
Segurança Pública de Indaiatuba é 
premiada pelo Governo do Estado
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Indaiatuba e em-
preendedores locais 
receberam home-
nagem nos Estados 
Unidos. No último 
sábado (12), o nome 
da cidade ficou es-
tampado em painéis 
digitais na Times 
Square, uma das pra-
ças mais famosas do 
mundo, no centro de 
Nova York, com os 
dizeres: “Obrigado 
empreendedores de 
Indaiatuba, por mo-
verem o Brasil”.
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Empreendedores de Indaiatuba são homenageados nos EUA

O Troféu Fru-
tos de Indaiá chega 
a sua 15ª edição e 
com muitas histó-
rias de sucesso para 
contar. Afinal nesses 
15 anos, centenas de 
empresas e empresá-
rios subiram ao palco 
do evento para rece-
ber o Troféu Frutos 
de Indaiá.

Troféu Frutos de Indaiá premia 
as melhores empresas

ECONOMIA

DOAÇÃO

Atualmente Indaiatuba possui um total de 902 indústrias, sendo que apenas 
neste ano chegaram novas 65, um crescimento de 38% em relação à 2019 
quando chegaram até a cidade 47 novas indústrias.

A Fiec em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp realiza 
amanhã (19), a última Campanha de Doação de Sangue de 2020.

Município registra aumento 
de novas indústrias em 2020

Fiec realiza Campanha de 
Doação de Sangue amanhã
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Percival, Eliana E Brenda De Matos da Harmonia Contabilidade 
e Assessoria Empresarial

Foram premiadas 21 cidades que obtiveram os melhores desempenhos nas áreas prioritárias

ChegouChegouPegue a sua!
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Franz Kafka, que nasceu judeu no antigo Império Austro-Húngaro, depois Tchecoslováquia e hoje República Tcheca, foi 
um escritor de língua alemã, autor de romances e contos que o tornaram reconhecido entre os mais influentes literatos do 
século 20. 

Kafka é respeitado pelo estilo único de sua escrita, por seus temas e padrões que abordam alienações, brutalidade física 
e psicológica. Nas suas obras estão presentes conflitos entre pais e filhos. Os seus personagens têm missões aterrorizantes, 
como labirintos burocráticos e transformações místicas. 

Como a vida é mágica, um ano antes de sua prematura morte aos 40 anos, o talentoso escritor viveu uma experiência 
singular e bem diferente de tudo o que criou e nos deixou em suas muitas cartas e livros. Passeando pelo verde do parque 
de Steglitz, no sudoeste de Berlim (Alemanha), encontrou uma menina chorando porque havia perdido sua boneca. Kafka, 
sensibilizado, ofereceu ajuda para encontrar a boneca, combinou um encontro com a pequena no dia seguinte no mesmo 
lugar. 

Não tendo encontrado o objeto perdido, ele escreveu uma carta como se fosse a boneca e, quando se encontraram, leu 
para a menina. A carta dizia: “Por favor, não chore por mim, parti numa viagem para ver o mundo”. Durante três semanas, 
Kafka entregou à menina, de modo regular, outras cartas que narravam as peripécias da boneca em todos os cantos do 
mundo: Londres, Paris, Madagascar. Tudo para que a pequena esquecesse a grande tristeza da perda, que o havia sensibi-
lizado. 

Por fim, o escritor presenteou a menina com uma outra boneca. Claro, diferente da original. Uma carta anexa explicava: 
“Minhas viagens me transformaram...”. Anos depois, a garota encontrou uma carta enfiada numa abertura escondida da 
boneca substituta, que ela havia aprendido a gostar. O bilhete dizia: “Tudo que você ama, você eventualmente perderá, 
mas, no fim, o amor retornará em forma diferente”. 

Sempre pensamos nas amadas pessoas que nos deixaram: avós, pais, tios, filhos, netos. Entretanto, devemos pensar 
também nas que a vida nos deu depois das perdas, em especial, os novos amigos que conquistamos. Em geral, você guarda 
para sempre as amizades da infância e da juventude. Além de manter o conquistado no passado, é importante conseguir 
fazer novos amigos também na maturidade. 

Ninguém substitui ninguém. Mas, tenho certeza, o amor é uma espécie de renovação do sentimento em relação a quem 
perdemos. Um tipo de amor que renasce em nossos corações e mentes a cada nova amizade.

Facundo Cabral, compositor e escritor argentino, disse sobre as pessoas que se foram: “Você não perdeu nada, quem 
morreu apenas se adiantou a nós, porque para lá iremos todos. Além disso, o melhor dele, o amor, segue em seu coração.”

Que bom gostar das pessoas e poder acreditar que elas também gostam de nós. Ajuda a enfrentar esses tempos tão cin-
zentos de mortes que causam eterna saudade. Entre perder e ganhar, estão as típicas emoções “kafkianas” dos arquétipos 
que transitam pelos obscuros labirintos políticos, mas há também as que nos permitem a esperançosa crença na felicidade. 

*Ricardo Viveiros, jornalista, professor e escritor, é membro da Academia Paulista de Educação (APE). 

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta quarta-feira (16) que sua pasta está em vias de concluir o anexo do Plano Nacional 
de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, que vai definir o cronograma de distribuição e imunização. Pazuello lembrou que 
o início de qualquer campanha de vacinação depende, principalmente, de autorizações e registros – e que esses procedimentos são 
sujeitos à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a laboratórios. 

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da SemanaEditorial

Hilton Rufino é radialista formado em 
Comunicação Social, palhaço, animador de pal-

co e mágico, interprete do Koringa - bobo da 
corte - que atua desde 1989, se apresentando 

nos mais diversos tipos de festas e eventos; 
seja particulares, públicos e corporativos. 
Foi apresentador na TV Sol Indaiatuba, 
Clip FM e Rede Família de Televisão. 

Apresentou-se em rede nacional em 
alguns programas de televisão. Entre 
eles: Rede Record, Programa do Rati-

nho, Programa Silvio Santos, Pânico na 
Band, entre outros. Atualmente apresenta 

o Programa do Koringa na rádio Jornal 
FM e co-apresentador do Programa 

Expressão no Ar

Vírus x humano
O estado de São Paulo está desde março em quarente-

na devido a pandemia do novo coronavírus, e após 8 meses 
muitos se mostram cansados de viver essa “nova” vida, afi-
nal estávamos acostumados a circular livremente e reunir 
a família e amigos aos finais de semana. De uma hora para 
outra vimos nossa liberdade ser retirada por palavras como 
“Fique em casa!”, “Use máscaras!”, “Mantenha o distancia-
mento!”, entre outras tão necessárias para as devidas pre-
venções.

É bom lembrar que o mundo já viveu outras pandemias. 
Esta não é a única, nem será a última. Houve também a 
gripe espanhola entre 1918 e 1920, também causada por 
um vírus, que ceifou milhões de vidas ao redor do mundo. 
Embora os números não sejam precisos, estima-se que 500 
milhões de pessoas foram infectadas, o que correspondeu a 
mais ou menos um quarto da população mundial daquela 
época.

A pandemia, sem dúvida, chegou e virou a vida de todo 
mundo de pernas pro ar. Um vírus que no início era tratado 
como apenas uma gripe comum mostrou a todos que ele é 
mais forte que pensávamos. Um minúsculo vírus, invisível 
a olho nu, mostra-nos que não adianta orgulhos, vaidades, 
pois nem sempre o dinheiro, poder, “status” são capazes de 
nos dar a segurança que tanto almejamos.

Depois de um ano turbulento, de paradas, dificuldades pra 
todo mundo, chegamos felizmente em mais um período de natal.

Um natal diferente daqueles que estamos acostumados, 
onde tínhamos reuniões em família, na empresa, com os amigos 
nos bares, além do famosos “amigo secreto ou oculto”.

Acho uma data difícil pra colunistas e cronistas, especialmen-
te os que escrevem em jornais, porque não podem ignorar a data 
e ao mesmo tempo não há mais maneiras originais de tratar do 
assunto.

Todos sabem tudo sobre o natal. Já falaram desse perído de 
todas as formas.

Já recontaram a história do nascimento de Jesus nas mais 
variadas versões.

Sobre o papai Noel então, perdi as contas.
Como esse ano não foi fácil pra ninguém, não quero deixar 

a data passar em branco. Então, vou colocar aqui piadinhas infa-
mes sobre esse período esperado por toda família durante o ano.

O menino pergunta à mãe:
— Manhê! É a cegonha que me trouxe para o mundo?
— É, meu filho!
— E é Jesus que nos dá o pão de cada dia?
— Sim, meu amor!
— Mais uma coisa. É o Papai Noel que dá os brinquedos no 

Natal?
— É isso mesmo!
— Então para que serve o papai?
Um dia um menino perguntou para o Papai Noel:
- Você rói unha?
O Papai Noel respondeu:
- Rou rou rou!
Desisto. Esquece. Piadas horríveis. Não há mais nada de no-

vidade para escrever sobre o Natal.
Desejo felicidades e muitas risa-

das a todos, porque o bom humor nos 
salva das mãos do doutor.

Feliz tudo pra todos.

CRÔNICA DE NATAL

Entre perder e ganhar
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Indaiatuba e empreendedores locais são 
homenageados nos Estados Unidos
O nome da cidade ficou estampado em painéis digitais na Times Square, Nova York

Indaiatuba e empre-
endedores locais 
receberam homena-

gem nos Estados Uni-
dos. No último sábado 
(12), o nome da cidade 
ficou estampado em pai-
néis digitais na Times 
Square, uma das praças 
mais famosas do mun-
do, no centro de Nova 
York, com os dizeres: 
“Obrigado empreende-
dores de Indaiatuba, por 
moverem o Brasil”.

A homenagem foi 
realizada pela Stone, 
fintech de serviços finan-
ceiros, e teve o intuito 
de oferecer visibilidade 
global ao município, 
destacando a presença 
do empreendedorismo 
brasileiro em todos os 
lugares do mundo.

“Essa foi uma ho-
menagem que fizemos 
para aqueles que fazem 
parte da nossa história e 
representam o empreen-
dedorismo no Brasil. A 
ação integra a campanha 
‘Negócios são motores 
de sonhos’, produzida 
com carinho pelo nosso 
time para valorizar e 
reconhecer o esforço 
dos pequenos e médios 
lojistas de todo o país.”, 
afirmou Alessandra Gi-
ner, head de Marketing 
e Relações com Clientes 
da Stone.

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A homenagem teve o intuito de oferecer visibilidade global ao município e incentivar o turismo no Brasil

Ela acrescentou o 
desejo da fintech de 
que o mundo reconheça 
que o Brasil está além 
das grandes capitais, e 
que os empreendedo-
res, como um todo, são 
grandes responsáveis 
pelo desenvolvimento 
da região.

A nova campanha 
institucional da Stone 
foi criada com o obje-
tivo de reforçar o pro-
pósito de estar ao lado 
dos pequenos e médios 

empresários, já que estes 
representam os motores 
da economia nacional. 
“O filme, que ilustra o 
caminho dos empreen-
dedores entrelaçado à 
realização de seus so-
nhos, é a homenagem da 
Stone, não somente aos 
clientes da empresa de 
tecnologia em serviços 
financeiros, mas a todos 
que de alguma maneira 
investem no Brasil”, 
explicou Alessandra. 
Segundo ela, a ação tam-

bém estimula tanto os 
nova-iorquinos quanto 
os turistas a visitarem o 
Brasil. 

Estar junto
Além de divulgar o 

empresariado brasileiro, 
a ideia da fintech é a de 
levar uma mensagem 
de otimismo e fé nos 
negócios, especialmen-
te neste momento que 
o mundo atravessa. “A 
maior parte das pessoas 
desconhece o poder das 

PMEs (Pequenas e Mé-
dias Empresas), e são 
elas que movimentam 
aproximadamente 3% 
do PIB (Produto Interno 
Bruto) nacional, e assi-
nam cerca de 50% das 
carteiras de trabalho”, 
ressaltou Alessandra.

A campanha repre-
senta o novo momento 
da marca: estar junto dos 
empreendedores em toda 
jornada do seu negócio, 
com produtos que vão 
desde as maquininhas 

aos softwares de gestão 
de compras e de redes 
sociais, por exemplo.

“O objetivo dessa 
campanha é reforçar 
o nosso propósito de 
permanecer ao lado das 
PMEs, que movem a 
economia brasileira. É 
através deles que a re-
tomada deve acontecer, 
e nós somos a marca 
que enxergamos isso e 
levantamos essa bandei-
ra para todo o Brasil”, 
concluiu Alessandra.
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Segurança Pública é destaque no Programa 
Parcerias Municipais do Governo do Estado
Foram premiadas 21 cidades que obtiveram os melhores desempenhos nas áreas prioritárias

O G o v e r n a d o r 
J o ã o  D o r i a 
real izou nes-

ta segunda-feira (14), 
a primeira premiação 
do Programa Parcerias 
Municipais, gerido pela 
Secretaria de Desen-
volvimento Regional. 
No total, 21 municípios 
foram premiados por 
terem obtido melhores 
desempenhos dentro de 
desafios propostos pelo 
Governo de SP em sete 
áreas prioritárias.

Indaiatuba é uma das 
três cidades paulistas 
com melhor desempe-
nho, no decorrer do ano 
de 2020, na área “Am-
bientes menos susce-
tíveis a roubos”. Junto 
ao munícipio estão as 
cidades Santa Fé do Sul 
e Nova Odessa. 

O prefeito Nilson 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

O prefeito Nilson Gaspar e o secretário de Segurança Pública, Sandro Bezerra Lima, 
participaram da entrega do 1º Prêmio Parcerias em Ação aos municípios

Gaspar pontuou que o 
emprego de alta tecno-
logia com a valoriza-
ção e treinamento de 
qualidade aos guardas, 
equipamentos de ponta 
e integração entre for-
ças de Segurança para 
a prevenção e combate 
à criminalidade contri-
buíram para o resulta-
do. “Vamos continuar 
inovando para avançar 
ainda mais, mantendo 
Indaiatuba nos mais altos 
patamares, sendo o que 
já é hoje, uma referência 
em Segurança Pública 
para o Estado, o País e 
até mesmo para o exte-
rior”.

O secretário de Se-
gurança Pública de In-
daiatuba, Sandro Bezerra 
Lima, reforça que Indaia-
tuba tem investido conti-
nuamente na segurança 
pública. “O resultado é 
de um trabalho contí-
nuo da Administração 

Municipal, que nas duas 
últimas duas décadas tem 
focado exclusivamente 
na qualidade de vida da 
população. Estar entre 
os melhores municípios 

do em Segurança, é con-
sequência de muito tra-
balho e planejamento a 
longo prazo”, comentou.

Com o resultado, o 
munícipio além de re-

ceber o troféu também 
conquistou um convênio 
de R$ 350.000,00, pela 
melhor performance em 
promover ambientes me-
nos suscetíveis à roubos.

Programa
Participam do Progra-

ma Parcerias Municipais 
563 cidades paulistas, e 
para a escolha dos pre-
miados foram avaliados 
itens como evolução do 
município, engajamento 
no Programa e execução 
dos planos de ação. No 
total foram elaborados 
8.826 planos e realizados 
18.808 ações.

O programa que foi 
lançado em 2019, visa 
intensificar a coopera-
ção entre o Estado e os 
municípios paulistas, 
de forma a incrementar 
a execução das políti-
cas públicas localmente, 
respeitando as peculiari-
dades, desafios e voca-
ções de cada cidade. A 
meta do Governo de SP 
é investir no desenvolvi-
mento regional mediante 
ações em áreas essenciais 
como Saúde, Educação e 
Segurança Pública.
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“Indaiatuba está no pior momento 
da pandemia”, afirma o prefeito 
Segundo a Secretária de Saúde Municipal, a cidade registra cerca de 600 novos casos por semana

“Estamos no pior mo-
mento da pandemia”, 
afirmou o prefeito Nil-

son Gaspar na live realiza-
da na noite desta terça-feira 
(15). A afirmação se deve 
aos leitos de UTI para a Co-
vid-19 que já chegou a atin-
gir 100% de ocupação, por 
duas vezes, em novembro 
e dezembro. Além disso, o 
número de pessoas infecta-
das pela Covid-19, na cida-
de, não para de crescer.

Segundo a secretária de 
saúde, Graziela Garcia, nas 
últimas semanas cerca de 
600 novos casos positivos 
são registrados na cidade. “A 
situação que estava estabi-
lizada desde agosto saiu do 
controle. O vírus está sendo 
transmitido de uma forma 
muito rápida e violenta, e 
nos atingiu de uma forma 
inesperada”, disse.

Ainda de acordo com 
Graziela, a cidade está pas-
sando por um momento 
crítico uma vez que os leitos 
de UTI estão comprometi-
dos. “Chegamos a precisar 
contratar leitos de outra ci-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Números de pessoas infectadas pela Covid-19 não para de crescer na cidade

dade, coisa que não havia 
ocorrido até então. Isso nos 
mostra a gravidade da nos-
sa situação”, lamenta. “Os 
oito leitos contratados em 
Campinas também estão 
comprometidos, e isso nos 
preocupa”.

Gaspar complementa 
dizendo que a Administra-
ção Municipal está à pro-
cura de novos leitos fora do 
município, porém em ne-
nhuma cidade da região há 
leito disponível. “Os leitos 
de UTI daqui de Indaiatuba 
estão comprometidos, e os 
contratados em Campinas 
também. A minha preocu-
pação é que se a transmissão 
continuar nessa velocidade 
pode ser que nem todos 
os doentes consigam aten-
dimento médico”, afirma. 
“Quero deixar claro que o 
possível ‘não atendimento’ 
não é por falta de estrutura, 
nem por falta de planeja-
mento por parte da prefeitu-
ra e da Secretaria de Saúde, 
mas sim por falta de profis-
sionais capacitados como 
médicos, intensivistas, en-
fermeiros e fisioterapeutas”.

Além disso, o prefeito 

ainda alerta que pode ocor-
rer a falta de medicamentos 
para atender os pacientes. 
“Quando a pessoa é inter-
nada e entubada ela utiliza 
uma grande quantidade de 
anestésico, e pode ocorrer a 
falta dessa medicação, o que 
irá complicar ainda mais a 
situação deste paciente. En-
tão peço e apelo para que a 
população colabore e nos 
ajude a frear esse vírus antes 
que seja tarde demais”.

Graziela também enfa-
tiza sobre a importância de 
obedecer os protocolos de 
saúde. “Usem máscara, la-
vem bem as mãos, evitem 
aglomerações e mantenham 
o distanciamento. Essas são 
nossas únicas armas no mo-
mento. Não vamos deixar 
que o vírus continue se es-
palhando pela cidade desta 
forma tão rápida”.

Fim de ano
Gaspar e Graziela tam-

bém comentaram sobre a 
preocupação com as festas 
de fim de ano, e temem que 
janeiro seja um dos piores 
meses da pandemia. “Sa-
bemos que muitas pessoas 

não vão deixar de comemo-
rar o natal e o ano novo, e 
essa é a nossa preocupação. 
As pessoas não podem vi-
ver como se nada estivesse 
acontecendo. O vírus está aí 
e sendo transmitido muito 
rapidamente, e nós precisa-
mos conter enquanto ainda 
há tempo”, disse a secretária.

Além disso, segundo 
Gaspar o grande desafio 
está sendo barrar as festas 

clandestinas que acontecem 
no meio da noite. “Todos os 
dias a Guarda Civil recebe 
denúncias de festas e aglo-
merações. Isso mostra que 
muita gente não está nem aí 
para o vírus e para o proble-
ma que não só Indaiatuba, 
mas o País está enfrentando. 
Isso se chama falta de respei-
to e irresponsabilidade”.

O secretário de Segu-
rança Pública de Indaiatuba, 

Sandro Bezerra Lima, disse 
que quando há denúncia, a 
mesma é verificada e o res-
ponsável orientado sobre 
a importância de obedecer 
o decreto estadual da Co-
vid-19. “Geralmente as pes-
soas entendem e fecham o 
estabelecimento ou param 
as festas, mas caso aja recu-
sa o responsável será levado 
à delegacia para responder 
como crime”, afirma.
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Indaiatuba registra aumento de 
38% de novas indústrias em 2020
Apesar da pandemia da Covid-19 o município continuou gerando emprego

Atualmente In-
daiatuba possui 
um total de 902 

indústrias, sendo que ape-
nas neste ano chegaram 
novas 65, um crescimento 
de 38% em relação à 2019 
quando chegaram até a ci-
dade 47 novas indústrias. A 
área que concentra maior 
número de indústrias é o 
Distrito Industrial Recreio 
Campestre Jóia com um 
total de 503 indústrias, se-
guido pelo Distrito Vitória 
Martini com 171 e o Dis-
trito João Nazezzi com 132. 

Os setores de atuação 
que lideram o ranking em 
Indaiatuba, são, por or-
dem: Metalurgia (162 in-
dústrias), Máquinas, Equi-
pamentos e Ferramentas 
(159), Têxtil e Vestuário 
(73), Peças e Acessórios 
(63), Borracha, Plástico e 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

A área que concentra maior número de indústrias é o Distrito Industrial Recreio Campestre Jóia

Vidro (52), Produtos Quí-
micos (48), Movelaria (47), 
entre outros.

Na economia do mu-
nicípio também foram ca-
dastrados este ano, 3.695 
prestadores de serviços 
autônomos, 14.112 pres-
tadores de serviços jurídi-

cos e 5.208 comércios, 105 
a mais do que em 2019 
quando a cidade registrava 
5.103 comércios.

Indaiatuba também 
sente o reflexo da Pandemia 
nas exportações, que neste 
ano somaram US$332,67 
milhões número menor que 

em 2019 quando foi expor-
tado um total de US$377,24 
milhões. Se as exportações 
foram menores este ano, 
as importações seguiram o 
mesmo caminho. Em 2019, 
foram importados um total 
de US$928,11 milhões, já 
em 2020 esse número foi 

reduzido a US$796,36 mi-
lhões uma queda de aproxi-
madamente 15%.

Segundo o secretário 
da pasta, Renato Stochi, os 
estímulos a novos negócios 
é de extrema importância e 
reflete diretamente no de-
senvolvimento da econo-
mia local. “Temos buscado 
formas de incentivar novos 
acordos comerciais, bene-
ficiando os empresários e 
a economia do município, 
geração de empregos, entre 
outros benefícios” ressal-
tou.

Empregabilidade
Até Setembro de 2020 

os números do Caged 
(Cadastro Geral de em-
pregados e desemprega-
dos) mostraram o reflexo 
da Covid-19 em relação à 
admissões e desligamentos 
neste ano. Em 2017 o saldo 
terminou em 115 vagas po-

sitivas, significa que foram 
admitidas mais pessoas do 
que desligadas durante o 
ano. Em 2018 o saldo foi 
de 2.549 vagas positivas e 
em 2019, 2.760. Os núme-
ros deste ano até setembro 
mostravam um saldo de 
981 vagas negativas, reflexo 
do impacto do Novo Coro-
navírus na geração de no-
vos empregos, embora no 
último trimestre tenha sido 
apresentada uma evolução 
constante positiva: Em ju-
lho/2020, o saldo foi de 96 
vagas positivas, em agos-
to/2020, 449 vagas positi-
vas e em setembro/2020, 
876 vagas positivas. Se a 
alta se manter, provavel-
mente o saldo geral, que 
está negativo, poderá se 
tornar positivo, mesmo em 
um ano onde a atividade 
econômica foi pausada por 
um tempo devido à Pande-
mia.



O plantão de dúvidas será de 25 a 28 de janeiro, das 8h às 16h30

O serviço ocorre duas vezes na semana, às 2as e 5as, a partir das 7 horas
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Prefeitura divulga calendário de 2021 da operação Cata Bagulho

Inscrições do Projeto Passe Bolsa 
2021 acontecem em janeiro 

CATA BAGULHO

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC-PMI

A Prefeitura de 
Indaiatuba por 
meio  da  Se-

cretaria de Assistência 
Social, informa que o 
formulário do Projeto 
Bolsa de Estudos/Passe 
Transporte, conhecido 
como Passe Bolsa, já 
pode ser retirado no 
Paço Municipal, na re-
cepção da Secretaria de 
Assistência Social. 

Os interessados tam-
bém poderão ter acesso 
ao formulário através do 
link http://www.indaia-
tuba.sp.gov.br/assisten-
cia-social/bolsa-passe/. 

Não haverá repasse 
de recursos financeiros 

A Secretar ia  de 
Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente di-
vulgou nesta semana a 
programação da Ope-
ração Cata Bagulho 
para o próximo ano. 
A equipe retira madei-
ras, restos de podas de 
árvores das calçadas, 
objetos e móveis ve-
lhos.

A população deve 

As inscrições serão efetivadas nos dias 29 e 30 de janeiro, no auditório da Prefeitura
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

para subsidiar segunda 
graduação, cursos de 
pós-graduação e cursos 
pré-vestibulares.

Os requisitos bási-
cos para ter acesso ao 
benefício são: residir 
nos últimos dois anos 
na cidade de Indaiatuba 
(2019 / 2020); não ter 
sido retido (não ter DP), 
apresentar média igual 
ou superior a 5,0 (cinco) 
em todas as matérias e 
frequência igual ou su-
perior a 75%; apresentar 
situação socioeconô-
mica desfavorável para 
cursar a Faculdade ou 
Curso Técnico e apre-
sentar toda documen-
tação solicitada para a 
inscrição.

O plantão de dúvidas 

será de 25 a 28 de ja-
neiro, das 8h às 16h30, 
através de e-mail que 
será divulgado poste-
riormente. As inscrições 
serão efetivadas no dia 
29 de janeiro, das 8h 
às 16h30 e no dia 30 

de janeiro, das 9h às 
16h30, no auditório da 
Prefeitura.

No link o candidato 
também poderá encontrar 
modelos de declarações, 
caso necessário, relação 
de documentos exigidos 

e critérios da lei muni-
cipal nº 4835/2005, que 
autoriza o pagamento. O 
Passe Bolsa é oferecido 
a estudantes em situação 
de carência econômica 
que, em contrapartida, 
realizam atividades co-

munitárias solicitadas 
pela Secretaria.

Lembrando que no 
ano de 2021 o plantão 
de dúvidas não será pre-
sencial, será através do 
e-mail que será divulga-
do posteriormente. 

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

colocar os materiais 
nas calçadas somente 
um dia antes da data 
marcada pela Secre-
taria. Para o serviço, 
a cidade é dividida em 
23 setores, e a coleta 
é realizada duas vezes 
por semana, sempre 
às segundas e quin-
tas-feiras, exceto fe-
riados, a partir das 7h.

Vale lembrar que 

a operação não retira 
entulhos de constru-
ção, material resultan-
te de podas de árvores 
de dentro de proprie-
dades, limpeza de ter-
renos e chácaras. 

A  p rogramação 
comple ta  do  Cata 
Bagulho pode  ser 
consultada no portal 
www.maisexpressao.
com.br
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Fiec realiza última Campanha Mensal 
de Doação de Sangue de 2020
Candidatos devem realizar cadastro para retirada de senhas online

Afim de evitar aglomeração será permitido apenas 40 pessoas por horário

A Fiec (Fundação 
Inda ia tubana 
de Educação e 

Cultura) em parceria 
com o Centro de He-
matologia e Hemotera-
pia da Unicamp realiza 
amanhã (19), a última 
Campanha de Doação 
de Sangue de 2020.

E para realizar a do-
ação, o candidato deve 
preencher um cadastro 
para retirada de senhas 
online, que são distri-
buídas nos seguintes 
horários: 8h30, 9h30, 
10h30 e 11h30. 

Para agendamento e 
retirada da senha online, 
é necessário que o can-
didato faça um cadastro 
no link  https://proces-
soseletivo.sophia.com.
br/SophiA_5/Default.
aspx?escola=6462. As 
senhas são limitadas e 
o cadastro já está dis-
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redacao@maisexpressao.com.br

ponível.
Para manter as me-

didas de segurança e de 
proteção dos doadores 
contra a Covid-19, será 
realizado o controle de 
acesso às dependências 
da Fiec restringindo 40 
pessoas por horário, 
afim de evitar aglo-
meração de pessoas. 
Orienta-se ainda que, os 

candidatos não levem 
acompanhantes princi-
palmente crianças ao 
local da doação e que 
utilizem máscara. 

Doador 
Para ser um doador é 

obrigatória a apresenta-
ção de documento ofi-
cial com foto. Ter entre 
16 (dos 16 até 18 anos 

incompletos,  apenas 
com consentimento for-
mal dos responsáveis) 
e 69 anos, não estar em 
jejum; evitar apenas 
alimentos gordurosos 
nas quatro horas que 
antecedem a doação.

Não poderá ser doa-
dor o candidato que nos 
últimos 30 dias tenham 
retornado de viagem ao 

exterior, ou que tenham 
tido sintomas respira-
tórios, incluindo gripe 
ou febre. Além disso, 
o ato da doação fica 
restrito para pessoas 
que tenham se vaci-
nado contra gripe há 
menos de 2 dias (48h),  
estejam em tratamen-
to odontológico, não 
tiver parceiro (a) fixo 

(a), pesar menos de 50 
quilos, tiver feito en-
doscopia há menos de 
seis meses, tiver colo-
cado piercing ou feito 
tatuagem há menos de 
um ano, for diabético, 
se tiver ingerido bebi-
da alcoólica na noite 
anterior e fumar horas 
antes.

 O Hemocentro ain-
da orienta que, candida-
tos que estejam aptos e 
que tenham 60 anos ou 
mais, não compareçam 
à doação de sangue 
devido a limitação do 
isolamento social.       

Existem vários cri-
térios que são avaliados 
no dia da doação e que 
podem (impedir), levar 
a inaptidão. Dúvidas 
pontuais como o uso 
de medicamentos, pro-
cedimentos invasivos 
recentes, viagens, etc, 
serão avaliadas na tria-
gem. Todo o processo 
de doação dura em mé-
dia 2 (duas) horas.



Serviço é oferecido pelo aplicativo Sem Parar, em parceria com startup 
Débitos veiculares podem ser parcelados

REPRODUÇÃO GOOGLE

Desde a última 
quarta-feira (16), 
o condutor do 

estado de São Paulo tem 
um novo canal de paga-
mento de débitos com 
o Detran. É a chegada 
de mais um serviço no 
aplicativo do Sem Parar 
especializada no parce-
lamento de débitos de 
veículos junto aos órgãos 
de trânsito. 

As empresas irão dis-
ponibilizar, para todos 
os condutores de São 

Paulo, uma solução onde 
o motorista poderá checar 
seus débitos veiculares 
como IPVA, licencia-
mento, multas e DPVAT 
e efetuar o pagamento em 
até 12 vezes no cartão de 
crédito.

Clientes do Sem Pa-
rar não pagarão nada a 
mais por esse serviço 
e a operação é feita em 
um só lugar: através do 
aplicativo do Sem Parar. 
Para monitorar e quitar 
todas as dívidas que estão 
relacionadas ao veículo, o 
consumidor precisa ape-
nas baixar o app, inserir 

os dados do veículo e 
realizar o pagamento da 
maneira que desejar, em 
uma única parcela ou em 
até 12 vezes.

O Sem Parar, há 20 
anos no Brasil, além de 
pedágios, hoje possibi-
lita ainda o pagamento 
em mais de 1.500 esta-
cionamentos (incluindo 
os principais shoppings 
e aeroportos do país), 
mais de 650 postos de 
gasolina, 550 drive-thru 
de redes de fast food e 
150 lava-rápidos, em 13 
Estados, além do Distrito 
Federal. As empresas irão disponibilizar solução onde o motorista poderá checar seus débitos
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AUMENTO
ICMS de restaurantes, lanchonetes 
e bares aumentará no Estado

A9

Em meio a um período de 
tentativa de retomada depois 
da pior crise já enfrentada por 
conta das medidas de isola-
mento social, os restaurantes, 
bares e lanchonetes do Estado 
de São Paulo receberão mais 
um duro golpe com o prová-
vel aumento tributário rela-
cionado ao ICMS já no início 
de 2021. A apuração desse 
tributo passará a ser realizada 
mediante a aplicação do per-
centual de 3,69% (antes, era 
de 3,2%), o que representa o 
aumento de 15,31% no valor.

“O governo do Estado 
publicou recentemente di-
versos decretos alterando a 
legislação do ICMS, com 
a finalidade de aumentar a 
arrecadação do imposto, para 

superar o rombo ocasionado 
pela crise. São medidas de 
ajuste fiscal para equilíbrio 
das contas públicas, em face 
da pandemia do Covid-19. 
Contudo, existem vários des-
ses decretos que representa-
rão aumentos desse tributo, 
complicando ainda mais as 
finanças das empresas”, ex-
plica o diretor tributário da 
Confirp Consultoria Contábil, 
Welinton Mota.

Com o decreto, normas 
que conferem benefício 
também foram impactadas, 
como por exemplo o De-
creto nº 51.597/2007, re-
ferente a opção por regime 
de tributação diferenciado 
para o segmento de forne-
cimento de alimentação, tal 

como a de bar, restaurante, 
lanchonete, pastelaria, casa 
de chá, de suco, de doces 
e salgados, cafeteria ou 
sorveteria, bem como as 
empresas preparadoras de 
refeições coletivas.

Esses estabelecimentos 
continuam tendo opção 
pelo regime de tributação 
diverso contudo, passarão 
a apurar o imposto devido 
mensalmente mediante a 
aplicação do percentual 
de 3,69% (antes, era de 
3,2%) sobre a receita bruta 
auferida no período, em 
substituição ao regime de 
apuração do ICMS (débito 
e crédito). Ou seja, um 
aumento no valor desse 
imposto de 15,31%

RETOMADA
Quase 50% das empresas ainda 
não têm plano para retomada do 
trabalho presencial de funcionários

Uma pesquisa nacio-
nal encomendada pela VR 
Benefícios, empresa que é 
sinônimo de categoria em 
vale-alimentação e vale-re-
feição, mostra como a gestão 
dos trabalhadores foi alterada 
com a pandemia e como as 
companhias estão planejando 
a retomada aos escritórios. 
Foram feitas 438 entrevistas 
online com profissionais das 
empresas da base da VR 
Benefícios, em todo o Brasil. 

Segundo o levantamento, 
81% das empresas entre-
vistadas consideram muito 
importante a implementação 
de um plano de retorno dos 
funcionários aos escritórios, 

de forma presencial. Porém, 
apenas 54% confirmaram que 
este planejamento já foi feito 
em suas companhias. 

Entre as medidas de pro-
teção que as empresas vão 
adotar estão: 83% disponi-
bilidade de álcool em gel; 
76% entrega de máscaras 
para o funcionário; 72% 
desinfecção do ambiente de 
trabalho; 67% afastamento 
e suporte para o funcionário 
que teve contato com alguém 
que ficou doente; 63% trei-
namento sobre boas práticas 
no ambiente de trabalho; 
62% identificação e gerencia-
mento de casos positivos na 
empresa; e 60% treinamento 

sobre cuidados pessoais e 
coletivos. 

E entre as iniciativas que 
as empresas menos pretendem 
criar no retorno aos escritórios 
estão novos serviços de:  45% 
transporte; 42% assistência 
médica/psicológica; 42% de 
alimentação; 33% realização 
de testes/exames em todo o 
quadro de funcionários.

Satisfação em alta 
O levantamento apurou 

também que a maioria das 
empresas acredita que seus 
funcionários estão satisfeitos 
com o emprego e que apenas 
1 em cada 10 consideram que 
satisfação é menor. 
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Presidente do Esporte Clube Primavera, Eliseu Marques

O ano de 2020 foi 
de muita difi-
culdade para os 

clubes do interior pau-
lista, principalmente por 
conta da pandemia. E, 
apesar da chegada da 
vacina estar próxima, 
o cenário de desafios 
deve permanecer para o 
ano seguinte. Pelo me-
nos essa é a previsão do 
presidente do Esporte 
Clube Primavera, Eliseu 
Marques. 

“Quando falamos em 
investimento, creio que 
haverá uma redução do 
valor para montagem 
do elenco. Infelizmente 
estaremos ainda numa 
fase de pandemia e, pro-
vavelmente, não teremos 
nosso torcedor no está-
dio”, lamenta Marques. 
“É claro que a intenção é 

SANDRO RODRIGUES/ ASSESSORIA DE IMPRENSA 
DO EC PRIMAVERA

Presidente primaverino promete time competitivo, mas com investimento ainda mais reduzido  
Primavera prevê dificuldades em 2021 

montar um elenco forte, 
competitivo, que buscará 
a classificação para a 
fase de seguinte da Sé-
rie A3 do Paulista, mas 
vamos manter os ‘pés 
no chão’.” 

Para 2021, o clube 
mantém o foco no Cam-
peonato Paulista, já que a 
Copa São Paulo de Fute-
bol Junior foi cancelada 
pela Federação Paulista 
de Futebol (FPF). 

Jogadores com con-
trato em vigor entraram 
de férias e devem retor-
nar até 15 de janeiro de 
2021. Na volta, um dos 
desafios do Tricolor é 
encontrar um novo trei-
nador, já que o técnico 
Raul Cabral deixou o 
comando do time após 
a eliminação na Copa 
Paulista. 

“Nas próximas se-
manas vamos discutir 
o planejamento para 

contratação da nova co-
missão técnica e demais 
reforços para a monta-
gem do elenco. Ainda 

não temos definição do 
novo treinador, mas nos-
sos parceiros já estão em 
conversa”, informa Mar-

ques. “O time manterá a 
base da Copa Paulista 
e complementaremos 
com novos atletas, que 
serão escolhidos a partir 
das carências que de-
vem ser apontadas pela 
nova comissão técnica. 
Muitos podem pensar 
que estamos atrasados 
no planejamento, mas 
o campeonato está pre-
visto para começar no 
dia 7 de março, então há 
tempo hábil isso.” 

Balanço 
Apesar das inúmeras 

dificuldades enfrenta-
das este ano por todos 
os clubes do interior, o 
presidente do Tricolor 
acredita que 2020, no ge-
ral, foi um ano positivo 
para o Primavera. 

“Tivemos um início 
de parceria que conse-
guiu compreender bem 
como funciona a com-

petição (Série A3), fator 
que será primordial para 
as melhorias em 2021”, 
comemora Marques.

“Dentro de campo 
o resultado não foi o 
esperado, pois aguardá-
vamos mais da equipe 
no Paulista. Por outro 
lado, houve evolução 
na Copa Paulista, com 
a classificação para o 
mata-mata. Tivemos um 
ponto falho com a não 
disputa das categorias de 
base, mas entendemos 
que o cancelamento das 
competições foi uma 
decisão acertada”, com-
plementa o presidente 
primaverino. 

Em 2020, o Fantasma 
a Ituana foi eliminado 
logo na fase de classi-
ficação da Série A3 do 
Campeonato Paulista; 
sendo que na Copa Pau-
lista chegou as oitavas 
de final. 
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Vítima deu uma entrevista exclusiva para o Programa do Rubinho

Mulher denuncia massagista de 
Indaiatuba por violência sexual
Rubinho Queiroz conversou ao vivo com a vítima; outras mulheres também denunciaram o massagista
BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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Du r a n t e  o 
Programa do 
Rubinho des-

ta quarta-feira (16) 
uma mulher chama-
da ficcionalmente de 
Maria relatou que 
sofreu abuso sexual 
de um homem que 
trabalha como mas-
sagista, e segundo ela 
é bastante conhecido 
na cidade de Indaia-
tuba.

Maria diz que o 
procurou, pois tinha 
tido um ferimento 
sério no joelho, e que 
ele era capaz de curar 
essas dores. Ela relata 
que ele pediu para 
que ela tirasse a roupa 
e logo após cometeu 
o abuso e tentou bei-
já-la. Imediatamente 
ela vestiu a roupa e 
tentou voltar para o 

seu carro, mas o veí-
culo estava estaciona-
do do lado de dentro 
da chácara onde as 

massagens ocorriam. 
Maria conta que dei-
xar o carro dentro da 
propriedade era uma 

exigência do homem. 
Assim que Maria 

foi embora, o homem 
chegou a dizer: “se 

eu fiz 80% de coisas 
certas, não há pro-
blema em fazer 20% 
errado”. Maria disse 
que mandou mensa-
gens pelo whatsapp 
desmarcando todas 
as massagens que já 
estavam previamente 
marcadas, e o homem 
alegou que “ele pedia 
desculpas, prometia 
que não faria mais 
coisas que ela não 
gosta e pedia para 
que ela voltasse para 
terminar as massa-
gens”. Ela diz que só 
não o bloqueou no 
aplicativo de mensa-
gens porque ela sabia 
que as respostas dele 
seriam provas a favor 
dela de que ele mes-
mo admitia o crime. 

Depois que ela veio 
a público dar seu de-
poimento, outras 4 
mulheres denuncia-
ram o mesmo homem 
por importunação se-
xual, entre elas uma 
mulher com 60 anos. 
Uma dessas mulheres 
diz estar com medo 
que entrar com um 
processo na Delega-
cia da Mulher porque 
teme o que seu marido 
pode pensar em uma 
situação assim.

Maria afirma que 
de todas as mulheres 
com quem ela con-
versou e que passaram 
pelo mesmo abuso, 
dizem que o agressor 
sempre alega que elas 
nem problemas no 
útero ou nos seios, 
como pretexto para 
tocá-las sexualmente. 
Porém, nenhuma delas 
tem tais diagnósticos. 
Maria, por exemplo, 
tinha apenas dores no 
joelho. 

Ela diz que voltou 
pra casa se sentindo 
suja e desrespeitada. 

“Não se sinta suja. 
Sinta-se verdadeira-
mente uma guerreira 
que dará um exemplo 
de força e coragem 
para outras mulheres 
que estão sendo abu-
sadas”, disse Rubinho.

Para o advogado 
Caio César Devecchi, 
que está fazendo a 
defesa da vítima, man-
ter o sigilo do nome 
dela é importante para 
garantir a seguran-
ça da mulher, e que 
o nome do agressor 
também está sob sigilo 
de justiça pois, pelos 
trâmites legais, ele 
só poderá ser conde-
nado mediante a uma 
audiência, e posterior 
sentença condenatória 
com o trânsito em jul-
gado. Antes disso, o 
agressor também tem 
direito à defesa. Po-
rém, Caio César deixa 
claro que as provas 
em favor das vítimas 
já estão juntadas nos 
autos do processo.

O jurista explica 
que por enquanto o 
crime é t ipificado 
como “importunação 
sexual previsto no 
crime 215 do código 
penal, mas a partir do 
momento que durante 
a investigação, depen-
dendo do conjunto das 
provas, se for provado 
que houve um crime 
de estupro, a dele-
gada Presidente do 
Inquérito em questão 
vai alterar a sentença 
para o crime de estu-
pro, previsto no artigo 
213 do Código Penal 
brasileiro”. 

Por enquanto, as 
investigações conti-
nuam e fica registrado 
o repúdio do Jornal 
Mais Expressão a todo 
tipo de violência con-
tra a mulher.
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Programa Mais Saúde: Pediatra reforça 
os cuidados contra a Covid-19 
Dr. Eduardo Santos recebeu o médico pediatra Othniel Harfuch

O vírus da Co-
vid-19 a inda 
está em circu-

lação no País, e nas últi-
mas semanas os números 
de pessoas infectadas e 
internadas com o novo 
coronavírus, em Indaia-
tuba, têm aumentado a 
cada dia.

Por isso, o Dr. Edu-
ardo Santos convidou 
o médico pediatra Dr 
Othiniel Harfuch para 
esclarecer e orientar a 
população sobre a atual 
situação da pandemia no 
munícipio.

De acordo com o pe-
diatra o motivo pelo 
aumento dos casos de 
Covid-19 em Indaiatuba 
seria uma falsa impres-
são, para a maioria da 
população, que a pan-
demia acabou. “Acre-
dito que nós tivemos, 
sem dúvida alguma, uma 
forte abertura do comér-
cio e serviços em geral, 
mas a população deveria 
se lembrar que os cui-
dados com a máscara, 
álcool gel e o distancia-
mento ainda deveriam 
continuar. Boa parte da 
população acabou sim-
plesmente esquecendo 
que a doença ainda está 
circulando. E a gente 
cansou de ver, no Brasil 
inteiro, as pessoas se 
aglomerando em festas, 
sem máscaras, sem ne-
nhum cuidado”, disse. 
“Não tem jeito, esse ví-
rus tem uma capacidade 
de transmissão extrema, 
então todo cuidado é 

pouco e nós não o ti-
vemos. Dessa forma, 
logicamente aumenta a 
contaminação e, tam-
bém, o número de casos 
graves”, alerta.

Segundo o Dr. Oth-
niel a classe médica e 
paramédica - que são os 
enfermeiros, técnicos, 
fisioterapeutas e outros 
- está apavorada, pois 
eles também estão ficam 
doentes. E quanto maior 
o número de pacientes, 
maior as chances dos 
profissionais de Saúde se 
contaminarem. “Daqui a 
pouco podemos chegar 
em situação grave, em 
que não haverá profis-
sionais suficientes para 
atender tanta gente con-
taminada”, disse. 

Crianças
O pediatra disse no 

programa que as crian-
ças, em geral, são as 
que têm menos casos 
graves descritos, e que 
ainda não se tem um 
consenso médico sobre 
o que se deve fazer para 
aumentarmos a imuni-
dade. “Já se falou muito 
na invermectina e na 
vitamina D. No caso da 
vitamina D especifica-
mente, já temos alguns 
trabalhos científicos que 
mostram a participação 
dela na imunidade, mas 
os pediatras já costumam 
dar doses significati-
vas dessa vitamina para 
crianças, pelo menos até 
os 2 anos de vida. No 
momento o melhor que 
podemos fazer é manter 

Médico pediatra Dr Othiniel Harfuch enfatizou a importância dos cuidados contra a Covid-19

BÁRBARA GARCIA
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br 

os cuidados com higie-
ne, uma alimentação 
saudável, horário de 
dormir e principalmente 
mantê-las em distancia-
mento social”, indica.

Nas  c r ianças  os 
sintomas são variados 
como em todos os outros 
grupos da população, 
vai desde os quadros 
assintomáticos, que são 
a maioria nas crianças, 
desde aqueles com diar-
reia, vômito, com febre, 
problemas respiratórios, 
mas em geral, não che-
gam a ser graves. “São 
poucas as crianças que 
chegaram a necessitar 
de respiradores. Mas é o 
que eu sempre digo para 
os pais: em Medicina, 
a gente costuma falar 
muito em estatísticas, 

mas para quem tem um 
filho/a, e essa criança 
fica doente e passa a ser 
um paciente grave, esse 
filho representa tudo, 
ele é 100%. Então eu 
realmente acredito que 
todo cuidado é pouco”, 
aconselha.

Ainda de acordo com 
o pediatra, as crianças 
dificilmente desenvol-
vem formas mais graves 
da doença, pois basica-
mente, elas têm uma ca-
pacidade maior de barrar 
a replicação do vírus, do 
que os adultos que já tem 
um tempo de vida mais 
avançado. 

Porém, Dr. Othniel 
faz um alerta. Crianças 
que têm comorbidades 
como hipertensão, dia-
betes, obesidade, asma 

e doenças crônicas, tam-
bém entram no grupo de 
risco. “São consideradas 
de risco desde que essas 
outras doenças estejam 
controladas. A asma, por 
exemplo, é uma doença 
que tem muitas maneiras 
de ser controlada, então 
uma criança que esteja 
sendo bem acompanha-
da nesse caso não entra 
no grupo de risco. Porém 
casos mais complexos 
de doenças cardíacas ou 
respiratórias, configu-
ram sim o risco. E aí es-
sas crianças precisam de 
acompanhamento mais 
de perto de um pediatra 
e os pais devem ficar 
mais atentos ainda ao 
distanciamento social”, 
finaliza.



Aulas presenciais: expectativa da educação 
é que sejam retomadas em fevereiro de 2021
O retorno, no entanto, dependerá do controle da pandemia da Covid-19 no munícipio

A expectativa é que 
a aulas presen-
ciais sejam re-

tomadas em fevereiro de 
2021, após serem suspen-
sas em 23 de março de 
2020, devido a pandemia 
da Covid-19. Porém, o 
prefeito Nilson Gaspar 
afirmou na live realizada 
na noite desta terça-feira 
(15), que o retorno das au-
las presenciais dependerá 
do controle da pandemia 
no munícipio.

“Eu entendo que a vol-
ta às aulas presenciais 
é importante, porém a 
retomada tem que ser 
com segurança, e nes-
te momento, não temos 
nenhuma data definida”, 
disse Gaspar. “Temos 

25 mil crianças na rede 
municipal de ensino e as 
crianças são um vetor. 
Vamos ver como estará à 
situação em janeiro, para 
aí sim estudarmos a pos-
sibilidade da retomada das 
aulas”, completa.

A secretária de Educa-
ção, Rita de Cássia Tras-
feretti, ressalta que as 
escolas estão preparadas 
para receber os alunos, 
em 2021, com segurança. 
“Tudo indica que começa-
remos o ano letivo presen-
cialmente em 2021, claro 
que com um protocolo 
rígido de segurança sa-
nitária. Estamos prepara-
dos para receber nossos 
alunos e nossa aposta 
é entregar para nossas 
crianças o ano letivo que 
eles merecem e têm esse 
direito”, disse a secretária.

Além disso, Rita en-
fatiza que 2021 será em 
ano muito desafiador. 
“Vamos ter um trabalho 
muito árduo no ano que 
vem. Faremos uma ava-
liação diagnóstica e uma 
adequação no currículo 
para a continuidade da 
aprendizagem de cada 
criança, pois sabemos que 
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– RIC/PMI

As aulas presenciais foram suspensas em 23 de março de 2020, devido a pandemia da Covid-19

cada um chegará de uma 
forma diferente. A escola 
deverá estar preparada 
para entender e fazer a 
continuidade do aprendi-
zado”, explica.

Minha Lição
E com as aulas presen-

ciais suspensas a rotina 
de professores e alunos 

mudou, e as atividades 
pedagógicas foram dis-
ponibilizadas através do 
programa Minha Lição, 
da Secretaria de Educação 
Municipal.

O programa foi de-
senvolvido pela equipe 
de orientadores e outros 
profissionais da pasta, e 
as crianças contaram com 

tarefas direcionadas para 
cada etapa da vida esco-
lar, separadas por disci-
plina, e todas as semanas 
elas receberam atividades 
para não perderem este 
vínculo com o ambiente 
escolar. Além disso, as 
atividades foram contadas 
como hora-aula, com exi-
gência de 800 horas.

“Acredito que foi um 
ano de muito aprendiza-
do, tanto para as crianças 
como para os adultos. As 
crianças se desenvolvem 
de formas diferentes, e 
mesmo longe da escola, 
elas estão aprendendo, 
seja fazendo as atividades, 
lendo um livro com a fa-
mília ou fazendo uma lista 
de compras, por isso não 
concordo quando falam 
de um ano perdido”, disse 
a secretária.



LGPD nas empresas: como aplicar a 
lei nas relações de trabalho
Advogado especialista da Alves & Magno explica a normatização nos contratos trabalhistas

A L G P D  ( L e i 
G e r a l  d e 
Proteção de 

Dados) regulamenta 
questões referentes 
a dados pessoais no 
ambiente digital. Sua 
aplicação se dá em 
todos os setores eco-
nômicos sempre que 
houver qualquer mo-
dalidade de coleta de 
dados, como ocorre 
frequentemente nas 
relações de consumo 
e de trabalho.

N o  â m b i t o  t r a -
balhista, o advoga-
do especialista Jonas 
Moreira, do escritório 
Alves & Magno, expli-
ca como os contratos 
serão operados nas 
empresas. “Durante o 
período pré-contratual, 
em que é feita a dispo-
nibilização da vaga, 
análise de currículos, 
entrevistas e escolha 
do candidato, é proi-
bido coletar dados que 
possam gerar qualquer 
critério discriminató-
rio”, alerta.

Como exemplo, Jo-
nas cita a solicitação 
de exames de gravidez, 
sangue, toxicológico, 
atestado de antece-
dentes criminais ou 
análise de crédito/dé-
bito. “Também há ex-
ceções, como o pedido 

do exame toxicológico 
para motoristas profis-
sionais, de acordo com 
o artigo 168, parágrafo 
6º da CLT”, especifica 
Jonas. “Já o atestado 
de antecedentes cri-
minais é exigido de 
quem trabalha como 
vigilante, conforme 
previsto nas leis 7.102 
de 1983, e 10.826, de 
2003”, completa.

Em re l ação  aos 
exames de gravidez e 
análise de crédito, o 
especialista saliente 
que estão proibidos, 
mesmo em instituições 
financeiras. “A em-
presa deverá informar 
previamente os candi-
datos não selecionados 
para as vagas a política 
de utilização dos da-
dos e, principalmente, 
o que será feito com 
dados e documentos 
fornecidos”, esclarece 
Jonas.

Adequações
Quando do desliga-

mento do funcionário, 
a LGPD determina que 
haja informação da 
finalização do uso de 
dados. “Nas relações 
trabalhistas existem 
obrigações de guarda 
de documentos por 
imposição legal, e isso 
afasta a solicitação 
particular do titular 
do direito. Cada caso 
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deverá ser analisado 
individualmente”, ar-
gumenta o advogado. 
“Como há o prazo de 
dois anos para ações 

BFILTERS

O advogado alerta para a urgência das empresas em se adequarem à nova lei

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Acesse os links e saiba mais: 
Site: amsociedadedeadvogados.com.br
Instagram: amsociedadedeadvogados
Facebook: A & M Sociedade de Advogados
LinkedIn: A & M Sociedade de Advogados

trabalhistas, a empre-
sa conta com garantia 
da lei para armazenar 
documentos compro-
batórios durante esse 
período”, emenda Jo-
nas.  

Ele lembra ainda 
que a adequação à nova 
norma é urgente, visto 
que as relações de co-
leta e armazenamento 
de dados são diárias 
e, consequentemen-
te, sujeitas às regula-
mentações previstas na 
LGPD. “No ambiente 
das relações de tra-
balho, as alterações 
adquirem contornos 
específicos, especial-
mente na vigência con-
tratual. As adequações 
deverão abranger boas 
práticas, treinamentos 
e normas internas, com 
o objetivo de minimi-
zar ou eliminar riscos 
de não observância aos 
preceitos na nova lei”, 
conclui Jonas.

Assessoria
O escritório de ad-

vocacia Alves & Mag-
no nasceu em março de 
2018, em Indaiatuba, 
por iniciativa do advo-
gado Jonas Moreira, e 
se destaca no Direito 
Penal, em processos de 
crimes comuns, tribu-
tários, militares, contra 
a economia e o consu-
midor, entre outros.



MULHER MARAVI-
LHA 1984
Lançamento - Aven-
tura / Ação - Classi-
ficação 12 anos - 151 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quarta (16) a Quar-
ta (23): 17h40 [TC] / 
21h00 [TC]
Polo Shopping
Quarta (16): 20h15
Quinta (17) a Quarta 
(23): 16h40 / 20h15
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quarta (16), Quinta 
(17), Sexta (18), Se-
gunda (21), Terça (22) 
e Quarta (23): 16h20 / 
19h40 / 20h30
Sábado (19) e Domin-
go (20): 15h00 / 16h20 
/ 19h40 / 20h30
Polo Shopping
Quarta (16): 16h00 / 
19h30 / 21h00
Quinta (17), Sexta 
(18), Segunda (21), 
Terça (22) e Quarta 
(23): 16h00 / 17h40 / 
19h30 / 21h00
Sábado (19) e Do-
mingo (20): 15h00 / 
16h00 / 17h40 / 19h30 
/ 21h00
......................................
FREAKY: NO COR-
PO DE UM ASSAS-
SINO
2ª semana - Terror / Co-
média - Classificação 16 
anos - 102 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá - 
atenção especial aos 
dias de exibição deste 
filme no Jaraguá
Quarta (16), Sábado 
(19) e Domingo (20): 
17h10 [TC]
Polo Shopping
Quarta (16) a Quarta 

(23): 21h20
.......................................
10 HORAS PARA O 
NATAL
2ª semana - Comédia / 
Aventura - Classifica-
ção Livre - 92 minutos
NACIONAL
Polo Shopping
Quarta (16): 16h30
Quinta (17) a Quarta 
(23): 15h20
.......................................
TROLLS 2
3ª semana - Animação 
/ Aventura - Classifi-
cação livre - 90 minu-
tos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quarta (16) a Quarta 
(23): 15h30
Polo Shopping
Quarta (16) a Quarta 
(23): 18h50
.......................................
CONVENÇÃO DAS 
BRUXAS
5ª semana - Fantasia / 
Aventura - Classifica-
ção 10 anos - 106 mi-
nutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quarta (16) a Quarta 
(23): 18h10
Polo Shopping
Somente Quarta (16): 
18h30
.......................................
DESTRUIÇÃO FI-
NAL - O ÚLTIMO 
REFÚGIO
5ª semana - Ação - 
Classificação 14 anos 
- 119 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quarta (16) a Quarta 
(23): 20h05 [TC]
Polo Shopping
Somente Quarta (16): 
17h30

As novas imagens farão parte do acervo da instituição

Mais de 50 pos-
tais de imagens 
antigas de Itu 

serão doados ao Museu 
Republicano “Convenção 
de Itu”, pelo arquiteto e 
urbanista André Luís de 
Lima. Ele conta que a 
coleção começou em 2011 
quando passou a pesquisar 
fotografias antigas da cida-
de para a dissertação do seu 
mestrado na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo 
da USP (Universidade de 
São Paulo), defendida em 
2014 e intitulada “Imagens 
da Cidade - A evolução 
urbana de Itu através da 
fotografia”. 

Para ele, tornar sua 

coleção pública oferece 
importantes oportunida-
des. “O material original 
é sempre a fonte principal 
de pesquisa, e se ele estiver 
acessível, tanto melhor 
para o desenvolvimento 
de novos estudos”, afirma 
Lima. 

Em 2015, parte da cole-
ção já havia sido apresenta-
da em uma exposição tem-
porária no próprio Museu 
Republicano, ocasião em 
que o colecionador teria 
demonstrado interesse em 
doá-la para a instituição. 
“É preciso incentivar esse 
tipo de doação para que 
o museu seja um grande 
banco de imagens e possa 
se tornar referência nesse 
assunto”, defende o arqui-
teto e urbanista. 

REPROD.GOOGLE/GRUPO FOTOS ANTIGAS ITU-SP

Todos os postais que 
compõem a coleção foram 
comprados pela internet, 
de acordo com Lima. “Al-
guns foram adquiridos 
de vendedores do Brasil 
e vários deles de vende-
dores estrangeiros, prin-
cipalmente da Europa”, 
relata. As novas imagens 
se somarão a outras que 
já fazem parte do acervo 
da instituição. De acordo 
a administração do Museu 
Republicano, a doação 
deve ser oficializada em 
fevereiro, mês de aniver-
sário da cidade. 

O público pode visitar 
o museu virtualmente e 
conferir as exposições em 
cartaz por meio do link: 
http://vila360.com.br/tour/
mrciusp.html

História
O Museu Republicano 

“Convenção de Itu” foi 
inaugurado em 18 de abril 
de 1923, e encontra-se 
instalado em sobrado his-
tórico em Itu, erguido nas 
décadas iniciais do século 
XIX, e que se tornou resi-
dência da família Almeida 
Prado. 

Em 18 de abril de 
1873, o local foi palco de 
uma reunião de políticos e 
proprietários de fazendas 
de café para discutir as 
circunstâncias do país e 
que, posteriormente, se 
transformou na famosa 
Convenção Republicana 
de Itu, marco originário 
da campanha republicana 
e da fundação do Partido 
Republicano Paulista. 

Imagens antigas de Itu será 
doada ao Museu Republicano
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Todos os postais que compõem a coleção foram comprados pela internet



Fábio Martins Dos Santos E Sheila Monalisa da Oticas Ipanema - Pólo Shopping

O Troféu Frutos 
de Indaiá chega 
a sua 15ª edição 

e com muitas histórias 
de sucesso para contar. 
Afinal nesses 15 anos, 
centenas de empresas 
e empresários subiram 
ao palco do evento para 
receber o Troféu Frutos 
de Indaiá que simboliza 
o reconhecimento do 
público ao serviço pres-
tado pela empresa esco-
lhida como a melhor em 
seu ramo de atuação.

Criado em 2005, o 
nome Frutos de Indaiá, 

Troféu Frutos de Indaiá comemora 15 anos
15ª edição acontece no dia 13 de março de 2021 com show de Maiara & Maraisa

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

segundo o presidente do 
Grupo Mais Expressão, 
Alan Di Santi, remete 
aqueles que produzem 
na cidade, que criam 
empregos e geram ren-
da. O troféu foi elabora-
do pela artista plástica 
indaiatubana Maria Vaz, 
a Memê. A ideia era que 
o troféu lembrasse uma 
folha de palmeira, já que 
Indaiá em tupi-guarani 
significa Palmeira, mas 
que ao mesmo tempo 
fosse um troféu unissex, 
porque há empresários 
e empresárias que rece-
bem o prêmio, e dessa 
maneira chegaram ao 
atual design.

“Pra mim é um or-
gulho muito grande ver 
o sucesso do Troféu 
Frutos de Indaiá. Esta-
mos há 15 anos reco-
nhecendo e premiando 
as melhores empresas e 
empresários de Indaia-
tuba”, disse Di San-
ti. “E quem escolhe os 
premiados de cada ano 
são os nossos leitores e 
também os moradores 
de nossa cidade, afinal 
quem melhor poderia 
avaliar uma empresa?”, 
completa.

Campanha 
Publicitária
O Troféu Frutos de 

Indaiá visa não somente 
reconhecer as empresas 
e empresários que se 
destacaram em seu ramo 
de atividade, mas tam-
bém gerar um retorno 
financeiro e dar visibi-
lidade aos premiados 
através da campanha 
publicitária realizada 
pelo Grupo Mais Ex-
pressão.

Aos eleitos pela pes-
quisa, foi oferecida uma 
campanha publicitária 
que desde março des-
te ano, as empresas e 
empresários que rece-
berão o Troféu Frutos 
de Indaiá, e que foram 
escolhidos através de 
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Fernanda Alves Mendes E Waniel Caldas De Mesquita Neto da Number 1

voto popular, tem sua 
marca veiculada em to-
das as mídias do grupo 
como jornal impresso, 
revista, redes sociais e 
programas.

“Dar um retorno fi-
nanceiro, credibilidade 
e visibilidade às empre-
sas premiadas é o nosso 
principal objetivo, por 
isso iniciamos a cam-
panha publicitária no 
início do ano”, disse o 
presidente. “As empre-
sas e profissionais que 
participam do Troféu 
Frutos de Indaiá têm um 
grande sentimento de 
orgulho, pois foram es-
colhidos por seus clien-

tes e pela população, 
como as melhores em 
seu segmento”, ressalta.

As cotas para a par-
ticipação na entrega 
do 15º Troféu Frutos 
de Indaiá estão sendo 
oferecidas para as em-
presas e empresários 
eleitos. “Já entramos 
em contato com grande 
parte dos eleitos pela 
população. A campanha 
publicitária inclui além 
da veiculação do nome 
da empresa nas mídias 
do grupo, uma noite de 
premiação com direito 
a jantar a francesa e 
um show especial”, in-
forma.
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Mayra com a linda Suzi em consulta na Clínica Bicho Amigo. 
Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715

Clínica Bicho Amigo

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!

A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a coleção Tutti 
Sposa. Tecidos nobres, com muita transparência, renda, cetim 
e pedraria. Vale a pena dar uma conferida de perto. Você vai 
se encantar! R. Ademar, de Barros, 1011 - Centro, Fone: (19) 
3875-1760 - Site: www.anovaloja.com.br

Bicos & Focinhos

A Nova Loja 

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, no Condomínio 
Paradiso. A Mr. Roof estruturas para telhados em aço 
galvanizado, trabalham com orientação na execução da 
montagem ou entregam seu telhado pronto. Telhados 
embutido para uso de telhas galvanizadas, fibrocimento e 
também telhados com telhas cerâmicas. Mr Roof inovação 
em telhados. Faça orçamento sem compromisso por 
e-mail ou WhatsApp: comercial@mrroof.com.br Fone (19) 
98355- 8383.

Olha só a graça do filhote de gambá Perninha, fazendo pose 
para tirar foto. Perninha foi resgatado junto com o irmão e 
estão se reabilitando, com muito carinho, na Clínica Bicos & 
Focinhos. A Clínica atende animais de pequeno e grande porte, 
animais silvestres, aves e animais exóticos. Ligue 3835-7750 
para consultas, vacinas, cirurgias, laser, terapia, odontologia, 
exames e banho e tosa

Duas Rodas

Casamente de Débora Cordeiro. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente.

Oggi Float Sport - Estilo, desempenho e uma excelente relação 
custo benefício são as principais características que você 
vai encontrar na Float Sport. Desenvolvida pela OGGI para 
o público feminino, está bicicleta foi projetada para ter ótima 
performance na cidade. (Disponível tamanho 17, consultar 
quantidade.) Para maiores informações: (19)99731-0269. 
Avenida Presidente Kennedy,624, Cidade Nova, Indaiatuba-SP

Para presentear no Natal nada melhor que as maravilhosas 
roupas da By Faby Modas. Nova Coleção Verão de todos os 
tamanhos, inclusive Plus Size. Dê um pulinho na loja e confira de 
perto. Vale a pena! Av. Ário Barnabé,1389 Fone: (19) 3394-2109

Mauro da Indalar, recebendo o delicioso Bolo da Madre, 
carinho do Jornal Mais Expressão.

Adelaide Decorações

Mr. Roof

By Faby Moda
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Nós do Mais Expressão estamos muito felizes pela 
chegada de mais um cliente, a AMESCLA, Lilian 
Marigo Magalhães (farmacêutica)e João Carlos 
Magalhães (químico), sejam muito bem vindos!!

A RBC Transportes e Família,  desejam a todos clientes e amigos, um Feliz Natal, e que o próximo 
ano seja de bênçãos para um mundo melhor!!

A Familia Doce Sabor Bolos & Cia, deseja a todos clientes e amigos um 
Feliz Natal e um próspero Ano Novo!!

O Josué da Jacitara deseja a todos os clientes e amigos,  um 2021 repleto 
de bênçãos e realizações e um Feliz Natal!!

O empreendimento Authoria Congesa, foi apresentado para a Imprensa no dia 
17/12 . Um projeto especial e exclusivo, pensado por quem está em sintonia 
com a cidade e seus moradores. Além disso, foram certificados com o Selo Azul 
Ouro da Caixa Econômica Federal, com possibilidade de taxas exclusivas de 
financiamento!! Na foto Adriana e Nicole. O Mais Expressão deseja muito sucesso!!

A Equipe Openbox2 de Indaiatuba, deseja a todos os clientes e amigos,  
um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de alegrias e sucesso!!



A20 | 



negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 928

LOCAÇÕES DE SALAS, SALÕES, CASAS  
COMERCIAIS E TERRENOS 

 
SALA. ED. AMBASSADOR CENTRO SL 0112 R$ 850,00 
ISENTO COND E IPTU
 
SALÃO . JD CALIFORNIA  SL00375 SALÃO 60 m² E WC R$  
900,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA SL00309 55m² 01 WC R$ 1100,00 + IPTU
 
SALÃO CENTRO SL00302 R$ 1.500,00

CASA COMERCIAL CENTRO SL00358 04 SALAS, COZI-
NHA, E BANHEIRO R$ 1.800,00 +  IPTU
 
TERRENO P/ ESTACIONAMENTO, LAVA RAPIDO CENTRO 
TE00022 R$ 5.000,00

JD COLONIAL CA03232 FRENTE: SOBRADO 03 DORM, 03 
BANHEIROS, SALA, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E GARA-
GEM P/ 02 AUTOS COBERTA. R$ 1500,00 ISENTO DE IPTU

LOCAÇÕES APARTAMENTO E KIT-NET

KITNET CENTRO  01 DORM, COZINHA E BANHEIRO VAGA 
P/ MOTO R$ 700,00 MAIS IPTU

COND. AZALEIA DE ITAICI   AP00967 03 DORM, SALA, CO-
ZINHA, A,S, BANHEIRO  E 01 VAGA R$ 950,00 + COND. + 
IPTU

FONTE DE TREVI AP00975 03 DORM (01 SUÍTE), SALA, 
WC  COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 1.300,00 
+ COND + IPTU

LOCAÇÕES CASAS

SANTA CRUZ CA03223 01 DORM, COZINHA E BANHEIRO 
GARAGEM  R$ 700,00 INCLUSO IPTU

JD PAULISTA CA02836 01 DORM, COZINHA, BANHEIRO, 
QUINTAL E GARAGEM COBERTA 01 VAGA R$ 800,00 + IPTU

ITAICI CA0920 02 DORM, SALA, COZINHA,  BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO R$ 850,00 + IPTU
 
CHACARA DO TREVO CA03113 CASA PISO SUPERIOR; 
01 DORM, SALA, COZINHA,A.S. 1 VAGA. ÁGUA INCLUSO, 
LUZ INDEPENDENTE R$ 850,00 

JD COLONIAL CA03233 FUNDOS: 01 DORM, BANHEIRO, 
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL, GARAGEM CO-
BERTA PARA MOTO. ÁGUA, LUZ E ENTRADA INDIVIDUAL 
R$ 1000,00 ISENTO DE IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

• A PRIMEIRA DE INDAIATUBA • 

APARTAMENTO VENDAS

JARDIM ELDORADO – AP00976 02 DORM, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO, 01 VAGA DE GARAGEM. R$ 87.000,00 + R$13.000,00 DE SALDO, 
OU R$ 100.000,00. ESTÁ ALUGADO POR R$ 850,00
  
AZALÉIA DE ITAICI – AP00973 ÓTIMO PREÇO: 03 DORM, SALA, COZ, 
A.S, WC E 01 VAGA COBERTA. PORT 24hrs R$ 202.000,00

VILLA HELVETI - AP00970. 02 DORM, 02 VAGAS.  À VISTA R$ 
230.000,00  OU 70 MIL DE ENTRADA MAIS SALDO FIN.  APAR-
TAMENTO JD PEDROSO 02 DORM, SALA,  COZINHA,A.S , 1 VAGA 
R$ 240.000,00

ED ROCCAPORENA CENTRO 02 DORM, SALA 02 AMB,  COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 280.000,00

JARDIM TROPICAL –  PORTAL DAS FLORES AP00962 LINDO APARTA-
MENTO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, CONDOMÍNIO FECHADO. 03 DORMI-
TÓRIOS, SENDO O PRINCIPAL COM ARMÁRIOS PLANEJADOS E OUTRO 
COM ARMÁRIO E MESA DE ESCRITÓRIO, COZINHA PLANEJADA COM 
FOGÃO EMBUTIDO, PORTA DE VIDRO SEPARANDO COZINHA DA LA-
VANDERIA, WC COM BOX E GABINETE, 01 VAGA DE GARAGEM. APAR-
TAMENTO DE FRENTE. R$ 285.000,00
 
ED RAVENA VILA SÃO JOSE 03 DORM (SUÍTE), SALA 2 AMB,  
COZINHA, área de serviço. 01 vaga; R$ 290.000,00

ED VITÓRIA  JD POMPEIA 03 DORM (01 SUÍTE) SALA 02 AMB, 
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇOS 01 VAGA R$ 345.000,00
  
ED IMAGINE 03 DORM (01SUÍTE), AMPLA SALA, VARANDA GOURMET 
02 VAGAS, 90m² R$ 650.000,00
 
ED DUE TORRE SOLE AP00977 04 DORM (02 SUÍTES), AMPLA VARAN-
DA, SALA 02 AMB, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO APARTAMENTO PLA-
NEJADO, 03 VAGAS R$ 940.000,00 

VENDA CASAS 

JARDIM VENEZA – CA03212 03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA, WC, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, ÓTIMO ACABAMENTO, 02 
VAGAS PARA CARRO. R$ 276.000,00

JD DOS COLIBRIS CA03230 

03 DORM (01SUÍTE), COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL, 2 VAGAS 
ÁREA DE TERRENO 156m². ÁREA DE EDIF 100m² R$ 280.000,00

VILA AVAÍ – CA03197 

03 DORMITÓRIOS ( 01 SUÍTE ) SALA, BANHEIRO, COZINHA, AREA DE SER-
VIÇO COBERTA, CHURRASQUEIRA, GARGEM COBERTA PARA 02 AUTOS ( 
PORTÃO ELETRONICO). R$ 360.000,00

JARDIM REGINA – CA03228

 01 DORM. ( SUITE), SALA, COZINHA, BANHEIRO, AMPLO QUINTAL. GA-
RAGEM PARA 04 CARROS. R$ 370.000,00

JARDIM DOS IMPÉRIO – VILA ITÚ - CA03213 LINDA CASA, ÓTIMO ACA-
BAMENTO. 03 DORM,  (01 SUÍTE)  Área de terreno 150m², área edif. 
120m² R$ 470.000,00

COND VISTA VERDE ( ITAICI) cc00101 

SOBRADO. 03 DORM (01 SUÍTE) TODOS COM AR, AMPLA SALA, COZI-
NHA PLAN, LAVABO, ÁREA GOURMET PLAN. AT. 175m² R$ 550.000,00

JARDIM REGINA – CA033057 IMÓVEL DIFERENCIADO PELO SEUS 
PLANEJADOS NOS 03 DORMITÓRIOS, BANHEIROS, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO, SALA, AREA GOURMET, GERADOR DE ENERGIA A GÁS, SIS-
TEMA DE SEGURANÇA, PORTÃO ELETRÔNICO E 07 APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO,  IMÓVEL SEMI MOBILIADO. 03 DORMOTÓRIOS ( 01 
SUITE ), COZINHA, AREA DE SERVIÇO, SALA 02 AMBIENTES,
BANHEIRO SOCIAL, AREA GOURMET COM LAVBO E PISCINA 7 x 2,30 
M COM LED E CASCATA.GARAGEM PARA 04 AUTOS.  ACEITA PERMUTA 
POR APARTAMENTO NA BAIXADA SANTISTA (PREFERÊNCIA SANTOS 
OU GUARUJÁ ). R$ 800,000,00

JARDIM SANTIAGO – CA03226 04 DOM. (SENDO  02 SUITES ) , 01 
SUITE COM CLOSET, BANHEIRO SOCIAL, LAVABO, COZ. AMPLA, COZ. 
PEQUENA, 04 SALAS, BAR, AREA DE SERVIÇO, AREA DE LAZER COM 
PISCINA, CHURRASQUEIRA, FORNO DE BARRO, VESTIÁRIO E BANHEI-
RO, QUINTAL AMPLO,  AREA CONSTRUIDA 720M², AREA DO TERRENO 
900M². R$ 1.600.000,00

JD PAU PRETO CA03231 04 DORM ( 04 SUÍTES), AMPLA SALA, CO-
ZINHA, SALA DE JANTAR, ESCRITÓRIO, AMPLO QUINTAL, PISCINA E 
ÁREA GOURMET COMPLETA. ÁREA DO TERRENO 750m² ÁREA EDIFI-
CADA 530,98m² R$ 1.800.000,00

CONDOMÍNIO PARADISO – CC03229 05 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE MASTER, AMPLO ESPAÇO GOURMET COM COZINHA COMPLE-
TA, CHURRASQUEIRA, WC, PISCINA COM AQUECIMENTO SOLAR, LA-
VANDERIA, JARDIM, GARAGEM PARA 04 CARROS SENDO 02 COBER-
TAS. R$ 3.000.000,00

 
CHACARA

RECANTOS DAS FLORES CC00108 

LINDO IMÓVEL C/ 05 SUÍTES , SALA 02 AMBIENTES, SALA TV, PISCI-
NA. TERRENO 5800n², ÁREA EDIF 900m² R$ 4.300.000,00

TERRENO JD DOS IMPERIOS COND FECHADO, TERRENOS A PARTIR 
DE 215m²m VALORES  À CONSULTAR



B2 Imóveis

CH01796 - VALE DAS LARAJEIRAS  - LINDA CHÁCARA COM CASA TÉRREA MOBI-
LIADA COM VISTA PARA O LAGO, AT 3.000m², AC 250m², ampla sala de estar com 
vista para o lago integrada com sala de jantar, sala de TV com escritório, 1 lavabo, 
2 suítes grandes com closet, 1 quarto e banheiro de hóspedes. Ampla cozinha e 
lavanderia. Garagem para 4 carros. Pronta para morar! R$ 6.500,00 + Condomínio 
+ IPTU.

AP04953 - JARDIM SEVILHA - RESIDENCIAL BELVEDERE  - AU 70m², 03 dormitórios 
com armários planejados (sendo 01 suíte), sala 02 ambientes (estar e jantar), WC 
Social, cozinha, varanda gourmet, lavanderia e vaga p/01 carro descoberta. R$ 
1.500,00 + Condomínio + IPTU.

AP04948 - CIDADE NOVA II - EDIFÍCIO MARINO - ÓTIMA  LOCALIZAÇÃO - AU. 83 m², 
com 02 dormitórios (sendo 01 suíte com banheira e sacada) com armários plane-
jados, 02 aparelhos de ar condicionado, sala de jantar, sala de estar com sacada, 
banheiro social,  ampla cozinha com armários planejados, lavanderia, 01 vaga de 
garagem. R$ 320.000,00.

CA09160 - IMÓVEL COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - JARDIM PAULISTA - AT.150m² 
AC.153,m² Casa com 02 dormitórios, sendo 01 com suíte e banheira de hidromassa-
gem, 01 com móveis planejados, WC, sala de estar e jantar integradas, cozinha america-
na com móveis planejados, lavanderia, 03 vagas de garagem cobertas. R$ 375.000,00.

CA09162 - JARDIM DO VALLE - CASA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - AT. 129.21m² 
AC 91.48m² -  03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, WC social, corredor 
parte com pergolado, garagem para 02 autos R$ 315.000,00.

AP04952 - EDIFÍCIO LA SPEZIA - INDAIATUBA-SP – 75m² AU - Apartamento com 
02 dormitórios (01 suíte),sala de jantar e sala de estar, varanda gourmet,  cozi-
nha com armários, área de serviço, WC social, 02 garagem sendo 01 coberta e 01 
descoberta. Ótima localização, próximo ao centro da cidade, parque ecológico, 
supermercados, padarias. R$ 1.500,00 + COND + IPTU

com sacada, banheiro social,  ampla cozinha com 
armários planejados, lavanderia, 01 vaga de gara-
gem. R$ 320.000,00

CA08858 - MAGNÍFICA CASA -  CONDOMÍNIO 
MIRANTE DOS IPÊS -  SALTO/SP - AC 353 m2  AT 
420 m2 - 04 dormitórios (sendo 03 suítes, 01 deles 
suíte máster com  closet e linda vista para cidade), 
04 salas (02 TV,  estar e jantar), lavabo,  cozinha 
planejada integrada a   sala de jantar,  despensa, 
lavanderia.  Ampla área gourmet  com vista pa-
norâmica, com piscina de 20 mil litros, salão de 
festa de  80 m2, cozinha, banheiro e 01 quarto de 
despejo. Portas balcão e janelas  dos quartos au-
tomatizadas, aquecimento solar que serve  todas 
os chuveiros e  torneiras pressurizadas. Ilumina-
ção em Led,  rica em armários planejados e de fino 
acabamento. Estuda Permuta.  R$ 1.000.000,00.

LOCAÇÃO

GL00428 - RECREIO CAMPESTRE JÓIA DE INDAIA-
TUBA/SP - AT 1,000.00m² AC 422.10m² -  GALPÃO 
COM DOCA, Recepção, Wc Adaptado, Vestiários 
Fem e Masc, Refeitório. MEZANINO: Salas Admi-
nistrativas com WC - LOCACÃO R$ 6.500,00 + IPTU.

AP04909 - VILLA HELVÉTIA - AU. 52 m² - APARTA-
MENTO NOVO com 2 dormitórios, sala com va-
randa, wc social, cozinha planejada, lavanderia e 
garagem para 2 autos. Condomínio possui área 
de lazer completa e portaria 24h. R$ 1.300,00 + 
COND + IPTU

SL01035 - Salão comercial - Jardim Califórnia - AT 
160 m²- salão com 03 banheiros, copa, lavanderia, 

vagas compartilhadas e rua livre de fácil esta-
cionamento. R$ 3.500,00 isento de IPTU.

SL010308 - 92m² - Sala comercial - Jardim Nely  
com ótima localização  -  01 banheiro sala  re-
formada. R$ 1.350,00 + IPTU

CA09033 - AT. 130m²- AC. 30m² - CASA TÉRREA 
COM QUINTAL COMPARTILHADO - MORA-
DA DO SOL - casa com quintal compartilhado 
sendo 01 dormitório, WC social, cozinha com 
copa, taque no quintal, 01 vaga descoberta- R$ 
850,00 + IPTU

AP04723 - Edifício Raquel - AU 137m² -  Semi 
-Mobiliado. 3 dormitórios planejados, sendo  2 
suítes com closet sem mobílias , suíte principal 
com cama box,  salas de jantar e de  estar con-
jugadas sem mobílias, cozinha planejada com 
fogão, geladeira , lavanderia com maquina de 
lavar , 1 banheiro social planejado, varanda 
gourmet mobiliada, com churrasqueira e vidros 
retráteis na sacada . Garagem: 2 vagas paralelas  
grandes. Com preparo para ar condicionado. 2 
apartamentos por andar, 2 elevadores.  Sala de 
Ginástica e quadra poliesportiva, Portaria Ele-
trônica 24hrs- LOCALIZADA EM ÁREA NOBRE 
-  MUITO PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓGICO!  
R$ 3.000,00+ condomínio + IPTU.

CA07637 - CHÁCARA AREAL -  AT.340 m² 
AC.240 m² - 03 dormitórios, 01 closet, mezani-
no, 03 salas, cozinha planejada, churrasqueira, 
garagem para 04 autos, próximo ao parque 
ecológico. locação R$ 2.900,00 + IPTU

VENDA

TE06130 - VALE DAS LARANJEIRAS = AT 3.000 
m²  - Excelente terreno em um dos condomí-
nios de chácaras mais valorizados da região-  
Fácil Acesso  - R$ 650.000,00

TE05957 - AT. 644m² - excelente terreno pla-
no em área privilegiada no condomínio - Hel-
vetia Park - condomínio de alto padrão, lazer 
completo, segurança armada 24h. Próximo á 
supermercados, padaria, restaurantes, colégio 
progresso. R$ 600.000,00

TE06083 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMA-
VERA - SALTO - AT 1.096 M2 - Terreno plano 
pronto para construir. R$ 252.124,00

CH01781 - CHÁCARA - CONDOMÍNIO ZULEIKA 
JABOUR - SALTO - AT 1.060m2  AC 100m2 - Bela 
chácara plana com  edícula em alvenaria, 01 
ampla  sala dormitório, cozinha com móveis 
planejados, 02 banheiros, piso anti derrapan-
te, área gourmet com churrasqueira, mesas e 
bancadas de granito. Piscina em alvenaria com 
duchas,  terreno todo murado em alvenaria e 
com portão eletrônico. Condomínio  oferece 
quadras de tênis, de vôlei, campo de futebol, 
sala de ginástica , lagos e  muita área arborizada 
.R$ 600.000,00.

AP04948 - CIDADE NOVA II - EDIFÍCIO MARI-
NO - ÓTIMA  LOCALIZAÇÃO - AU. 83 m², com 
02 dormitórios (sendo 01 suíte com banheira e 
sacada) com armários planejados, 02 aparelhos 
de ar condicionado, sala de jantar, sala de estar 



B3Imóveis

         

VENDAS

CASAS

CA00378-CENTRO- 2 dorms+dep+2 vags comercial ...............................................................R$ 477.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas...........................................................R$ 276.000,00
CA00292-ALPES SUÍÇO-3 dorms c/ suíte + dep+4 vagas. .......................................................R$ 680.000,00
CA00313-SÃO LORENÇO-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ........................................................R$ 420.000,00
CA00402-CIDADE NOVA-2 dorms +dep+2vagas(comercial) .................................................R$1.250.000,00
CA00309-JARDIM RENATA-02 dorms +dep+ 2vagas ..............................................................R$ 477.000,00
CA00329-VILA SUÍÇA- 04 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ....................................................R$ 950.000,00
CA00363-CIDADE NOVA-2 dorms +dep +2 vagas. ..................................................................R$ 900.000,00
CA00391-JD.HUBERT- 03 dorms+dep+2vagas. .......................................................................R$ 385.000,00
CA00366-VL. RUZ PERES-3 dorms c/ + dep + 3 vagas ............................................................R$ 650.000,00
CA00365-JD TANCREDO NEVES-3 dorms+ dep+1vaga ...........................................................R$ 300.000,00 
CA00369-MORYAMA-3 dorms c/ suíte+dep+3vagas. ............................................................R$ 222.000,00
CA00382-JD. NOVA VENEZA-03 dorms+dep+2vagas. ............................................................R$ 392.200,00 
CA00388-ESPLANADA 1- 3 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ..................................................R$ 730.000,00
CA00397-VILA AREAL- 3 dorms c/ 1 suíte+dep+2vagas  ........................................................R$ 480.000,00
CA00398-JD. ELDORADO-2 dorms+dep+piscina+1vaga  ........................................................R$ 380.000,00
CA00399-JD FLORIDA-2 dorms+dep+5vagas  .........................................................................R$ 460.000,00
CA00396-JD EUROPA-2 dorms c/ suíte+dep+2vagas .............................................................R$ 730.000,00
CA00403-CIDADE NOVA-casa comercial terreno c/ 500m  ....................................................R$ 742.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00-MARIA JOSÉ- 3 suítes+dep+4 vagas ..........................................................................R$ 1.090.000,00    
CA00302-MONTREAL-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas ...........................................................R$ 549.000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ...................................................R$ 740.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ..................................................R$ 1.060.000,00
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vagas ................................................................R$ 1.060.000,00
CA00285-AMISTALDEN-3 suítes + dep+ 2 vagas. ................................................................R$ 1.700.000,00
CA00306-HELVÉTIA PARK- 3 suítes+dep+4 vagas (aceita permuta). ...................................R$ 1.800.000,00
CA00281-TERRA MAGNA-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas ......................................................R$ 960.000,00
CA00317-JARDINS DE ROMA-3 suítes c/ closet + dep + 2 vagas ............................................R$ 790.000,00
CA00354-ALTOS DE ITAICI-03 dorms+dep+4 vagas ................................................................R$ 740.000,00
CA00385-GUARUJÁ-SALTO-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ..................................................R$ 469.000,00
CA00384-BRESCIA-03 dorms c/ suíte +dep+2vagas ...............................................................R$ 685.000,00
CA00383-VIENA- 03 dormsc/suíte+dep+4vagas. ...................................................................R$ 737.000,00
CA00046-VISTA VERDE- 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas ........................................................R$ 784.000,00

APARTAMENTO

AP00105-EDIFÍCIO THAIS-03 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ..............................................R$ 565.000,00
AP00006-PRAIA GRANDE- 1 dorms +dep+1 vaga. .................................................................R$ 160.000,00
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga ...................................................................R$ 235.000,0
AP00095-RESERVA VISTA VERDE-3 dorms c/ suíte+dep 2 vagas. ..........................................R$ 290.000,00
AP00092-EDIFÍCIO VICTÓRIA-3 dorms c/ suíte+dep 1 vaga  ..................................................R$ 330.000,00
AP00103-DUETO DI MARIAH-03 dorms +dep + 2vagas .........................................................R$ 385.000,00
AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga .............................................................................R$ 230.000,00
AP00130-MAROC-02 dorms +dep+2 vagas. ...........................................................................R$ 430.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga .............................................................................R$ 125.000,00
AP00134-PREMIUM RESIDENCE- 2 dorms+dep+2vagas. .......................................................R$ 420.000,00
AP00135-JARDIM MORUMBI- 2 dorms+dep+2vagas. ...........................................................R$ 235.000,00
AP00138-MONTONÉ RESIDENCE-SALTO- 2dorms+dep+1vaga ..............................................R$ 276.000,00
AP00143-AMÉRICA HOME CLUB-PORTO FELIZ-2 dorms+dep+1vaga ....................................R$ 265.000,00
AP00150-ELEGANCE- 3 suítes + dep + 2 vagas. .....................................................................R$  790.000,00
AP00051-PREMIER RESIDENCE-3 suítes+dep+2 vagas. .......................................................R$ 1.386.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas. .............................................................R$ 325.000,00
AP00157-EDIFÍCIO CLASS- 2 dorms+dep+2vagas ...................................................................R$ 450.000,00

AP00158-LÊ JARDIM-3 suítes +dep+3vagas ...........................................................................R$ 699.900,00

CHÁCARAS

CH00017-RECREIO CAMPESTRE VIRACOPOS- 02 dorms +dep+piscina. ................................R$ 550,000,00
CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina . ..................................................... R$ 980.000,00
CH00059-TERRAS DE ITAICI-02 dormsc/suíte+dep c/ piscina........................................................R$1.452.200,00
CH00023-SHANADÚ-03 suítes+ dep+ 4 vagas e lazer. .......................................................................R$ 1.700.000,00
CH00058-TERRAS DE ITAICI-03 dorms c/ suíte+dep+ 6 vags e piscina.R ........................................... $ 1.350.000,00
CH00051-COLINAS DE INDAITUBA-2 doms +dep +2 vagas. ................................................................ R$ 750.000,00

TERRENOS

TE00217-RECANTO DAS FLORES 5.000M. ............................................................................................ R$ 750.000,00
TE00218-JD. COLONIAL 153M ................................................................................................................. R$ 180.00,00
TE00207-VILA RUBENS 250M ............................................................................................................... R$ 220.000,00
TE00282-VILA HAVAI 420M. .................................................................................................................. R$ 360.000,00
TE00223-NOVA VENEZA- 150M. ........................................................................................................... R$ 150.000,00
TE00222-VENEZA-150M. ....................................................................................................................... R$ 160.000,00
TE00226-VILLAGIO DO CONDE -SALTO 205,70M................................................................................. R$ 105.000,00
TE00228-JD. SANTA MARTA- SALTO 180M ........................................................................................... R$ 100.000,00
TE00233-JD. SEVILHA- Comercial 1060M. .............................................................R$ 3.710,00 ( o metro quadrado)
TE00243-DUAS MARIA-360M. .............................................................................................................. R$ 425.000,00
TE00285-RESIDENCIAL VIENA-250M. ................................................................................................... R$ 215.000,00
TE00271-JD. DOS IMPÉRIOS-201M....................................................................................................... R$ 180.000,00
TE00279-JD DOS LAGOS- 565M ............................................................................................................ R$ 390.000,00
TE00283-CENTRO-337M ........................................................................................................................ .R$371.000,00
TE00286-ESPLANADA1 -706M comercial ..........................................................................................R$ 1.000.000,00
TE00291-GREEN PARK-300M ...............................................................................................................R$ 265.000,00]
TE00292-CAMPO BONITO-200M .......................................................................................................... R$ 135.000,00
TE00290-CENTRO-200M........................................................................................................................ R$ 387.000,00

SÍTIOS

ST00008-ELIAS FAUSTO-7.000 ALQUERES ............................................................................................ R$ 350,00 mts
ST00012-VALE DO SOL-55.000MTS....................................................................................................R$ 5.100.000,00
ST00015-MONTE MOR- 40.000MTS ..................................................................................................R$ 2.500.000,00
ST00017-VIDEIRA-20.000MTS ............................................................................................................R$ 1.700.000,00

ÁREAS 

AR00008-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-25.000M. .............................................................................R$ 10.000.000,00

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M...................................................................................................... R$ 220.000,00
SL00038-JD. DOS COLIBRIS- 250M ........................................................................................................ R$ 900.000,00
PT00010-CIDADE NOVA-200M ............................................................................................................. R$ 780.000,00

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA216 - JD. CALIFÓRNIA- R$280 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha 
ampla, lavanderia coberta, banheiro e garagem coberta para 2 carros. Possui portão ele-
trônico. Aceita Permuta com casa menor no Jardim do Vale.
CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavande-
ria, 2 banheiros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDESP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 
3 banheiros, varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, 
churrasqueira e portão eletrônico.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem 
coberta.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 
lavabo, 4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicio-
nado, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, 
cozinha, lavanderia, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$265 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com ar-
mários, sala, cozinha americana com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, 
churrasqueira e portão eletrônico.
CA211 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIA – R$290 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, 
cozinha e garagem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, 
sala, cozinha e banheiro.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA315 - ESPLANADA I - R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte e 2 planejados, sala 
ampla, lavabo, cozinha planejada, garagem para 3 carros e edícula. Possui churrasqueira 
com banheiro, aquecedor solar e portão eletrônico.
CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, banheiro, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem coberta para 2 carros. 
Possui ar condicionado, área gourmet com churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Casa 
toda mobiliada.
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suite, 2 ba-
nheiros, 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.   
CA327 – JD. VENEZA – R$275 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, 
lavanderia, banheiro e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira. Aceita permuta com 
terreno.    
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 
garagem para 2 carros.
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$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com 
casa em condomínio ou apartamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com 
ar condicionado, sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, 
garagem para 2 carros e edícula. Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, 
portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 
40 mil, casa ou apartamento até 200 mil.                                                                                                                      
                                        

CONDOMINIOS FECHADOS - CASAS

CA407 - CONDOMINIO HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, área 
construída 405,00 m², área terreno 490,00 m². Excelente sobrado com projeto diferenciado. 
Padrão construtivo e acabamento, com materiais e execução de primeira qualidade em 
todos os aspectos da obra, 7 dormitórios sendo 2 suítes no segundo pavimento (1 master) 
com sacada em “L” e porta balcão mais 3 dormitórios e 1 suíte no térreo. Ainda no pavimento 
superior, sala de cinema com janelão e sacada. Pavimento inferior: Lavabo, sala de estar 
com pé direito duplo e mezanino, sala de TV, cozinha com ilha e armários, área gourmet 
integrada a sala e cozinha, deposito e lavanderia na área de serviço, terraço, piscina com 
revestimento em pastilhas, com 2 banheiros, 4 vagas de garagem sendo 2 cobertas. Área 

de lazer do condomínio com campo de futebol, jardim, churrasqueira, piscina, playground, 
quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
CA338 – CONDOMINIO JD. PARK REAL – R$450 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banhei-
ro, sala de estar com pé direito alto, cozinha integrada, lavanderia, escritório e garagem para 
3 carros sendo 2 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e pia. Preparado para 
aquecedor solar e ar condicionado.                                                                                                                
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem. Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet),sala 
de estar  com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empre-
gada, dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, 
lavabo, lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, gara-
gem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS308 – MONTREAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito 
duplo e sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros 
e churrasqueira.
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dormitórios com varanda, 1 suíte 
com closed, banheiro, sala, lavabo, cozinha com varanda gourmet e garagem para 2 carros. 
Possui ar condicionado e aquecedor solar.   

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$135 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 
garagem para 1 carro.                                                                                                                          
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 170 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 
1 vaga de garagem.                                                                                             
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, 
lavanderia, 2 wc, todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 
banheiros, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.
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 gara-
gem coberta para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banhei-
ro, piso frio,1 vaga de garagem comunitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 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.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$215 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozi-
nha, lavanderia e garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala 
de TV, sala de jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com 
churrasqueira e salão de jogos. Possui portão eletrônico e elevador. Obs: Apartamento todo 
mobiliado. Aceita permuta com terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                         
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 ba-
nheiros social, lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui 
elevador.   

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
 A PARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL

  
TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²
TE35 – JD. BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TTE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta com carro até R$100 Mil.
TE51 – COND. MANTOVA – Lotes de 216 m² até 377 m². Valores de 183 MIL até R$320 MIL.

CHÁCARAS E SÍTIOS

CH723 – VALE DO SOL – R$465 MIL – 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha, e garagem 
a vontade. Possui área gourmet com churrasqueira. 
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, wc social, 
piscina 3,5 x 7, fogão e forno a lenha, pomar, gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, 

varanda, coz planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fo-
gão a lenha, forno, chalé com 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com 
porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, 
lavanderia, varanda, piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
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 cô-
modos, galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$750 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, 
sala de estar, sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varan-
da, dispensa e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com 
pia, piscina, campo de futebol pequeno, sala de musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, 
cercado com alambrado, garagem coberta para 2 carros.

IMÓVEL COMERCIAL

IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$1.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 2 
salas. Parte superior 7 salas.
OBS: Quase todas salas alugadas.
 
 

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha 
banheiro e lavanderia.
CECAP III – R$ 950,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem.
PAU PRETO – R$ 1.600,00 – 3 dormitórios, 2 suítes, sala, copa, cozinha, banheiro social, 
edícula com banheiro, garagem para 2 carros.
JD. MORADA DO SOL – R$1.300,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia 
fechada e garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$1.800,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, banheiro, 
lavanderia e garagem para 2 carros. 
JD. MORADA DO SOL – R$770,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem.

APARTAMENTOS

JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 
CENTRO – R$1.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 2 vagas de garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$720,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.
JD. MORADA DO SOL – R$650,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de 
serviço, sacada e garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 – Kitnet 
MONTE VERDE – R$1.200,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 2 vagas de garagem 
sendo 1 coberta. 

SALÃO

CENTRO - R$6.000,00 - 300 m², pé direito 4 metros, 2 banheiros, escritório, 3 vagas para 
carro, torre na frente com 15 metros e preparado para ar condicionado.
VILA FURLAN - R$1.600,00 - Área 60 m², 2 banheiros. 
CENTRO – R$2.000,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar 
condicionado, porta eletrônica e 1 vaga de garagem. 
JD. PARAISO – R$2.500,00 – Área 240 m², sobre loja com escritório, 2 banheiros e pia 
de cozinha

SALAS

VILA MARIA HELENA - R$1.700,00 - Área 45 m² e wc 
VILA MARIA HELENA - R$1.200,00 - Área 35 m², wc e varanda.
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de 
garagem e elevador.

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra

LOCAÇÕES

CASA

CA00287-PAU PRETO- Comercial .................................................................................................... .R$ 6.000,00+iptu
CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial)  .................................................. R$ 4.400,00+iptu
CA00347-PAU PRETO- 02 dorms+dep+ 2 vagas(comercial). ............................................................................... R$ 3.250,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep +4vagas ....................................................................... R$ 10.000,00+cond e iptu

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. ......................................................................... R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas. ......................................................................... R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00118-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador. ...........................................................  R$ 1.400,00 cond+iptu
AP00123-EDIFÍCIO DUE-03 dorms c/ siíte+ dep + 2 vagas ............................................................... R$3.950,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas. ....................................................... R$ 3.000,00 cond+iptu 
AP00100-EDÍFICIO JATOBA-02 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ......................................................... R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00106-VILLAGIO DI AMORE-0 2 dorms + dep+ 1 vaga .............................................................. R$ 1.750,00+cond+iptu
AP00128-EDIFÍCIO JATOBA-03 dorms+dep+2vagas. ...................................................................... R$ 2.600,00+cond+iptu
AP00116-SPAZIO ILUMINARI-2 dorms+dep+1vaga ....................................................................... R$ 1.300,00+cond+iptu
AP00156-MARGARIDA ROCCA- 2 dorms+dep+2 vagas .................................................................. R$ 1350,00+cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

TE00079-EUROPARK- 1000m .....................................................................................................................R$ 1.000,00+iptu
TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m. ..........................................................................................R$ 3.000,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M ..........................................................................................................R$ 2.200,00+iptu

PONTO COMERCIAL E CHÁCARAS

CH00051-COLINAS DE INDAIATUBA- Quarto, banheiro e piscina (festas). ...................................................... R$ 2.500,00 
PT00008-JARDIM MOACIR ARRUDA-600m 16 salas, recepção e 04 vagas. ......................................... R$25.000,00 +iptu
PT00009-ITAICI- 2 pavimento, cozinha, 4 wcs . ..........................................................................................R$ 6.000,00+iptu

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS ...........................................................................................................R$ 4.500,00+iptu
SL00023-CENTRO-50MTS. ..........................................................................................................................R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS...............................................................................................................R$ 1.400,00+iptu
SL00028-CENTRO- 450MTS. .................................................................................................................... R$ 11.000,00+iptu
SL00026-VILA FURLAN- 30MTS. ................................................................................................................R$ 900,00 incluso
SL00018-JARDIM MORADA DO SOL-250MTS ...........................................................................................R$ 4.000,00+iptu
SL00035-CENTRO- 50MTS c/ wc.................................................................................................................R$ 1.700,00+iptu
SL00040-JD. DOS MARITACAS 126MTS .....................................................................................................R$ 2.000,00+iptu
SL00039-JD PAULISTA-225MTS. ................................................................................................................R$  5.000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS ............................................................................................................................R$ 900,00+ iptu
SA00020-EQUERE OFFICE- 56MTS. .................................................................................................... R$ 800,00+iptu+cond
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR .............................................................................................R$ 950,00+ iptu
SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M............................................................................................... R$ 1.200,00+ cond+iptu
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS ..........................................................................................................R$ 1.200,00+iptu

GALPÕES

GL00018-RECREIO CAMPESTRE JÓIA A/T1000m-A/C 680m ....................................................................R$ 6.000,00+iptu
GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380m-A|C 585m-R....................................................................$ 6.000,00+iptu.
GL00031-RECREIO CAMPESTRE JOIA- A/T 1000m-A/C 896m. ............................................................... R$ 7.000,00+Iptu.
GL00028-VITÓRIA MARTINI - A/T 1000m-A/C 795m ........................................................................... R$ 10.000,00+iptu. 
GL00035-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-A/T 1000m-A/C840m....................................................................R$ 6.000,00+iptu 

CASA PARA LOCAÇÃO
 RESIDENCIAL MONTREAL
3 DORMITÓRIOS C/ SUÍTE
R$ 2500,00+iptu e cond.



B4 Serviços / Utilidades

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 719702 Apartamento Duetto Di Mariah  -3 dormt/ 1 suíte/ 
sala/ coz/ WC / lavanderia / gar R$ 1.450,00 + IPTU + COND.

3 ref site 183281 - Casa Parque das Nações - 3 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavanderia /2 gar R$ 1.450,00 + IPTU

7 ref site 884012 - Terreno Montreal Residence -150 n² - R$ 
195.000,00

8 ref site 228902 - Terreno Jardim Regina - 264 m² R$ 
225.000,00

4 ref site 904091- Casa Jardim Regente- 3 dormt/ 1 suíte/ sala/ 
coz/ WC / lavanderia /2 gar R$ 1.900,00 + IPTU 

5 ref site 27501 - Apartamento CDHU -  2 dormt/ sala/ coz/ WC 
/ lavanderia / gar R$ 750,00 + IPTU + COND.

2. ref site 425012 - Casa Jardim Morada do Sol - 2 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavanderia / gar R$ 1.000,00 + IPTU

10 ref site 665012 - Casa Jardim Califórnia - 3 dormt/ 1 suíte/ 
sala/ coz/ WC / lavanderia / 2 gar R$ 270.000,00

11 ref site 013391 - Apartamento Mirim - 3 dormt/ sala/ coz/ 
WC / lavanderia / 1 gar R$ 180.000,00

12 ref site 662012 - Apartamento Viva Vista - 3 dormt/ 1 suite/  
sala/ coz/ WC / lavanderia / 1 gar / área de lazer completa 
R$ 450.000,00

9 ref site 326012 - Condomínio Vila Inglesa  04 suítes sendo 01 
master com closet e hidromassagem, 05 banheiros, cozinha, 
02 salas, área gourmet completa com uma excelente piscina.

1. ref site  416012 - Casa Jardim Paulista II -  1 dormt/ sala/ 
coz/ WC / gar R$ 850,00



B5Classificados



B6 Imóveis



B7Imóveis

Pizzaria

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Alianças

Materiais Elétricos Mecânica

Construção

Impermeabilizações



B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária



B9Serviços / Utilidades



B10

Classificados

Casa condomínio 
Villagio Di Itaici - 3 
dorm. Sendo 1 suí-
te e demais cômo-
dos com área de 
lazer completa. A.T. 
150m² A.C. 103m² 
Fone: (19) 99115-
8368 Neusa Paz
Casa em Cardeal 
- Terreno 125 MTS 
sendo 108 MTS 
de área contruida, 
garagem coberta 
pra 2 carros, sala 
,cozinha, 2 dormi-
tórios sendo 1 sui-
te banheiro social 
área de serviso e 
área de lazer com 
churasqueira valor 
2.40.000.00 aceito 
financiamento ban-
cario ou carro como 
parte do pagamento 
F.: (19) 99124-2964
Vendo/Troco - Lo-
cado R$3.800,00 
- Prédio comercial 
residencial próximo 
ao Haoc - Rua dos 
Indaiás, 256. Terre-
no 250m², contruído 
230m². Ótimo local. 
Valor R$ 915 mil. 
Tratar (19) 98817-
5312 WhatsApp

tamento com 02 dor-
mitórios em ótimo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R$140.000,00 F.: 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!

 
Sítio em Piedade-
-SP - 26.000m², casa 
c/ 03 dormitórios, 02 
wcs , toda avaranda-
da, gramada,  pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
01 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade,  
diversas árvores fru-
tíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entra-
da + parcelamento. 
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entra-
da + parcelamento. 
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Chácara Colinas - 
Com 2 dormitórios, 
banheiros femini -
no e masculino R$ 
750.000,00 F.: (19) 
99783-3154 CRECI 
208250F
Sítio Monte Mor - 
1,5KM do centro de 
Monte Mor, Via as-
faltada, ótima casa e 
mais duas edículas, 
Piscina, lago e área 
verde preservada.F.: 
(19) 99783-3154 CRE-
CI 208250F
Chácara Fogueteiro 
- Rua: Guarita, nº578, 
3 suítes, banheiro so-
cial, 2 salas, cozinha, 
salão de churrasquei-
ra com forno de pizza, 
garagem com cobertu-
ra p/ 5 carros, desco-
berta p/ 8 carros, casa 
de caseiro, 2 cômodos 
em baixo e 1 em cima 
com banheiro. Aceito 
financiamento e ter-
reno R$750.000,00 
Falar com João (19) 
99482-6697

Vende-se uma chá-
cara no Vale do Sol 
- com 6 cômodos. 
Área total: 1.000 m² 
Á rea  cons t ru ída : 
170m² c/ 2 quartos 
sendo 1 suíte. 01 es-
critório, área gour-
met, churrasqueira, 
piscina c/ banheiro, 
campo de fuebol. 
Toda avarandada. 
Garagem p/ 4 carros, 
cozinha planejada. 
Aceita financiamen-
to. Aceito troca por 
casa no centro. Valor 
R$580.000,00 Falar 
c/ Carlos ou Sandra 
F.:(19) 97119-8369 / 
(19) 99487-5089

 
Vendo Terreno Mai-
son Du Parc - Ex-
celente condomínio 
Fone: (19) 99115-
8368 Neusa Paz
Terreno Jardim Co-
lonial - 150 metros 
R$ 180.000,00 F.: 
(19) 99384-7400
Terreno Europark  
- 1000MTS INDÚS-
T R I A L   F . :  ( 1 9 ) 
99721-0395 
T e r r e n o  C a m p o 
Bonito -  Comer-
cial c/180metros R$ 
180.000,00 F.: (19) 
99166-8772
Terreno Elias Faus-
to - 175 metros R$ 
57.000,00 F.: (19) 
99384-7400
Vendo Terreno no 
Jd. Carlos Aldrovan-
di - 270 metros, docu-
mentação: OK, Valor 
R$ 150.000,00. Aceito 
financiamento F.: (19) 
98730-9484 
Terreno em Condo-
mínio fechado Hori-
zontown - 450m² F.: 
(13) 99712-3768
Elias Fausto - Terre-
no excelente na região 
central do município, 
Jd. Alvorada, com 
175m² (7X25), com 
construções nas três 
divisas e murado na 
frente. R$ 145.000,00. 
(19) 99751-9921 (cel 
e whatsapp) CRECI 
65362

 
Vendo ponto comer-
cial Borracharia - 
pronta para trabalhar, 

luz, Lavanderia, Co-
zinha, Área gourmet 
, Piscina , 4 vagas 
de garagem:2 co-
bertas; 2 descober-
tas, Escritório R$ 
1.400.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Vende-se casa no 
Jardim Morada do 
Sol -  Sala, cozi-
nha,, 01 banheiro, 
02 quartos sendo 1 
suíte, na parte su-
perior lavanderia e 
1 banheiro. Aceito 
terreno como forma 
de pagamento. Tra-
tar c/ Antonio Fone: 
(19) 99735-5418 

 
A p a r t a m e n t o 
Exelente  Patio An-
daluz - 3 dormitórios 
c/ suíte 2 vagas R$ 
3.000,00 + cond. e 
iptu F.: (19) 99384-
7400

 
A p a r t a m e n t o  3 
dorm no Vertentes 
do Itaici - Chácara 
do Trevo. 2 vagas 
cobertas, 85 m² de 
área ut i l .  Móveis 
planejados na co-
zinha e banheiros. 
R$340.000 a vista ou 
aceita permuta com 
terreno no cond. Re-
sidencial Dona Lu-
cilla, Duas Marias ou 
Maria Dulce. Direto 
com o proprietário, 
19-98339-7316
Apartamento Jar-
dim América - para 
Venda e Locação 
2 dorm.,  Cozinha 
área de serviço. Ga-
ragem  Venda R$ 
200.000,00 Locação 
R$ 800,00 + Cond 
+ Iptu.   “Aceita per-
muta por terreno” F.: 
(19) 98346-2299
Apartamento Plaza 
Bela Vista - 2 dor-
mitórios c/ suíte 2 
vagas de garagem 
F.: (19) 99384-7400
Condomínio Na-
ções Jd. Alice - 
Ótimo apartamento 
no 1º andar com 02 
dormitórios e vaga 
de garagem, aca-
bamento excelen-
te, com sanca na 
sala, wc. Apenas 
R$210.000,00 ou 
R $ 9 5 . 0 0 0 , 0 0  d e 
entrada + parce-
las de R$1.210,00 
F. :  99762-7997 / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitó-
rios e demais depen-
dencias todas com 
móveis planejados, 
portaria 24 horas, 
área de festas, vaga 
de garagem, pisci-
na, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou 
terreno F.: 99762-
7997 / 98271-6141 
Corra! 
Vitória Régia - Apar-

está em funcionamen-
to. Avenida Ário Bar-
nabé, 511. Falar com 
Sebastião F.: (19) 
3894-5279

 
Vendo Teclado mar-
ca Casio. Novo na 
caixa com 99 ritmos, 
microfone sem fio, 
último lançamento, 
com mesa. Preço 
na loja R$1.180,00. 
VENDO URGENTE 
R$580,00. Tratar Tel: 
(19) 99113-0732 / 
(19) 992856482 Sr. 
Francisco
Vendo chás funcio-
nais maravilhas da 
terra todas as fases, 
pronta entrega Fone: 
(19) 99193-2917 c/ 
Whats
Vendo Produtos Bem 
Estar, perfumes, hi-
giene pessoal, beleza 
(Natura). Fone: (19) 
99193-2917 c/ Whats
Vendo Impressora 
HP R$120,00. Fone: 
(19) 99193-2917 c/ 
Whats
Vendo DVD’s (De-
senhos ,  sér ies , -
musicas, playboy, 
vários f i lmes) 15 
por R$10,00. Fone: 
(19) 99193-2917 c/ 
Whats
Vendo TV Tubo 
Philips com contro-
le near flat 20 pel 
R$100,00.  Fone: 
(19) 99193-2917 c/ 
Whats
Vendo Máquina de 
cartucho R$300,00 
Aceito cartão de cré-
dito e parcelo F.: 
(19) 3935-1633 So-
nia Batista
Vendo Porta de vi-
dro de correr 1,60 R$ 
400,00 Aceito cartão 

de crédito e parcelo 
F.: (19) 3935-1633 
Sonia Batista
Vendo armário 4 
gavetas e 4 por-
tas em bom estado 
R$ 200,00 F.: (19) 
98143-4184
Procuro para com-
prar Triciclo com 
bagageiro na frente 
Falar c/ Vina F.: 
(19) 99769-7055
Vendo Tv de plas-
ma 50 polegadas 
Dargicia F.: (19) 
98338-7384
Vendo Sub e 1 Bi-
cicleta Fone: (19) 
98120-3357 Jose

 
Ofereço-me como 
Manicure, pedicu-
re, cabeleileira e 
depiladora - atendo 
a domícilio. Faça 
uma sobrancelha 
por R$15,00 e ga-
nhe o buço gratuito. 
F.: (19) 99369-5615 
/ (19) 3935-0499
Oferço-me para 
trabalhar como Pe-
dreiro, Encanador 
ou Jardineiro Fone: 
(19) 99776-6841 
WhatsApp
Ofereço-me para 
conserto de má-
quinas de costura 
(Industrial e Do-
mésticas) F.: (19) 
99212-1731

 
Alugo  Car ro  7 
Lugares -  Ótimo 
estado, direto com 
dono, viagem fa-
miliar São Carlos/
SP. 4 dias fim de 
ano. Enteressados 
Whats (19) 99928-
6641

Casa Parque Indaia 
-Terreno com duas 
casas em baixo e 
em cima, com entra-
das independentes, 
2 dorm. Cada casa, 
1 banheiro, sala, co-
zinha, garagem p/ 
2 carros, churras-
queira. Aceita finan-
ciamento e terreno. 
Valor R$320.000,00. 
Falar com João (19) 
99482-6697
Casa Jd. Tropical 
-  Casa com 3 dorm. 
Sendo 1 suíte, sala 
grande, cozinha, 2 
banheiros, lavande-
ria grande, churras-
queira, garagem p/ 3 
carros. Casa próxima 
a Av. Francisco de 
Paula Leite. Aceita 
financiamento e ter-
reno  R$500.000,00 
Falar com João (19) 
99482-6697
Vende - se Casa e + 
meio lote de terre-
no,  Bairro Jardim 
Carlos Aldrovandi 
-  casa com 3 Dormi-
tórios, sendo 1 suíte, 
sala, banheiro, co-
zinha com armário 
embutido, área de 
serviço, garagem 
para  4 carros, F (19) 
3834-6859

Morada do sol - 
Rua:81 02 dormitó-
rios (01 suíte) sala/
cozinha americana, 
abrigo nos fundos e 
garagem p/ 02 au-
tos. De 270.000,00 
P O R  A P E N A S 
R$220.000,00 Aceita 
Financiamento. Cor-
ra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
C a s a  S o b r a d o 
Jardim Europa - 3 
dormitórios + 1 uma 
suíte 2 cobertas 2 
descobertas F.: (19) 
99384 -7400
Salto Villa dos Pas-
saros - Sobrado c/ 
2 dormitórios 2 wc 
+ dependências R$ 
220.000,00 F.: (19)  
99166-8272
Linda casa em Con-
domínio Fechado 
à Venda Montreal 
Residence - Seu 
novo lar! Casa Tér-
rea com 107m2 de 
área útil em um terre-
no de 183m2. 1 suíte 
Master, 2 dormitó-
rios, banheiro com 
planejados, 4 vagas 
de garagem, Sala 2 
ambientes com pé 
direito de 4,60m, Co-
zinha americana com 
planejados, cooktop 
de 5 bocas, coifa c/
vidro curvo e Firno 
de 80L, Área Gour-
met com planejados, 
Lavanderia, Pele de 
Vidro na fachada, 
Iluminação toda em 
LED R$ 590.000,00 
F.: (19) 98346-2299
Sobrado à venda 
em Condomínio fe-
chado  Maria José 
- 3 Suítes, 1  Lavabo, 
1  Banheiro externo, 
Sala 2 ambientes, 
Despensa , Área de 
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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

Notas de Falecimentos
1.ANNA ZACARONI RO-
DRIGUERO com 90 anos, 
Viúvo (a) de LAURINDO RO-
DRIGUERO sendo filho (a) 
de ARMIRO ZACARONI e 
THEREZA PARUSSI. Deixa 
filho (s): ADEMAR, ONEIDE, 
JOSÉ, CARLOS, IZABEL, 
MARIA, CLAUDEMIR, REGI-
NA (MAIORES), PAULO (FAL) 
Falecido (a) em: 07/11/2020, 
e sepultado (a) no Cem. 
Mun. de Indianópolis-PR aos 
08/11/2020.

2.ROSA PIRCHIO DINIZ com 
79 anos, Viúvo (a) de ADIR 
LOPES DINIZ sendo filho (a) 
de EUGENIO PIRCHIO e OT-
TAVIA LEOCI PIRCHID. Deixa 
filho (s): MARIA, MARCO, 
ADILSON (Maiores). Falecido 
(a) em: 26/11/2020, e sepulta-
do (a) no Cem. Das Lagrimas 
aos 27/11/2020.

3.GEROLINO MENDES com 
90 anos, Casado (a) com 
MARIA PINHEIRO MENDES 
sendo filho (a) de LODONIO 
MENDES DE DEUS e BEN-
TA BANDEIRA. Deixa filho 
(s): ORNALDO, ELIZABETE, 
ELSON, GLEISON, FLAVIA, 
JOSÉ (Maiores). Falecido (a) 
em: 30/11/2020, e sepultado 
(a) no Cem. De Indaiabira- MG 
aos 01/12/2020.

4.CARLITO ALVES DA SILVA 
com 83 anos, Casado (a) com 
DELZITA CAMARGO DE LIRA 
DA SILVA sendo filho (a) de 
ADOLFO SOARES e MARIA 
ALVES DA SILVA. Deixa filho 
(s): ANTONIO, CLAUDIO, 
JOSE, SUELI, VIVIANE (To-
dos maiores). Falecido (a) em: 
02/12/2020, e Sepultado (a) 
no Cem. Mun. de Elias Faus-
to- SP aos 13/12/2020.

5.OSWALDO GOMES DA SIL-
VA com 91 anos, Viúvo (a) de 
ODETH ZORNOFF DA SILVA 
sendo filho (a) de ANGELINA 
MESTRE e CESARIO GO-
MES DA SILVA. Deixa filho (s): 
OSWALDO, EDUARDO, SARA, 
KAREN, VANIA, EDMUR, SIL-
VIA, ULISSES, CLESSIOS 
(MAIORES). Falecido (a) em: 
02/12/2020, e sepultado (a) no 
Cem. Mun. de Pirassununga-SP 
aos 13/12/2020.

6.ODILON MACIEL MARQUES 
com 80 anos , Casado (a) com 
ALADAIR MACIEL MARQUES 
sendo filho(a) de JOAO BASI-
LIO MARQUES e JOAQUINA  
MARIA MACIEL. deixa filho(s): 
ALEXANDRE, SANDRA (AM-
BOS MAIORES), Falecido em: 
08/12/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
09/12/2020. 

7.MARIA DORALICE AN-
DREETTA com 67 anos , Era 
Viúvo(a) de PEDRO LUIZ AN-
DREETTA sendo filho(a) de 
BENEDITO GERMANO DA 
SILVA e MARIA BARCELOS DA 
SILVA. deixa filho(s): ANDREIA, 
MARCELO, IARA, FERNAN-
DO (MAIORES), Falecido em: 
09/12/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
09/12/2020. 

8.REGINA SPADIN com 87 
anos , Era Divorciado(a) de 
WALTER ALVES sendo filho(a) 
de ERNESTO SPADIN e CE-
LESTE ARRIGO. deixa filho(s): 
ROGERIO, GIBELE, MARCE-
LO (MAIORES), Falecido em: 
09/12/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
09/12/2020. 

9.NIVALDO GIMENES com 77 
anos , Casado (a) com NADIR 
DIAS GIMENES sendo filho(a) 

de SELEDONIO GIMENES 
CAMPOS e JULIA CARVALHO 
DE CAMPOS. deixa filho(s): 
GABRIELA, EDUARDO (MAIO-
RES), Falecido em: 09/12/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 10/12/2020. 

10.JESSE QUINTINO com 61 
anos , Casado (a) com MARISA 
VIANNA QUINTINO sendo fi-
lho(a) de LAZARO QUINTINO e 
IZAURA DE ALMEIDA QUINTI-
NO. deixa filho(s): INAE, RAUN-
NY, RANIE (TODOS MAIO-
RES), Falecido em: 10/12/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 10/12/2020. 

11.LUIZ CARLOS BERTELLI 
com 66 anos , Casado (a) com 
MATILDE BERTELLI sendo fi-
lho(a) de ANGELO BERTELLI 
e ELFRIDA RIBEIRO BER-
TELLI. deixa filho(s): JOÃO , 
LUCAS (MAIORES), Falecido 
em: 10/12/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
10/12/2020. 

12.FRANCISCO RAMOS DOS 
SANTOS com 60 anos , Casado 
(a) com MARIA DAS GRAÇAS 
DIAS DOS SANTOS sendo fi-
lho(a) de JOSE RAMOS DOS 
SANTOS e MARIA DE LOUR-
DES ANTUNES DOS SANTOS. 
deixa filho(s): LEANDRO , JU-
LIANA (MAIORES), Falecido 
em: 10/12/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
10/12/2020. 

13.FRANCISCO ASSIS DE 
OLIVEIRA com 57 anos , Era 
Divorciado(a) de  sendo filho(a) 
de JOÃO ANTONIO DE OLI-
VEIRA e DULCE LAURIANO 
DE OLIVEIRA. deixa filho(s): 
ESTEVAM (MAIOR), Falecido 
em: 10/12/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
11/12/2020. 

14.VITOR MARCIANO DA 
CUNHA com 80 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
JOSE MARCIANO DA CUNHA 
e JULIA SILVERIA DA CUNHA. 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 10/12/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
11/12/2020. 

15.LUZIA MARTINS DE SOU-
SA com 75 anos , Casado (a) 
com FRANCISCO HONORIO 
DE SOUSA sendo filho(a) de 
ANTÔNIO MARTINS XAVIER e 
BEMVINDA NARCISA DA SIL-
VA. deixa filho(s): VANDERLEI 
, VALMIR , VALDERI, LUCIENE 
(TODOS MAIORES), Falecido 
em: 10/12/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
11/12/2020. 

16.GORMIRA ANSELMA MO-
REIRA com 83 anos , Era Viú-
vo(a) de EDVARDO FERREIRA 
MOREIRA sendo filho(a) de 
JOÃO RODRIGUES NOGUEI-
RA e CUSTODIA ANSELMA 
DO PATROCINIO. deixa filho(s): 
EDINALDO, EVALDO, ARNAL-
DO, AGNALDO, MARIA JOSÉ 
(MAIORES) MARILZA (FAL), 
Falecido em: 11/12/2020, e 
sepultado(a) no CEM.SANTO 
ANTONIO GOVERNADOR VA-
LADARES-MG aos 12/12/2020. 

17.SEBASTIANA DE SOU-
SA HUBERT com 77 anos , 
Era Viúvo(a) de CLAUDEMI-
RO HUBERT sendo filho(a) 
de FAUSTINO DE SOUSA e 
ROSA ANDRIOLA DE SOUSA. 
deixa filho(s): MARCELO, SIL-
VANA, RAFAEL, ALEX, MARIA, 
ITAMAR ( TODOS MAIORES 
), Falecido em: 12/12/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/12/2020. 

18.MARCIO ANTONIO GRANA 
com 61 anos , Casado (a) com 
LUCINEI DE MORAES GRANA 
sendo filho(a) de ANTENOR 
GRANA e ALZIRA TOMAZELLO 
GRANA. deixa filho(s): ALEXAN-
DRE,EVANDRO,JUAN (MAIO-
RES), Falecido em: 12/12/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 13/12/2020. 

19.ANA BATISTA VIANA com 
88 anos , Era Viúvo(a) de ESAU 
BATISTA VIANA sendo filho(a) 
de BENEDITO VASCONCELOS 
e ANA BATISTA DE JESUS. 
deixa filho(s): LAZARO, CLEU-
SA,TEREZINHA,MARIA,ANTO-
NIO,REGINA,PEDRO (MAIO-
RES), Falecido em: 12/12/2020, 
e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 13/12/2020. 

20.JULIANO BITTENCOURT 
JOPPERT JUNIOR com 63 
anos , Casado (a) com ROS-
SEMAR MARISA VISINTIN 
sendo filho(a) de JULIANO 
BITTENCOURT JOPPERT e 
NILDA MIGLIOLI JOPPERT. 
NAO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 12/12/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
13/12/2020. 

21.PEDRO ALVES DE LIMA 
com 76 anos , Era Separado(a) 
de ADELIA ALVES sendo filho(a) 
de AFONSO ALVES DE LIMA e 
ADOLFINA ALVES DE LIMA. 
deixa filho(s): ANDERSON, 
EMERSON, SILENE,EDNA 
(TODOS MAIORES), Falecido 
em: 12/12/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
13/12/2020. 

22.ENEDINA PEREIRA RIBEI-
RO com 83 anos , Casado (a) 
com ERMINIO DE SOUZA  RI-
BEIRO sendo filho(a) de ANTO-
NIO PEREIRA PAULO e LIDIA 

FRANCISCA DOURADO. deixa 
filho(s): LIDIO, HERMINIO, 
NILVA, EMANOEL, MARINES, 
AMARILDO, NILDO, ALCIDES, 
FATIMA, JOSE APARECIDO,-
LUZIA (MAIORES), Falecido 
em: 12/12/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
13/12/2020. 

23.MARLENE MARIA DOS SAN-
TOS SILVA com 61 anos , Casa-
do (a) com GILVAN GOMES DA 
SILVA sendo filho(a) de AMARO 
LUIS DOS SANTOS e SEBAS-
TIANA MARIA DOS SANTOS. 
deixa filho(s): ADANS 42, JANIE 
39, Falecido em: 12/12/2020, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 14/12/2020. 

24.WALQUIR XAVIER BATIS-
TA com 86 anos , Era Viúvo(a) 
de AMELIA RIBEIRO BATISTA 
sendo filho(a) de JOAQUIM BA-
TISTA PEREIRA e ERCILIA XA-
VIER DA SILVA. deixa filho(s): 
ARNALDO 60, AMARILDO 48, 
Falecido em: 13/12/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/12/2020. 

25.FRANCISCO GONÇALVES 
DE LIMA com 74 anos , Casa-
do (a) com MARIA BENEDITA 
DA SILVA LIMA sendo filho(a) 
de GUERINO GONÇALVES DE 
LIMA e VITÓRIA GALVÃO. deixa 
filho(s): WAGNER 44, ALINE 32, 
Falecido em: 13/12/2020, e se-
pultado(a) no CANDELARIA aos 
13/12/2020. 

26.NILCE RODRIGUES 
WOHLK com 61 anos , Era Vi-
úvo(a) de NIZAIR GONZANGA 
WOHLK sendo filho(a) de LEO-
NEL JOSÉ RODRIGUES e RITA 
DE JESUS RODRIGUES. deixa 
filho(s): JANDRER 41, Falecido 
em: 13/12/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
14/12/2020. 

27.SEBASTIÃO DOS REIS AL-
VES com 89 anos , Era Viúvo(a) 
de MARIA VICTA ALVES sendo 
filho(a) de FRANCISCO ALVES 
FILHO e MARIA DO CARMO 
ALVES. deixa filho(s): MARIA 
DONIZETTE, ANTONIA, BE-
NEDITO, MARIA DE FATIMA, 
HELENA (MAIORES), SELMA, 
APARECIDA, SIRLEY (FALECI-
DOS), Falecido em: 13/12/2020, 
e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 14/12/2020. 

28.JOÃO GOMES com 56 anos 
, Casado (a) com ANA RITA 
COSTA GOMES sendo filho(a) 
de EUGENIO GOMES e ANA 
FERNANDES GOMES. deixa 
filho(s): ANDREIA, ANGELICA,  
ALESSANDRA, LUANA (  MAIO-
RES ), Falecido em: 14/12/2020, 
e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 15/12/2020. 

29.MARIANA ZUMSTEIN com 
34 anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de LUIZ TARCIZIO 
ZUMSTEIN e CASSIA VENI-
TI RATTI ZUMSTEIN. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 
14/12/2020, e sepultado(a) no 
HELVETIA aos 15/12/2020. 

30.NAIR RODRIGUES SILVA 
com 81 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de OCTACILIO 
SILVA e BENEDICTA RO-
DRIGUES SILVA. NÃO DEI-
XA FILHOS., Falecido em: 
14/12/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
15/12/2020. 

31.ANTONIO BUZINARO com 
76 anos , Casado (a) com MA-
RIA APARECIDA DA SILVA 
BUZINARO sendo filho(a) de 
ARLINDO BUZINARO e AMA-
LIA DE POLI BUZINARO. deixa 
filho(s): JOSE CARLOS, LINO, 
ROSA, (MAIORES), Falecido 

em: 14/12/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 15/12/2020. 

32.ANTONIO REIS DE OLI-
VEIRA FILHO com 65 anos 
, Era Separado(a) de LOUR-
DES GONÇALVES DIAS 
sendo filho(a) de ANTONIO 
REIS DE OLIVEIRA e BENE-
DICTA CORRÊA  DE MELLO 
OLIVEIRA. deixa filho(s): ALE-
XANDRE (MAIOR), Falecido 
em: 14/12/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 15/12/2020. 

33.CARLOS LUIS FIDELIS 
com 31 anos , Casado (a) 
com MARIA IZABEL FUR-
LAN FIDELIS sendo filho(a) 
de LUIZ CARLOS FIDELIS e 
MARIVALDA DE LIRA. NÃO 
DEIXA FILHOS., Falecido em: 
14/12/2020, e sepultado(a) no 
MUN. DE ELIAS FAUSTO SP 
aos 15/12/2020. 

34.MARIA JOSE DA CON-
CEIÇÃO PINTO com 75 anos 
, Casado (a) com AMADO 
JOSE PINTO sendo filho(a) 
de JOAQUIM MANOEL DA 
SILVA e BENEDITA MARIA 
DE JESUS. deixa filho(s): 
DIRCEU, CILSON, JOSÉ, 
FLORIZA, APARECIDA , 
CREMILDA ( MAIORES ), Fa-
lecido em: 15/12/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 15/12/2020. 

35.ADRIANA LOPES PELLIS 
com 57 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de JOSÉ 
MARIA PELLIS e VALDETE 
LOPES PELLIS.NÃO DEI-
XA FILHOS., Falecido em: 
15/12/2020, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 15/12/2020.  

ASSISTENTE ADMI-
NISTRATIVO – Dese-
jável Superior Com-
pleto ou Cursando. 
Pacote Office. Expe-
riência em emissão 
de Notas Fiscais e 
financeiro. Necessá-
rio CNH B. Residir 
em Indaiatuba, Salto 
ou Itu.

ASSISTENTE DE 
EVENTOS – Superior 
completo ou cursan-
do em Comunicação 
Social, Marketing, Re-
lações Públicas ou 
Publicidade. Domínio 
em mídias sociais. 
Pacote Office. Dis-
ponibilidade total de 
horários. Experiên-
cia em organização 
e planejamento de 
eventos.

AUXILIAR DE LIM-
PEZA – Ter experiên-
cia anterior na função. 

Residir em Indaiatuba. 
Ter disponibilidade de 
horários.

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO – Residir em 
Elias Fausto ou Car-
deal. Para trabalhar 
em serviços manuais, 
movimentando merca-
dorias. Disponibilida-
de para trabalhar em 
turnos.

AUXILIAR DE PRO-
D U Ç Ã O  -  E n s i n o 
médio completo. Ex-
periência no setor de 
produção. Desejável 
experiência em em-
presas do ramo quími-
co. Disponibilidade de 
horários.

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS – Ex-
periência em limpeza 
de piscinas, corte de 
grama e manutenção 
predial em geral. Re-

sidir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de ho-
rários.

OPERADOR DE TOR-
NO CNC – Experiência 
em operar Torno CNC 
e Centro de Usinagem 
(Comandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimen-
tos em instrumentos de 
medição. Ensino médio 
completo. Desejável 
possuir curso de Leitura 
e Interpretação de Dese-
nho e Metrologia. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR DE COR-
TE E VINCO – Experi-
ência na função com-
provada em carteira. 
Ensino médio comple-
to. Desejável curso do 
SENAI de Operador de 
Corte e Vinco.

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS – Ensino mé-
dio completo. Conheci-
mentos em Metrologia e 
Leitura e Interpretação 
de desenho mecânico. 
Experiência em operar 
máquinas convencio-
nais e CNC’s. 

SUPERVISOR OPE-
RACIONAL – Expe-
riência em supervi-
sionar funcionários 
de limpeza e portaria. 
Conhecimentos bá-
sicos em informática. 
Possuir CNH B, irá 
dirigir os carros da em-
presa em Indaiatuba 
e região. Residir em 
Indaiatuba, Salto, Itu 
e Monte Mor.

TORNEIRO MECÃNI-
CO – Experiência na 
função. Residir em In-
daiatuba, Salto ou Itu.

VENDEDOR EXTER-
NO INTERNACIONAL 
– Superior completo 
em Administração, 
Comércio Exterior ou 
áreas correlatadas. 
Vivência e disponibi-
lidades para viagens 
nacionais e internacio-
nais. Inglês e Espanhol 
avançados. Sólida ex-
periência em atendi-
mento ao cliente, na 
área comercial e em 
rotinas administrativas 
de exportação.
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