISTA EM CONDOMÍNIO CLUBE - JARDIM SEVILHA  - 03 
dormitórios sendo 02 com planejados - 01 suíte com isola-
mento acústico, WC Social, sala 02 ambientes com fecha-
mento da varanda com vidro retrátil, cozinha completa pla-
nejada, área de serviço com com fechamento em vidro e 
planejada, garagem para 01 auto. Condomínio em excelen-
te localização com portaria 24h além de área de lazer com 
quadra poliesportiva, espaço gourmet, piscinas adulto e 
infantil, espaço fitness, sauna, salão de festas, mini golf 
e conveniência, playground, spa, brinquedoteca, solarium 
deck. R$ 395.000,00. CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 
9 98180-1624 – CRECI 202852.

CA09759 - AT. 300m² - AC. 279m² - SOBRADO COM ACABA-
MENTO SUPERIOR EM CONDOMÍNIO FECHADO ALTO PADRAO 
- RESIDENCIAL DONA MARIA JOSÉ -  sobrado com 04 suítes 
sendo 03 com closet e 01 térrea, sala 02 ambientes, área de luz, 
escritório reversível para sala de cinema, lavabo, cozinha tipo 
americana com coifa e cooktop, área gourmet com pia e cook-
top, quarto - pia com WC na parte exterior, lavanderia, piscina 
preparada para aquecimento com ducha, garagem para 04 autos. 
Imóvel com excelente acabamento, aquecimento solar, climati-
zado com ar condicionado inverter, jardim em condomínio com 
área de lazer completa e portaria 24 horas. R$ 1.780.000,00. COR-
RETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852

CA09752 - CONDOMÍNIO JARDIM PORTAL DE ITAICI - AT 
360m² AC 210m² - 04 dormitórios sendo 02 suítes 01 máster, 
sala 02 ambientes, cozinha planejada, garagem para 04 autos 
sendo 02 cobertas, área gourmet com churrasqueira, escri-
tório /ateliê planejado, condomínio com portaria 24 horas. R$ 
1.050.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: 
(19)  99414-3299

CA09757 - JARDIM EUROPA II - CASA TÉRREA SEMI MO-
BILIADA - AT 250m², AC 150,40m², 3 Dormitórios (sendo 
1 súite), WC Social, Sala 2 Ambientes (estar e jantar), 
Cozinha Planejada, Despensa, Área de Serviço, Edícula 
c/ Churrasqueira e Banheiro de Apoio, Quintal, Jardim e 
Garagem p/ 4 Carros (2 cobertos).Cozinha com forno elé-
trico, cooktop, exaustor, lava louças e geladeira. A casa 
ficará com os guarda roupas, mesa c/6 cadeiras, sofá 
retrátil e máquina de lavar roupas. Locação: R$ 5.000,00 
+ IPTU. CORRETORA CÍNTIA BANWART – CRECI: 129578  
TEL: (19) 99907-6516.

CA09758- PARQUE DAS NAÇÕES - PRÓXIMO AO SHO-
PPING, ESCOLAS, BANCOS E SUPERMERCADOS-AT.125m² 
AC.139m²- 03 dormitórios, sendo 01 suíte, cozinha planejada, 
cooktop, coifa, sala com ar condicionado, wc social, lavanderia, 
churrasqueira, 02 vagas de garagem com portão eletrônico. 
R$ 2.400,00 + 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.

CA06960 - PARK REAL - AT 150m², AC 103m² - 03 dor-
mitórios sendo 01 suite, WC social, sala ampla, cozinha 
americana, lavanderia, churrasqueira, garagem para 02 
autos. Excelente condomínio com área de lazer comple-
ta. R$ 3.500,00 + COND. + IPTU. . CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

VENDAS

TE06453 - OPORTUNIDADE EXCELENTE TERRE-
NO NO JARDIM MORADA DO SOL - 125m² - VEN-
DA 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 GO-
MES 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 conju-
gada a  lavanderia  e a uma ampla garagem.  Possui 
uma edícula sobrado  que consiste em:  salão  de 3m 
X 9m e 01 WC no térreo. 07 vagas para garagem. Ex-
celente  localização: a alguns passos  do Parque Eco-

lógico,  próximo as  escolas ,  posto de saúde mu-
nicipal (UPA) e de uma das principais rodovias com 
acesso a vários municípios e aeroporto de Viraco-
pos. 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. COR-
RETORA 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 plane-
jada, wc social, área gourmet com planejados e 
churrasqueira, lavanderia e garagem para 2 autos 
coberta. preparação para ar condicionado e aque-
cimento solar. R$ 680.000,00. Fica pronta até o 
final de Outubro/2021.. CORRETORA LIA GON-
ÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09653- AT.150 m² AC.105m² - EXCELENTE 
CASA TÉRREA EM CONDOMÍNIO FECHADO - 
VILA PARATY - construção nova sendo  03 dor-
mitórios - 01 suíte, sala 02 ambientes com pé di-
reito duplo, cozinha integrada, área gourmet com 
churrasqueira, quintal, lavanderia, garagem 2 va-
gas. Casa toda preparada para aquecimento solar 
e infra para ar condicionado. Condomínio com in-
fraestrutura de lazer completo e portaria 24h. VEN-
DA R$ 650.000.00. . CORRETOR MÁRCIO LIMA 
– TEL: (19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

LOCAÇÃO

AP05350  - AU.55 m²- VILA HOMERO-SKY HOME 
MOBILIADO- 01 Suíte, lavabo, sala, cozinha planejada, 
coifa, cooktop, geladeira, forno microondas, maquina 
lava e seca, ar condicionado, persianas automatizadas, 
cama, deposito privativo no andar, planejados alto pa-
drão, 01 vaga de garagem. R$ 2.800,00 + COND. + IPTU. 
CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: 
(19) 99293-1797.

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 condicio-
nado) e armários, lavabo,  cozinha planejada, lavande-
ria com armários fechada, aquecedor à gás já instala-
dos, 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.
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CA1504 - Casa com 3 dormitórios à venda, 121 m² por R$ 
530.000,00 - Jardim Bom Princípio - Indaiatuba/SP

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

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

AP0882 - Apartamento com 2 dormitórios à venda, 64 m² por 
R$ 350.000,00 - Parque Brasília - Campinas/SP

AP0877- Apartamento com 3 dormitórios à venda, 84 m² 
por R$ 500.000,00 - Vila Sfeir - Indaiatuba/SP

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

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

Paloma Gregório Janones Procópio 
Tel.: (19) 99982-5146 - Creci: 210730-F

EXCLUSIVO

EXCLUSIVO



 | IMÓVEIS| B7 



B8 | IMÓVEIS | 



  | NEGÓCIOS | B9 



B10 | GUIA |

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL



 | GUIA | B11 

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL



B12 | NEGÓCIOS | 



| NEGÓCIOS | B13 



B14 | NEGÓCIOS | 



 | NEGÓCIOS | B15 



B16 | NEGÓCIOS |



| NEGÓCIOS | B17



Classificados

Vendo casa no Par-
que das Frutas:  - 
Troco por chácara ou 
casa maior - Casa com 
3  dormitórios sendo 
1 suíte, 1 banheiro, 
sala, cozinha, lavan-
deria, 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 edícu-
la com 3 cômodos e 
1 banheiro, vaga de 
garagem coberta p 
3 carros, terreno de 
250m², próxima a Ma-
ravilhas do Lar, docu-
mentação tudo ok, R$ 
350.000,00 Contato 
19 99714-4113 19 - 
3875-4550
JD.  NAIR MARIA 
EM SALTO SP:  01 
DORMITÓRIO-SA-
LA ,  COZ INHA 02 
WCS GARAGEM E 
QUINTAL EM LOTE 
DE 180M² APENAS: 
R $ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0  F = 
19.9.9762-7997 COR-
RA!

VENDE-SE AP RE-
SERVA VISTA VER-
DE: 3 DORMITÓRIOS 
SENDO UM SUÍTE, 
DUAS VAGAS DES-
COBERTAS, 63M2 
TORRE 3 OITAVO 
A .  CONTATO:  19 
996622269
Vende se ap no Jar-
dim  Nair Maria em 
Salto:  3° andar Me-
tragem 60 metros, 
2 dormitórios, Sala, 
Cozinha Planejada, 
1 Banheiro, 1 vaga 
na garagem coberta 
, Edifício Rio claro.
Valor 180.000,00. Di-
reto com Proprietário 
Falar com Antônio (19) 
992562944
SALTO-SP APARTA-
MENTO: 56 METROS, 
2  D O R M I T Ó R I O S  
VALOR 312.000,00 
( 1 2 ) 9 9 7 7 4 - 3 2 8 2 
WHATS
JD. COLIBRIS-CON-
DOMINIO VITÓRIA 
R É G I A - 0 2  D O R -
M I T Ó R I O S  C O M 
VAGA DE GARA-
GEM TODO REFOR-
MADO -POR APE-
NAS:R$190.000,00 
F= 19.9.9762-7997 
CORRA! 
JD. PAULISTA-CON-
DOMINIO COCAIS 
-02 DORMITÓRIOS 
COM VAGA DE GA-
RAGEM-POR APE-
NAS:R$155.000,00 
F= 19.9.9762-7997 
CORRA! 
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL - 
(19) 98254-7703 CRE-
CI 74.092
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$350 MIL - 
(19) 98254-7703 CRE-
CI 74.092
Apartamento com 3 
dorms: no bairro chá-
cara do trevo - R$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
APARTAMENTO RE-
SERVA VISTA VER-
DE:  12.º SEGUNDO 
ANDAR,  3 DORM ( 1 
SUITE),  2  VAGAS DE 
GARAGEM COBER-
TAS  (13) 99712-3768
Vende-se apartamen-
to em Indaiatuba. 
Apartamento com 2 
quartos, sala, cozinha, 
lavanderia, banhei-
ro, garagem para um 
carro coberta, ótima 
localização e está no 
valor de R$ 210 mil, 
documentação OK e 
aceita proposta. 19 
99762-7708

 
Alugo apartamento 
na praia: para finais 
de semana e tempo-
rada Vila Guilhermina 
a 50m da praia Fatima 
(19) 99564-4054
Apartamento Loca-
ção Roccaporena:. 2 
dorm., cozinha,  WC, 
área de serviço, 01 
vaga de garagem. Lo-
cação com intenção 
de compra.Valor da 
locação R$ 1.000,00 + 
Cond. + Iptu 19 98346-
2299
APARTAMENTO VILA 
HELVETIA 2 DORMI-
TÓRIOS R$2.200,00 
19 99384-7400

deria coberta, quintal 
grande,quartinho de 
guardar bicicletas ga-
ragem coberta para 2 
carros,  e  com  portao 
eletronico Valor R$ 
500  mil.  contato  19 
99762-7708
Vende-se casa: no 
Jardim  Morada  do 
Sol em Indaiatuba. 
Casa com 2 dormitó-
rios sendo uma suíte, 
cozinha, sala,  1 WC  
social,  cômodos gran-
des, documentação 
OK, localização ótima 
e está no valor de  270 
mil aceito oferta Con-
tato (19)99762-7708.
Vende-se  casa  -  No 
Monte Carlo,  em in-
daiatuba casa com 2 
dorm,  sala  e cozinha 
conjugada wc social, 
lavanderia,  quintal, 
garagem para 2 carros 
com portão, R$ 380 mil 
19 99762-7708
Vende-se casa prox. 
Ao centro:  -  casa 
antiga com adicula 
no fundo, terreno de 
300m²  acelente ponto 
comercial 700 mil con-
tato: 19 99762-7708

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

 
Apto Dueto de Ma-
riah : 3 dorm. 1 suite, 
sala, cozinha, sacada 
com churrasqueira 1 
vaga de garagem R$ 
430.000,00 Aceita fi-
nanciamento, (proxi-
mo ao mercado pague 
menos da av. concei-
cão) Tratar com Eu-
genio 19. 97410-1479
Alugo 2 Apartamen-
tos no Solar dos Gi-
rassóis: com 2 dom. 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, sacada, 
área de lazer, 1 vaga 
de garagem, porta-
ria 24hrs playground. 
R$1.750,00 incluso 
cond. + IPTU + água. 
Contato 19 99714-
4113 19 -3875-4550 
VENDE-SE AP RE-
SERVA VISTA VER-
DE: 3 DORMITÓRIOS 
SENDO UM SUÍTE, 
DUAS VAGAS DES-
COBERTAS, 63M2 
TORRE 7 QUINTO 
A .  CONTATO:  19 
996622269

JD. JK- ÓTIMA CASA 
–EM LOTE DE 150M², 
SENDO 02 DORMI-
TOÍOS (01-SUITE) 
SALA-COZINHA-W-
C - L A V A N D E R I A - 
GARAGEM E + 02 
C O M Ô D O S  C O M 
WC NOS FUNDOS 
-TUDO EM ÓTIMO 
ACABAMENTO APE-
NAS:R$370.000,00 
F=19.9.9762-7997!
CECAP-I - PRÓXIMO 
AO BOULEVAR EM 
LOTE DE 180M² SEN-
DO 04 COMÔDOS NA 
FRENTE COM GARA-
GEM E 02 COMODOS 
NOS FUNDOS. APE-
NAS R$350.000,00. 
F= 19.9.9762-7997 
CORRA!
M.SOL RUA-81:  04 
COMÔDOS +SALÃO 
COMERCIAL - APE-
NAS:R$170.000,00 
+ 60 X R$1.700,00 
FIXAS- F= 19.9.9762-
7997 CORRA!
PQ NAÇÕES- EDÍ-
CULA COM 03 CO-
MÔDOS E WC NOS 
FUNDOS +SALÃO 
C O M E R C I A L  N A 
FRENTE EM LOTE DE 
250² IMPERDÍVEL! 
F= 19.9.9762-7997 
CORRA!
CASA VENEZA:  2 
d o r m i t ó r i o s   V a -
lor 280.000,00 (12) 
99774-3282 WHATS

CENTRO: 3 Dormitó-
rios c/ 2 vagas Casa 
antiga R$ 435.000,00  
19 99384-7400
CASA CIDADE NOVA 
1: 3 DORMITÓRIOS 
TERRENO DE 400M 
ACEITA PERMUTA 19 
99384-7400
CASA VILA ARE-
AL: ( PRÓXIMA DO 
C A R R E F O U R )  3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas cobertas R$ 
440.000,00 12 99774-
3282 WHATS
CASA JARDIM MO-
RUMBI: 3 dormitórios 
c/ suíte Em constru-
ção R$ 355.000,00 12 
997743282 WHATS
Casas 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa econômica do 
terreno e da constru-
ção – 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 dor-
ms: no Jd. Califórnia 
– R$280 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Vende-se  casa nova  
no   Jardim  Coli-
bris    -    Casa com  
2  dormitórios,  sala,   
cozinha, WC social,  
lavanderia,   quintal,  
garagem  para   2    
carros,  portão  eletrô-
nico,  aceita  financia-
mento e está no valor 
de 305 mil.  Contato 
(19)997627708.
Vende-se Sobrado 
-  Bairro Jardim Prima-
vera, ou troco por casa  
terrea  de  menor ou  
igual  valor,  3  dorm. 
Sendo  uma  suite  e 
mais  1  wc  social  em 
cima e em baixo, tem 
sala , cosinha ameri-
cana, lavabo, lavan-

Apartamento loca-
ção Edifício Fonti di 
Trevi: 3 dorms sendo 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, la-
vanderia e vaga de 
garagem – R$1.200,00 
+ Cond. + IPTU – (19) 
98171-2824 CRECI 
74.092 
Apartamento loca-
ção Edifício Ype: 1 
dorm, sala, cozinha e 
banheiro – R$1.000,00 
+ Cond. + IPTU - (19) 
98171-2824 CRECI 
74.092 

P I L A R  D O  S U L - 
1.000M² ENCOSTA-
DO NA PISTA – COM 
POÇO – APENAS: 
R$65.000,00 ACEI-
TA R$35.000,00+ 15 
X R$2.200,00 OU 
20X R$1,650,00 F= 
19.9.9762-7997 COR-
RA!
SÃO MIGUEL AR-
CANJO SP – 4.500M² 
CASA DE 02 DORMI-
TÓRIOS-DIVERSAS 
ÁRVORES FRUTÍFE-
RAS, BOSQUE, POÇO 
C/BOMBA – LUZ, A 
12KM DO CENTRO 
.R$270.000,00 ACEI-
TA LOTE EM INDAIA-
TUBA.
CHACARA OLHO 
D´ ÁGUA:  2 Dor-
mitórios c/ piscina e 
campo . 1000mts R$ 
500.000,00 19 4105-
7479

 
TERRENO EL IAS 
FAUSTO: 175 metros 
R$ 67.000,0019 99384-
7400
Sitio em Elias fausto: 
de 31mil m² com duas 
casas simples, barra-
cao um tanque  poço 
artesiado e energia, 
todo cercado 430mil 
contato 19 99762-7708
TERRENO CONDO-
MÍNIO PARK REAL: 
150  METROS R$ 
320.000,00 19 4105-
7479 (WHATS)
Condomínio Helvetia 
Park – Terreno de 490 
m² - R$380 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
VENDO TERRENO 
CONDOMINIO RESI-

DENCIAL LONDON 
PARK: Com 300m² 
ótima topografia. Doc 
ok c/ escritura, valor R$ 
330.000,00 C/ proprie-
tário tel: 19 98288-1728
Vendo terreno Jardim 
Casa Blanca: 152 me-
tros 40 mim de entrada 
e transfiro a dívida li-
beração para constru-
ção início de 2022 já 
possui escritura 40 mil 
contato: 11947500789 
Fernando
TERRENO EM CON-
DOMINIO FECHADO: 
CONDOMINIO HO-
RIZONTOWN  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 des-
conto R$ 94.267,25                                                                                           
Planos  em 12 e 24 
meses sem Juros Lote-
amento Jardim América 
em Cardeal, à menos 
de 9 minutos do Parque 
Ecológico de Indaiatu-
ba Lotes a partir 175 
metros lotes misto Resi-
dencial e comercial En-
trada de R$ 12.000,00 
saldo dividido em  120 
parcelas.

 
Passo Ponto Comer-
cial. (Mercadinho) pró-
ximo ao terminal urbano 
central. Em Indaiatuba. 
Telef.011-996888318

 
Vendo Netbook : Mar-
ca ACER celeron 1.20 
GHZ HD 250 GB, me-

moria  3 GB contato: 19 
98829.0717 3875-4737
Vendo Estabilizador: 
3 estabilizador  R$ 
40,00 reais cada. Con-
tato:  19 98829.0717 
3875-4737
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel: 11-99197-2576 - 
Edimara
Vendo carrinho de 
d o c e s :  t a m a n h o 
Grande, Vendo com 
todos os doces c/ to-
dos os doces dentro F. 
3835.7024
Vende-se secadora de 
roupa Brastemp com-
pact /220V - R$ 300,00 
(19) 9 996560912
VENDO MOTOCI-
CLO: MARCA HON-
DA 125 TITAN ANO 
1997 AZUL , EM BOM 
ESTADO. CONTATO: 
98143-4184

Ofereço-me: Como au-
xiliar de enfermagem, 
cuidadora e idosos, 
e baba contato (19) 
98976-3352 Fatima 
Contrata-se: Costu-
reira com experiência 
para trabalhar em ateliê 
contato Whats  (19) 
99818-7816
Ofereço-me como co-
peira ou acompanhan-
te de idosos (sábado, 
domingos e feriados) 
Teresa F.: (19) 99738-
2266
Ofereço-me: Para Ma-
nutençao, serviços de 
Pedreiro. Encanador, 
Jardinagem. Odair con-
tato: 19 9976-6841
Quer ser uma reven-
dedora Lowell? Me 
pergunte como!  Tel 11-
99197-2576 - Edimara
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

AUXILIAR DE EXPEDI-
ÇÃO – Experiência nas 
áreas de expedição e 
logística. Ensino médio 
completo. Conhecimen-
tos em Informática. 
CNH B. Residir em In-
daiatuba.

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS – Experiência 
em limpeza, corte de 
grama, limpeza de pis-
cina e manutenção pre-
dial. Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade 
de horário.

AUXILIAR DE LIMPEZA – 
Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de ho-
rários.

AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO – Residir em Elias 
Fausto, Monte Mor ou 
Cardeal. Para trabalhar 
em serviços manuais, 
movimentando merca-
dorias. Disponibilidade 
para trabalhar em Tur-
nos.

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

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

AUXILIAR DE QUALIDA-
DE – Ensino médio com-
pleto. Possuir Curso de 
metrologia e leitura e in-
terpretação de desenho, 
Experiência em inspeção 
de peças visual e dimen-
sional. Experiencia em 
manusear paquímetro e 
micrômetro.

ASSISTENTE DE SELEÇÃO 
DE PESSOAL – Desejável 
superior completo ou 
Cursando em Psicologia 
ou Tecnólogo em Recur-
sos Humanos. Experiên-

cia na área de Recruta-
mento & 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 In-
daiatuba ou Salto.

FERRAMENTEIRO – Expe-
riência em ferramentaria 
de injetora (preferencial-
mente de alumínio). Co-
nhecimentos em moldes/ 
ferramentaria. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

MOTORISTA – CNH cate-
goria D. Experiência na 
função comprovada em 

carteira. Para trabalhar 
em Loja de material de 
construção.

OPERADOR DE MÁQUI-
NAS CNC– Experiência 
em operar Torno CNC 
e Centro de usinagem. 
Conhecimentos em Me-
trologia. Ensino médio. 
Desejável possuir Curso 
de Leitura e Interpreta-
ção de Desenho.

SUPERVISOR OPERA-
CIONAL – 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. Disponibili-
dade para trabalhar no 
horário noturno.

TORNEIRO MECÂNICO 
– Experiência na função 
comprovada em cartei-
ra. Residir em Indaiatu-
ba ou região.

VENDEDOR (A)  MA-
TERIAL PARA CONS-
TRUÇÃO: Ensino mé-
dio completo. CNH B. 
Experiência na área de 
vendas. Desejável expe-
riência anterior em em-
presas do Ramo de ma-
terial para construção. 
Residir em Indaiatuba.

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. DORIVAL BER-
NARDINETTI com 74 
anos, Viúvo de MAR-
CIA MARIA DAMA-
CENO, sendo filho de 
ANNA PESSOPANI e 
ABRAMO BERNAR-
DINETTI. Deixou os 
filhos: ANA, CARLA, 
LILIAN, SUELEN 
(Maiores). Falecido (a) 
em: 27/10/2021, e Se-
pultado (a) no Cemité-
rio Mun. de Barbosa- 
SP aos 28/10/2021.

2. BENEDITO VER-
SULINO DA SILVA 
com 87 anos, Viúvo 
de MARIA RUIZ DA 
SILVA, sendo filho 
de JOSÉ VERSULI-
NO DA SILVA e SE-
VERINA TAVARES 
DE LIMA. Deixou os 
filhos: JOÃO, RO-
BERTO, MARCOS, 
BENEDITO, KLE-
BER, JOSEFA, RO-
SEMERY, SONIA e 
NEUSA. Falecido em: 
31/10/2021, e Sepulta-
do no Cemitério Mun. 
São João Batista- Bela 
Vista do Paraiso- PR 
aos 01/11/2021.

3. CATARINA DE OLI-
VEIRA TAVARES com 
97 anos, Viúva de PE-
DRO TAVARES, sendo 
filha de FRANCISCA 
ALVES DE OLIVEI-
RA. Deixou os filhos: 
DARCI, ORDALINA, 
LURDES, GESSI, 
FRANCISCA, ARLIN-
DO, SADI, NICANOR, 
DIULINDA, TEREZA 
(Maiores). Falecido (a) 
em: 09/11/2021, e Se-

pultado (a) no Cemitério 
da Linha Planaltinho em 
Bom Jesus do Sul- PR 
aos 10/11/2021.

4. MARIA DE OLIVEI-
RA DA SILVA com 85 
anos, Viúva, sendo fi-
lha de JOSÉ BRAULIO 
DE OLIVEIRA e MARIA 
ROSA DE OLIVEIRA. 
Deixou os filhos: MARI-
NA, MAURO, MARINE-
TE, MARCOS, MAR-
CIO (Maiores). Falecido 
(a) em: 17/11/2021, e 
Sepultado (a) no Cemi-
tério Mun. de Cianorte- 
PR aos 18/11/2021.

5. IVANI SENHORINHA 
DE OLIVEIRA SILVA 
com 72 anos, Casada 
com JOAQUIM JOSE 
DA SILVA, sendo filha 
de HONORINA SE-
NHORINHA DE OLIVEI-
RA e DIOCLIDES GON-
ÇALVES DE OLIVEIRA. 
Deixou 11 Filhos maio-
res de idade. Falecido 
(a) em: 18/11/2021, e 
Sepultado (a) no Cemi-
tério Mun. de Belo Cam-
po- Ba aos 19/11/2021.

6. MARIA CONCEI-
ÇÃO SANTOS com 95 
anos, Viúva de JORGE 
SANTOS, sendo filha 
de JOÃO BARBOSA 
DE OLIVEIRA e MA-
RIA CANDIDA DE JE-
SUS. Deixou os filhos: 
MARIA IONE, MARIA 
SALOMÉ, JOSÉ, MA-
RIA DONIZETE, LUIZ 
(Maiores). Falecido 
(a) em: 18/11/2021, e 
Sepultado (a) no Ce-
mitério Mun. de Tunei-

ras do Oeste- PR aos 
19/11/2021.

7. FRANCISCO GIL-
SON DO CARMO 
FRANÇA com 37 anos 
, Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de LUIZ 
GONZAGA MENDES 
DE FRANÇA e MARIA 
JOSE DO CARMO 
FRANÇA. deixa filho(s): 
KAUANY 13, Faleci-
do em: 23/11/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
24/11/2021. 

8. FRANCISCA SANTA 
LIBORIO DANTAS com 
72 anos , Casado (a) 
com ANTONIO NECO 
DANTAS sendo filho(a) 
de SINOBILINO LIBO-
RIO DE LEÃO e ANA 
LIBORIO DE ALEN-
CAR. deixa filho(s): 
ANA, LEONARDO,JO-
SE (MAIORES), Fale-
cido em: 23/11/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
24/11/2021.
 
9. SERGIO BIGATTI 
com 87 anos , Casado 
(a) com MERCEDES 
PINFARI BIGATTI sen-
do filho(a) de ANGELO 
BIGATTI e CONCHA 
CASTRO. deixa fi-
lho(s): MARCIA, CAR-
MEM, PAULO ( MAIO-
RES), Falecido em: 
24/11/2021, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 25/11/2021. 
10. APARECIDO LO-
PES DE SOUZA com 77 
anos , Casado (a) com 
NEUZA LARENA DE 

SOUZA sendo filho(a) 
de CRISTIANO LOPES 
DE SOUZA e MARIA 
AUGUSTA DE RE-
ZENDE. deixa filho(s): 
CRISTIANE,CRISTIA-
NO (MAIORES), Fale-
cido em: 24/11/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
25/11/2021. 

11. BENEDITO LUIZ 
CAUSS com 69 anos 
, Casado (a) com RITA 
APARECIDA CAUSS 
sendo filho(a) de SAN-
TO CAUSS e JAN-
DIRA CAUSS. deixa 
filho(s): FABIO, FER-
NANDA, FABIOLA 
(MAIORES), Falecido 
em: 25/11/2021, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
25/11/2021. 

12. JOSELAINE SILVA 
FLORENCIO com 37 
anos , União estável 
com JULIANA CRISTI-
NA BARBOSA, sendo 
filho(a) de JOSE SE-
VERINO FLORENCIO 
e ELOIZA MARIA SILVA 
FLORENCIO. deixa fi-
lho(s): DEVANIR 12, Fa-
lecido em: 25/11/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
25/11/2021. 

13. CÉSAR AUGUS-
TO VON ZUBEN com 
51 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de 
JOSE RENATO VON 
ZUBEN e TEREZI-
NHA MERCI TASCA 
VON ZUBEN. NAO 
DEIXA FILHOS, Fale-
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cido em: 26/11/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
27/11/2021. 

14. HERMELITA MAN-
TOANELLI com 88 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de LUIZ 
MANTOANELLI e CLO-
RINDA COPPINI. NAO 
DEIXA FILHOS., Faleci-
do em: 28/11/2021, e se-
pultado(a) no CANDE-
LARIA aos 28/11/2021. 

15. DEODATO ALVES 
BARBOSA com 81 
anos , Era Viúvo(a) de 
MARIA DO SOCOR-
RO BARBOSA sendo 
filho(a) de SEVERINO 
ALVES BARBOSA e 
ALEXANDRINA MA-
RIA DA CONCEIÇÃO. 
deixa filho(s): MARIA, 
LORIVAL,  IRENE, GE-
NIVAL,GENI, SILVANA, 
ROSANGELA, VERA 
( MAIORES ), Faleci-
do em: 28/11/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
29/11/2021. 

16. IRMA STEIN MILA-
NI com 94 anos , Era Vi-
úvo(a) de JOSÉ MILANI 
sendo filho(a) de HEN-
RIQUE STEIN e CAE-
TANA FAUTINATE. dei-
xa filho(s): PEDRO 72, 
JOSÉ 70, JOÃO 59, Fa-
lecido em: 29/11/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
29/11/2021. 

17. NAIR THOMAZ 
com 93 anos , Era Di-
vorciado(a), sendo fi-
lho(a) de VALENTIM 
THOMAZ e ANTONIA 
DE CASTRO. deixa 
filho(s): ROBERTO, 
ROSELI, ROSMARÍ ( 
MAIORES ), Falecido 
em: 29/11/2021, e se-
pultado(a) no MUN. DE 
ELIAS FAUSTO SP aos 
29/11/2021. 

18. NELSON LEO-
NE com 74 anos , Era 
Divorciado(a), sendo 
filho(a) de VICEN-
TE LEONE e ISABEL 
GOMES LEONE. dei-
xa filho(s): MARCIO 
48, ALEXANDRE 46, 

ELIANE 44, Falecido 
em: 29/11/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
29/11/2021. 

19. NICOLA HUMBER-
TO PASCALE com 64 
anos , Casado (a) com 
VALERIA MARQUES 
PASCALE sendo fi-
lho(a) de UMBERTO 
ITALO PASCALE e LUI-
SA MARTINS PASCA-
LE. deixa filho(s): FE-
LIPE 31, FERNANDO 
32, NICOLE (FAL), Fa-
lecido em: 29/11/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
30/11/2021. 

20. GUSTAVO DO 
CARMO OLIVEIRA 
com 22 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de JOÃO ROBERTO 
DE OLIVEIRA e MARIA 
HELENA DO CARMO 
OLIVEIRA. NÃO DEI-
XA FILHOS, Faleci-
do em: 29/11/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
30/11/2021.

21. NELIA GOUVEA 
DE PAULA com 80 
anos , Era Viúvo(a) 
de ABEL JOSE DE 
PAULA sendo filho(a) 
de FRANCISCO 
GOUVEA DO CAR-
MO e GENY LIMA 
GOUVEA. deixa fi-
lho(s): DENISE, IVAN 
(MAIORES), Falecido 
em: 29/11/2021, , e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
30/11/2021.
 
22. FRANCISCA 
LAURIANO DA SIL-
VA com 94 anos , Era 
Viúvo(a) de PEDRO 
CIRILO SILVA sendo 
filho(a) de MANOEL 
LAURIANO DA SILVA 
e JOAQUINA GALDI-
NA DA CONCEICAO. 
deixa filho(s): FER-
NANDO , PAULO, 
WILSON, SUELI, OR-
LANDO, IVO (MAIO-
RES),  VANILDO 
(FAL), Falecido em: 
29/11/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
30/11/2021.
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