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Indaiatuba deve vacinar mais de 35 mil 
pessoas contra Covid-19 na primeira fase 

DIVULGAÇÃO

SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA 
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O presidente da Câ-
mara de Vereadores 
de Indaiatuba, Pepo 
Lepinsk, se reuniu na 
tarde desta quarta-feira 
(13) com o delegado ti-
tular do município, Dr. 
Luiz Fernando Dias de 
Oliveira, e ao chefe do 
Setor de Investigações, 
Márcio Marinho, no 
gabinete da Presidência 
para exaltar o trabalho 
que as Polícias Civil e 
Militar têm desenvolvi-
do no munícipio.
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PAULISTA A3

Primavera conhece adversário da estreia
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CADASTRO

CURSOS

SEGURANÇA

PADROEIRA

EDUCAÇÃO

Pedidos on-line e retirada via drive thru. Assim será a edição 2021 da Festa da 
Padroeira  cuja quermesse começa a partir deste sábado (16).

A retomada das aulas presenciais acontece no dia 1º de fevereiro, independente da fase que 
o munícipio se encontre do Plano SP, obedecendo aos critérios de segurança.

Jovens que completam 18 anos em 2021 devem realizar o alistamento por meio 
online. O prazo para preenchimento do cadastro segue até 30 de junho.

O Projeto Guri, maior programa sociocultural brasileiro abrirá a temporada de matrículas 
para o primeiro semestre de 2021 entre os dias 25 de janeiro a 26 de fevereiro.

Inscrições para alistamento 
militar estão abertas

Projeto Guri abre vagas para 
o primeiro semestre de 2021

Presidente da Câmara se reúne com delegado titular

Festa da Padroeira tem pedidos 
on-line e retirada drive-thru 

Governo de SP apresenta 
programa de volta às aulas 
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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 visibilidade aos premia-
dos através da campanha pu-
blicitária realizada pelo Gru-
po Mais Expressão.

A arquiteta Rozimeire Trevizan comemorou mais um ano de vida 
nesta quinta-feira (14). Receba os melhores votos do Grupo Mais 
Expressão para uma nova idade repleta de realizações.

O Esporte Clube Primavera já sabe quando e contra quem fará a usa estreia no Campeonato Paulista 
da Série A3. O primeiro jogo do Fantasma em 2021 será em pleno Gigante da Vila.

Campanha de vacinação está prevista para iniciar no dia 25 de janeiro, para profissionais de saúde e idosos
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Em um panorama atual, é notório que na última década, o Brasil tem sido cenário de graves problemas 
ligados às questões ambientais. Após a Segunda Revolução Industrial, o significativo desenvolvimento da 
ciência acelerou o crescimento das indústrias, que consequentemente, fez com que o uso de agrotóxicos e a 
queima de combustíveis fósseis se tornassem mais intensivos e a responsabilidade ambiental fosse tratada 
como um fator subsequente.  
Na realidade de uma sociedade pós-industrial, a qualidade de vida dos cidadãos foi diretamente impactada 
pelo avanço das indústrias nas grandes cidades. De acordo com a pesquisa da organização State of Global 
Air realizada em 2019, cerca de 6,6 milhões de mortes no mundo serão causadas pelos impactos da poluição 
do ar na vida da sociedade.  
Na década de 70, em Estocolmo, preocupados com a degradação ambiental e com o destino das futuras gera-
ções, 114 países se reuniram na Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente. Essa conferência é reconhecida 
como um marco para o direito ambiental e pode se dizer que estudos mais expansivos sobre a exploração do 
meio ambiente se originaram a partir desse marco.  
Em 1992, na Rio 92, a relação do homem com o meio ambiente foi colocada em debate com a criação do 
termo “desenvolvimento sustentável”. A partir dessa conferência, houve maior preocupação na proteção do 
meio ambiente a nível mundial. Os países participantes do evento mostram-se conscientes que a responsabi-
lidade ambiental não suportava mais fronteiras, ou seja, o meio ambiente não seria um problema individual 
de cada país, mas um problema global. 
Após 20 anos, na Rio + 20 as metas de preservação do ecossistema foram unidas às necessidades contínuas 
de progresso econômico. 
Atualmente, discutir sobre as questões ligadas ao meio ambiente, é colocar em pauta temas como a popula-
ção, o desenvolvimento crescimento econômico e a natureza. 
Nota-se um crescente movimento que alerta sobre como a falta de preservação ambiental que afeta cada dia 
mais a sobrevivência humana na terra. A ecologização é a maior consciência que o ser humano deve ter sobre 
a vida na terra e sua relação com o meio ambiente. Nosso planeta já não comporta mais o modo em que nos 
relacionamos com os meios naturais. Defender o meio ambiente é assegurar nossos direitos como cidadãos. 

*Dra. Cristiana Nepomuceno de Sousa Soares é graduada em Direito e Biologia pela Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Pós-Graduada em Gestão Pública pela Universidade Federal de Ouro Preto- MG. Es-
pecialista em Direito Ambiental pela Universidade de Alicante/Espanha. Mestre em Direito Ambiental pela Escola Superior 
Dom Helder Câmara.

O Museu da Água está funcionando todos os dias, das 9h às 16h (com permanência até as 17h), mas com restrições: As salas de 
exposições serão fechadas nos finais de semana e feriados, permanecendo abertas para visitantes somente, de segunda a sexta-
-feira, às 9h20, 10h, 10h40, 11h20, 12h, 12h40, 13h20, 14h, 14h40, 15h20, 16h, com grupos de até 10 pessoas. Fins de semana 
e feriados aberto somente para visitação da área externa. Ao visitar o Museu, use a máscara! 

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE INDAIATUBA

Imagem da SemanaEditorial

Vocês pensam que nóis fumos embora
Nóis enganemos vocês
Fingimos que fumos e vortemos
Ói nóis aqui traveis...
Com essa letra de Adoniram Barbosa cantada pelo grupo 
Demônios da Garoa, cá estamos, de volta à nossa progra-
mação normal abrindo mais um ano, espero eu de mais 
empatia, vacina e respeito ao próximo.
E aproveitando essa volta, vamos falar hoje, sobre... Volta.
Há vários tipos de volta: aguardada, inesperada, indeseja-
da, volta às aulas, volta ao trabalho, volta com ex, volta na 
praça. E ainda tem as voltas que o mundo dá.
Mas pode ser também que não haja volta. Ai então, 
damos a volta por cima para sair, seguir, progredir, largar, 
deixar, cessar.
E sem ficar dando voltas, lembremo-nos de um tempo 
bom que não volta nunca mais. Nossa infância.
E falando em infância, é sempre tempo de brincar, 
perdoar, esquecer as mágoas, sonhar, cantar e sorrir... As 
crianças fazem isso o tempo todo.
Sem volta ao passado, sem dar ouvidos ao atraso, de olhos 

na paciência, esperando a vacina 
com paciência. 
Olha 2021 ai, geeente!

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

palco e mágico, interprete do Koringa - bobo 
da corte - que atua desde 1989, se apresen-
tando 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 nacio-
nal em alguns programas de televisão. 
Entre eles: Rede Record, Programa do 
Ratinho, Programa Silvio Santos, Pâ-

nico na Band, entre outros. Atualmente 
apresenta o Programa do Koringa na rádio 

Jornal FM e co-apresentador do Pro-
grama Expressão no Ar

Covid-19 virou o ano conosco
E mais um ano se inicia. E não diferente do último que passamos, 

este ano, também deve ser no mesmo “formato”: máscara facial, álcool 
em gel nas mãos e distanciamento social. E quando achávamos que 
as coisas iam começar a melhorar, vêm alguns “serumaninhos” e pá... 
se aglomeram, fazem festas clandestinas e apertam o botão dane-se e 
leva a vida na boa.

Mas, infelizmente quem sempre acaba pagando o pato são aqueles 
que mais colaboram e seguem os protocolos sanitários: comerciantes 
e também aqueles avôs que não saem de casa, mas o neto em uma 
simples visita leva o vírus de bandeja, pois quis participar da festa 
aglomerada do amigo.

Com o aumento expressivo do número de casos positivos para co-
vid-19, o Governo do Estado se viu obrigado a fazer algo para tentar 
conter e evitar um colapso na saúde. Uma coletiva de imprensa será 
realizada na tarde de hoje (14) para atualizar o Plano SP, e ao que tudo 
indica regras mais rígidas deverão ser impostas.

Infelizmente o brasileiro tem muito que aprender ainda quando 
o assunto é não olhar somente para o próprio umbigo. O vírus não 
adoece somente as pessoas que estão contaminadas, mas sim a família 
toda. Por isso vamos começar a repensar e ter mais responsabilidade. 
A vacina está aí. Alguns dizem que não querem se imunizar porque a 
vacina é da China, e outros aguardam ansiosamente pela sua imuni-
zação. Cada cabeça uma sentença. A vacina não é obrigatória, mas é a 
arma mais poderosa que temos. 

A VOLTA

Entenda como a responsabilidade legal impacta o Direito Ambiental 
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Indaiatuba deve vacinar mais de 35 mil 
pessoas contra Covid-19 na primeira fase 
Campanha de vacinação está prevista para iniciar no dia 25 de janeiro, para profissionais de saúde e idosos 

A vacinação con-
tra Covid-19 em 
Indaiatuba deve 

começar no dia 25 de 
janeiro, com doses da 
CoronaVac, fabricada 
pelo Instituto Butantan 
em parceria com o labo-
ratório chinês SinoVac.  
Na primeira fase, 35.111 
mil moradores locais, en-
tre profissionais da saúde 
(público e particular) e 
idosos, devem ser imu-
nizados. 

Ao todo, na etapa ini-
cial, serão 70.222 doses 
da vacina. Um cadastro 
prévio deve ser realizado 
antes da imunização.

O Plano Municipal de 
Vacinação prevê que 10 
mil profissionais da área 
da saúde sejam os primei-
ros a ser vacinados, sendo 
a primeira dose aplicada 
entre os dias 25 e 30 de 
janeiro. A segunda dose 
está prevista de 15 a 20 de 
fevereiro. O local único 
de vacinação será o Cen-
tro Esportivo do Traba-
lhador (CET), presencial 
e no sistema drive-trhu, de 
segunda a sexta-feira, das 
7h às 22h; e aos sábados 
das 8h às 17h.

No dia da vacinação, 
os profissionais de saúde 
devem apresentar um 
documento com foto e 
o CPF, carteira profis-
sional ou holerite, além 
de um comprovante de 
residência.   

Em seguida ocorre 
a vacinação dos idosos, 
em três pontos: Centro 
Esportivo do Trabalha-
dor (CET), Complexo 
Esportivo Morada do Sol 
e Complexo Esportivo do 
Campo bonito. A vacina-
ção para idosos começa 
a partir de 8 de fevereiro, 
para quatro faixas etárias. 
(Veja no box a progra-
mação)

Também para idosos, 
os horários de vacinação 
serão de segunda a sex-
ta-feira, das 7h às 22h; 
e aos sábados das 8h às 

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

A vacina CoronaVac é fabricada pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês SinoVac

17h. No dia da vacinação 
devem levar documento 
com foto e CPF, além 
de um comprovante de 
endereço.  

Acamados e morado-
res em institutos de longa 
permanência devem ser 
vacinados no local onde 
residem.  

Agendamento
Para facilitar a logísti-

ca no local de vacinação, 
tantos os profissionais da 
saúde quanto os idosos 
devem fazer um pré-ca-
dastro pra receber a va-
cina. A partir da próxi-
ma segunda-feira (18), o 
pré-agendamento estará 
disponível no site da Pre-
feitura de Indaiatuba, na 
aba “Minha Vacina”. O 
cadastro deverá ser preen-
chido com dados pessoais 
e o cidadão receberá a 
confirmação via e-mail. 

Quem não tiver acesso 
à internet, poderá fazer o 
cadastro gratuitamente 
em dois postos: Ponto Ci-
dadão e no Terminal Ro-
doviário Maurílio Gon-
çalves Pinto. Em último 
caso, o cadastro também 
pode ser feito no dia e 
local da vacina.

Atualmente, o estoque 
municipal de seringas é 
de 253 mil unidades e o 
de agulhas é de 589.100 
unidades.

Voluntários
Segundo a Prefeitura, 

em média 200 profissio-
nais de diversas secreta-
rias devem participar do 
mutirão de vacinação. 
Outros profissionais da 
saúde, que por acaso de-
sejam auxiliar na vacina-
ção de forma voluntária, 
podem se cadastrar no site 
da prefeitura, no www.
indaiatuba.sp.gov.br. 

Mais informações so-
bre o plano de vacina-
ção pelo WhatsApp (19) 
99773-4701. A vacinação 
não é obrigatória, porém 
a Secretaria de Saúde 
orienta que o público-alvo 
opte pela imunização no 
cronograma indicado.

Profissionais da Saúde 
1ª Dose – 25/01 a 30/01
2ª Dose – 15/02 a 20/02
Local: Apenas CET 
(Centro Esportivo do 
Trabalhador)
Obrigatório levar: 
cadastro, carteira de 
inscrição profissional 
ou holerite; documen-
to com foto, CPF e 
comprovante de resi-
dência.
 
Idosos acamados
Vacinação na residên-
cia, após cadastro.

Idosos moradores em 
Instituto de Longa Per-
manência
Vacinação pela equi-
pe de enfermagem do 
próprio local, após o 
cadastro. Atualmente 
Indaiatuba conta com 22 
Instituições e 350 institu-
cionalizados.
 
Idosos acima de 75 anos 
1ª Dose – 08/02 a 13/02
2ª Dose – 01/03 a 06/03
Local: Será definido 
após o cadastro
Obrigatório levar:  ca-

dastro; documento com 
foto, CPF e comprovante 
de residência.
 
Idosos de 70 a 74 anos 
1ª Dose – 15/02 a 20/02
2ª Dose – 08/03 a 13/03
Local: Será definido 
após o cadastro
Obrigatório levar:   ca-
dastro; documento com 
foto, CPF e comprovante 
de residência.
 
Idosos de 65 a 69 anos 
1ª Dose – 22/02 a 27/02
2ª Dose – 15/03 a 20/03

Local: Será definido 
após o cadastro
Obrigatório levar: 
cadastro; documento 
com foto, CPF e com-
provante de residência.
 
Idosos de 60 a 64 anos 
1ª Dose – 01/03 a 06/03
2ª Dose – 22/03 a 27/03
Local: Será definido 
após o cadastro
Obrigatório levar: 
cadastro; documento 
com foto, CPF e com-
provante de residência.

Plano Municipal de Vacinação contra Covid-19

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Jovens que completam 
18 anos em 2021 devem 
se alistar até 30 de junho
Jovens de Indaiatuba que foram convocados em 2020 
devem se apresentar no Quartel de Itu no dia 18 de janeiro

Jovens que com-
pletam 18 anos em 
2021, independente 

do mês, devem realizar 
o alistamento através do 
site www.alistamento.
eb.mil.br. O prazo para 
preenchimento do ca-
dastro segue até 30 de 
junho.

Para o alistamento, 
a Junta Militar pede 
atenção ao informar um 
telefone e e-mail váli-
do, pois a dispensa ou 
convocação será infor-
mada por estes canais 
de comunicação. Caso o 
inscrito não receba o re-
sultado até 20 de julho, 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

A Junta de Serviço Militar é responsável pelo alistamento militar de jovens brasileiros

ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027
Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600

Chachá, no comando do Simetria Restaurante, é formado em 
Gastronomia pela Universidade de São Francisco e passou alguns 
meses atuando no Regis et Jacques Marcon Restaurant, na França, 
que possui três estrelas de acordo com o Guia Michelin. Ao retor-
nar ao Brasil, Chachá dedicou a sua carreira ao grupo Royal Palm 
Hotels & Resorts, onde atua desde 2007. Ele passou pelas cozinhas 
do Royal Palm Plaza, do Royal Palm Residence, do Royal Palm 
Tower Carlos Gomes e atuava como sub-chef no Royal Palm Hall.

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante | facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/

ANDRÉ CHACHÁ

Salada refrescante de verão
Para começar o nosso ano de forma leve e driblar 

as altas temperaturas da temporada, a minha dica de 
hoje é a Salada refrescante de verão!

A receita é prática e pode ser incrementada com 
diversos ingredientes que você já tenha na geladeira. 
O toque especial desse prato é o molho de manga, que 
confere um sabor tropical à salada.

Confira os ingredientes:
• Salada
• Bowl com variedade de folhas, como alface, 

acelga e radicchio;
• Manga em cubos;
• Abacate em cubos;
• Kanikana desfiado;
• Tomates cereja;
• Pepino cortado em cubos;
• Amendoim torrado ou castanha de caju
• Molho
• 1 manga sem casca e sem caroço;
• 30ml de vinagre de álcool ou limão;
• 70ml de óleo de gergelim torrado;
• Sal

Modo de preparo do molho:
Bata os ingredientes no liquidificador até que o 

conteúdo fique homogêneo.

Montagem do Prato:
No bowl, junto com as folhas, misture os cubos da 

manga, do abacate, o kanikana desfiado, os tomates 
cereja, o pepino e o amendoim ou a castanha de caju 
e misture.

Quando os ingredientes estiverem incorporados, 
adicione o molho de manga e mexa mais uma vez.

O prato está pronto!

Dica do chef: use um pouco de gergelim torrado 
para decorar e abuse da criatividade para incrementar 
a salada com outros ingredientes da sua preferência.

Bon Appetit!

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

o mesmo deve compare-
cer à Junta Militar.

Alguns casos espe-
cíficos o alistamento 
deve ser de forma pre-
sencial na Junta Mili-
tar. São eles: arrimo de 
família (ser casado ou 
ter filhos); certificado 
de dispensa do Serviço 
militar (Testemunha de 
Jeová); fora do prazo 
(nascidos até 2002); e 
incapaz (problemas de 
saúde comprovado por 
laudo médico).

Para dúvidas ou mais 
informações o horário 
de atendimento da Junta 
Militar é das 8h às 17h, 
de segunda a sexta-fei-
ra. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 

telefone 3816-6961 ou 
pelo endereço eletrônico 
gabinete.jsm@indaiatu-
ba.sp.gov.br.

Mais informações 
podem ser obtidas na 
Junta Militar, que está 

A Junta Militar in-
forma que jovens con-
vocados para o Serviço 
Militar devem se apre-
sentar às 7h do dia 18 
de janeiro, no Quartel 
de Itu, localizado na 
praça Duque de Caxias, 
número 284, em Itu. 
Telefones para contato 
(11) 4022 1184 ou (11) 

Jovens convocados para o Serviço 
Militar devem se apresentar no dia 
18 de janeiro no Quartel de Itu

4022 1284.
Mais informações 

podem ser obtidas na 
Junta Militar de Indaia-
tuba, que está funcio-
nando das 8h às 17h, no 
Ponto Cidadão, locali-
zado na avenida Pre-
sidente Vargas (antiga 
Rodoviária). Telefone: 
3816 6267.

funcionando no Ponto 
Cidadão, na avenida 
Presidente Vargas (an-
tiga Rodoviária), de se-
gunda a sexta-feira das 
8h às 17h, ou pelo tele-
fone: 3816 9267.
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Festa da Padroeira tem pedidos
on-line e retirada drive-thru
Quermesse de Nossa Senhora da Candelária começa no próximo sábado (16)

Pedidos on-line e 
retirada via drive 
thru. Assim será a 

edição 2021 da Festa da 
Padroeira, organizada 
pela Paróquia Nossa Se-
nhora da Candelária, cuja 
quermesse começa a par-
tir deste sábado (16) e vai 
até 6 de fevereiro.

Por conta da pande-
mia, a tradicional evento 
será realizado da seguinte 
forma: todo sábado have-
rá um cardápio diferente e 
os pedidos deverão ser re-
alizados até às 16h do dia 
do evento. 

Os pedidos podem ser 
realizados via internet, 
pelo site festa-da-cande-
laria-2021.lojaintegrada.
com.br; na secretaria da 
Igreja Matriz (terça à sex-
ta-feira, das 8h às 17h30h; 
sábado das 8h às 11h30); 
ou então junto à Pastoral 

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

Devido à pandemia, Festa da Padroeira será realizado com novo formato

do Dízimo, no horário 
das missas presenciais na 
Matriz e na Igreja Sagrada 
Coração de Jesus, no bair-
ro Cidade Nova I. 

A retirada ocorre no 
salão paroquial e pode ser 
feita no sistema drive-th-
ru. Nos dias 16, 23 e 30 de 
janeiro, além 6 de feve-
reiro, os pedidos devem 
ser retirados entre 17h30 
e 21h. Já no dia 2 de fe-
vereiro, quando ocorre o 
Almoço da Padroeira, os 
pedidos estarão disponí-
veis das 11h às 14h. 

Neste primeiro sábado 
de quermesse serão ofere-
cidos no cardápio pastel, 
pizza, doces e bebidas. No 
dia 23 de janeiro é a vez 
do pastel, frango assado, 
pamonha, curau, bolho 
de milho e bebidas. 

No primeiro sábado 
de fevereiro, o cardápio 
oferecerá lanche de lin-
guiça, lanche de pernil, 
doces e bebidas. No se-
gundo sábado do mês, 
terá frango assado, ma-
carrão, maionese e doce 
de abóbora. Nesse dia, os 

produtos serão vendidos 
individualmente ou o kit 
com desconto. 

Fechando a quermes-
se, no dia 7 de fevereiro o 
cardápio contará com piz-
za, pastel, doces e bebidas. 

Prêmios 
Além da gastronomia, 

a quermesse da Padroei-
ra também contará com a 
Tarde de Prêmios, que será 
realizada no dia 7, às 14h, 
no canal da Igreja Matriz 
no Youtube. Serão cinco 
rodadas que sortearão ele-

trodomésticos e prêmios 
em dinheiro no valor de R$ 
1 mil, R$ 1,5 mil e R$ 2,5 
mil.  

“Estamos apostando 
numa das poucas possibili-
dades que temos de realizar 

a nossa festa. A proposta 
é boa e está muito fácil de 
comprar. Além do mais, a 
apresentação é de dar água 
na boca”, saliente o pároco 
da Igreja Matriz, Pe. Paulo 
Crozera.

Além da tradicional 
quermesse, a Festa da Pa-
droeira conta com progra-
mação religiosa extensa. O 
ponto máximo será dia 2 
de fevereiro, Dia de Nossa 
Senhora da Candelária e 
feriado municipal em In-
daiatuba. 

Nesse dia, às 10h, have-
rá a Missa da Padroeira na 
Igreja Matriz, com a pre-
sença de Dom João Inácio 
Muller, arcebispo Metropo-
litano de Campinas. Confi-
ra a programação completa 
na Igreja Matriz no portal 
www.maisexpressao.com.br

Evento conta ainda com 
programação religiosa 

Dias 16/01, 23/01, 30/01, 02/02, 06/02
Pedidos: 

• Via internet 
(festa-da-candelaria-2021.lojaintegrada.com.br)

• Secretaria da Igreja Matriz (terça à sexta-feira, das 8h 
às 17h30h; sábado das 8h às 11h30)

• Pastoral do Dízimo, no horário das missas presen-
ciais na Matriz e na Igreja Sagrada Coração de Jesus; 

Quermesse da Festa da Padroeira 
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Renovação da CNH pode ser feita on-line
Contran restabeleceu novos prazos para habilitação vencida no período de 2020

Os motoristas 
que tiveram 
sua CNH (Car-

teira Nacional de Habi-
litação) vencida no pe-
ríodo de 2020 poderão 
solicitar a renovação 
através do aplicativo do 
Poupatempo. A renova-
ção das CNHs vencidas 
no ano passado foi sus-
pensa pelo Governo Fe-
deral, como medida de 
prevenção à Covid-19.

Para a renovação, 
o motorista deve aces-
sar o portal www.pou-
patempo.sp.gov.br  ou 
aplicativo Poupatempo 
Digital. Durante o pro-
cesso, é possível realizar 
adição ou mudança de 
categoria e também in-
cluir no documento o 
EAR, sigla para quem 
deseja exercer atividade 
remunerada.

Para renovação de 
CNHs das categorias C, 
D e E é necessário rea-
lizar o exame toxicoló-

DENISE KATAHIRA
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Documento como licenciamento pode ser eletrônico

gico, antes de dar início 
ao processo.

Após confirmar 
os dados, o motorista 
agenda e realiza o exa-
me médico na clínica 
credenciada indicada 
pelo sistema. Quem 
exerce atividade remu-
nerada ou optar pela 
inclusão do EAR na 
CNH, precisa passar 
também pela avaliação 
psicológica, e será dire-
cionado a um profissio-
nal credenciado.

Se for aprovado 
no(s) exame(s), o cida-
dão deve pagar a taxa 
de emissão e aguar-
dar as orientações que 
lhe serão enviadas por 
e-mail para acessar sua 
CNH Digital, que tem a 
mesma validade do do-
cumento físico, dispo-
nível no aplicativo Car-
teira Digital de Trânsito 
(CDT). Para evitar des-
locamentos, o cidadão 
tem a opção de receber 
o documento emitido 
em casa, por pelos Cor-

reios, no endereço de 
cadastro do motorista 
junto ao Detran.SP.

Cronograma
De acordo com o 

cronograma definido 
pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), 
o restabelecimento dos 
prazos para renovação 
da CNH, que engloba 
todos os condutores 
que tiveram habilitação 
vencida no período de 
2020, ocorrerá a par-

tir de 1º de janeiro de 
2021, seguindo os me-
ses de validade. Ou seja, 
CNHs com data de vali-
dade de janeiro de 2020 
poderão renovar até 31 
de janeiro de 2021; para 
as vencidas em feverei-
ro de 2020, a renovação 
poderá ocorrer até 28 
de fevereiro de 2021; e 
assim sucessivamente, 
até 31 de dezembro de 
2021.

Além dos novos 
prazos estabelecidos 

pelo Contran, podem 
renovar a CNH pela in-
ternet motoristas com a 
habilitação A e B ven-
cidas ou a 30 dias do 
vencimento. Para fazer 
o processo online, o 
motorista não pode ter 
qualquer tipo bloqueio 
no prontuário, como 
suspensão ou cassação.

Mudanças na lei
O governo federal 

publicou no dia 14 de 
outubro de 2020 no 
DOU (Diário Oficial 
da União) a lei que al-
tera o Código de Trân-
sito Brasileiro.

De acordo com o 
texto, a CNH terá vali-
dade de dez anos para 
condutores com até 50 
anos de idade. O prazo 
atual, de cinco anos, 
continua para aqueles 
com idade igual ou su-
perior a 50 anos.

Já a renovação a 
cada três anos, atu-
almente exigida para 
aqueles com 65 anos 

ou mais, passa a valer 
apenas para os moto-
ristas com 70 anos de 
idade ou mais.

Profissionais que 
exercem atividade re-
munerada em veículo 
(motoristas de ônibus 
ou caminhão, taxis-
tas ou condutores por 
aplicativo, por exem-
plo) seguem a regra 
geral.

O ministro Tarcísio 
de Freitas também des-
tacou que o motorista 
vai poder sair de casa 
só com celular. “Hoje, 
todos os documentos, 
como certificado de re-
gistro e licenciamento 
do veículo e a CNH, 
podem ser todos ele-
trônicos a partir de 
agora”, afirmou.   

Ele também disse 
que ficou mais sim-
ples para as infrações 
leves e mais pesado 
para quem comete in-
frações graves, como 
dirigir sob efeito de 
álcool e praticar racha.
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Indaiatuba tem grau de excelência em 
qualidade de vida, segundo pesquisa
Gestão Pública Municipal também se destaca em pesquisa realizada pelo Indsat

Um  l e v a n t a -
mento realiza-
do pelo Indsat 

(Indicadores de Sa-
tisfação dos Serviços 
Públicos) apontou que 
a Administração Pú-
blica Municipal de In-
daiatuba tem alto grau 
de satisfação, somando 
754 pontos.

O indicador obte-
ve aprovação de 71% 
dos entrevistados que 
consideram a adminis-
tração municipal ótima 
ou boa. A pesquisa se 
refere ao quarto trimes-
tre de 2020 e avaliou 
15 cidades da RMC.

Indaiatuba ficou em 
primeiro lugar em 14 
dos 16 itens avaliados, 
com reconhecimento 
ainda maior nos indi-
cadores de qualidade 
de vida, coleta de lixo 
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e abastecimento de 
água, indicadores nos 
quais alcançou grau de 
excelência, somando 
mais de 800 pontos e 
avaliação entre ótima 
ou boa de pelo menos 
90% dos entrevistados. 
Este nível de aprovação 
também foi obtido pelo 
indicador de qualidade 
da água, que recebeu 
alto grau de satisfação 
com 797 pontos na 
pesquisa.

“Apesar das adver-
sidades causadas pela 
disseminação desse 
novo vírus, consegui-
mos manter nosso pla-
nejamento para uma 
gestão eficiente dos re-
cursos disponíveis e o 
resultado de mais essa 
pesquisa revela que 
estamos no rumo certo. 
Temos grande aprova-
ção na pesquisa como 
um todo, em especial, 
em indicadores que 

envolvem a nossa ad-
ministração e cuidados 
com o meio ambiente 
e saneamento, áreas 
primordiais para o de-
senvolvimento de uma 
cidade que preza pela 
qualidade de vida da 

sua população. Iniciar 
o nosso segundo man-
dato como prefeito com 
esse resultado da Indsat 
nos dá ainda mais garra 
para administrar nossa 
cidade com o empenho 
e a dedicação que o 

nosso povo merece”, 
comemorou o prefeito 
Nilson Gaspar.

Indaiatuba também 
obteve a primeira colo-
cação entre os 15 mu-
nicípios avaliados nos 
indicadores de ilumina-

ção pública, segurança 
pública, guarda muni-
cipal, cultura, educa-
ção pública municipal, 
merenda escolar, saú-
de pública, geração de 
emprego, qualidade do 
asfalto e trânsito.

ARQUIVO RIC/PMI (ELIANDRO FIGUEIRA)

Indaiatuba ficou em primeiro lugar em 14 dos 16 itens avaliados na pesquisa; O indicador obteve aprovação de 71% dos entrevistados
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CURSOS
Projeto Guri abrirá matrículas para o primeiro semestre de 2021

Governo de SP apresenta programa 
de volta às aulas na rede estadual 
Estudantes de escola estadual devem retornar às aulas presenciais no dia 1º de fevereiro

 Investimento de R$ 80 milhões para ampliação de oferta de vagas em creches foi anunciado em encontro online

As aulas terão início a partir do dia 1º de fevereiro

O G o v e r n a d o r 
João Doria e 
o s  S e c r e t á -

rio de Estado Rossieli 
Soares (Educação) e 
Marco Vinholi (De-
senvolvimento Regio-
nal) apresentaram nesta 
quarta-feira (13) os de-
talhes da volta às aulas 
presenciais a partir de 
1º de fevereiro na rede 
pública estadual. Os 
645 munícipios parti-
ciparam do evento.

De acordo com o 
secretário de Educação 
a retomada das aulas 
presenciais acontece 
no dia 1º de fevereiro, 
independente da fase 
que o munícipio se 
encontre do Plano SP, 
obedecendo aos crité-
rios de segurança esta-
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belecidos pelo Centro 
de Contingência do 
Coronavírus.

“Hoje, a ciência nos 

O Projeto Guri, maior 
programa sociocultural 
brasileiro, mantido pela 
Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Es-
tado de São Paulo, abrirá 
a temporada de matrículas 
para o primeiro semestre 
de 2021 entre os dias 25 de 
janeiro a 26 de fevereiro.

A manifestação de in-
teresse para novos aluno 
será de maneira online e 
são oferecidos 30 cursos 
gratuitos de música para 
crianças, adolescentes e 
jovens de 6 a 18 anos in-
completos.

As aulas terão início a 
partir do dia 1º de fevereiro 
e, independentemente do 
retorno presencial, os alu-

mostra que o espaço 
escolar é seguro desde 
que realizemos todos 
os protocolos correta-

mente. Como Governo 
do Estado, estamos 
seguindo a ciência e 
junto com as prefei-

turas, vamos avançar 
para priorizar cada vez 
mais a educação, abrin-
do nossas escolas para 

todos os estudantes”, 
explicou o Rossieli. 

Além do tema da 
volta às aulas, foram 
abordadas as parcerias 
entre Estado e Muni-
cípios, como materiais 
didáticos, merenda e 
transporte escolar.

No encontro virtual, 
também foi anuncia-
do um novo programa 
para ampliação de va-
gas em creches muni-
cipais. O diferencial 
para este ano é que 
as prefeituras poderão 
ofertar seus próprios 
projetos de obras para 
construção. O número 
de vagas ofertadas de-
penderá das demandas 
dos municípios. Deta-
lhes sobre o programa 
serão publicados em 
resolução nos próxi-
mos dias.

nos terão acesso às aulas 
e atividades por meio da 
plataforma de ensino a 
distância.

Inscrição
Para a inscrição, o res-

ponsável deve acessar o 
link www.projetoguri.org.
br/matricula2021  e preen-
cher as informações solici-
tadas como identidade do 
aluno ou da aluna (nome 
completo, data de nasci-
mento e número do RG ou 
certidão de nascimento); 
Endereço; Informar se per-
tence ao grupo de risco da 
Covid-19 (colocar sim ou 
não); Informar se o aluno 
ou aluna possui deficiência 
auditiva (colocar sim ou 

não); Telefone para con-
tato, com DDD (opcional); 
E-mail (opcional); Escola 
em que estuda; Identida-
de do responsável (nome 
completo, número do RG, 
telefone e e-mail); Infor-
mar o polo de interesse; 
Informar o curso de inte-
resse (1ª e 2ª opção); Ler 
(a assinalar ciência) nos 
avisos de autorização do 
uso de imagem e Lei Geral 
de Proteção de Dados.

Posteriormente, a co-
ordenação do polo es-
colhido entrará em con-
tato com o responsável, 
confirmará a matrícula 
no curso indicado (caso 
haja vaga no mesmo) e 
fornecerá instruções para 

o envio dos documen-
tos (RG, comprovante 
de matrícula/escolari-
dade e comprovante de 
endereço). Nesta etapa, 

o responsável receberá 
também um link com o 
questionário social que 
deve ser preenchido e 
enviado. A matrícula só 

será oficializada no polo 
e curso escolhido após 
contato da coordenação 
e envio dos documentos 
do aluno/aluna.

REPRODUÇÃO



A prova, que será 100% online, acontece na data escolhida pelo candidato

Grupo UniEduK está com inscrições 
abertas para o Vestibular Continuado

BANCO DE IMAGEM

Seguem abertas as 
inscrições para o 
Vestibular Conti-

nuado para interessados 
em estudar em uma das 
instituições de ensi-
no do Grupo UniEduK 
formado pelos Cen-
tros Universitários de 
Jaguariúna (UniFAJ) 
e Max Planck de In-
daiatuba (UniMAX), 
FAAGROH (Faculdade 
de Agronegócios de 
Holambra) e EAD Uni-
FAJ. Para isso, os inte-
ressados devem acessar 
Vestibular Continuado. 
A prova 100% online 
acontece na data esco-
lhida pelo candidato.

Com mais de 20 anos 
no mercado, o UniEduK 
oferece mais de 25 op-
ções de cursos nas áreas 

de Saúde, Humanas, 
Exatas, Tecnologia e 
Agronegócios nas mo-
dalidades presencial e 
a distância, entre outras 
opções de pós-gradu-
ação, MBA, extensão 
e especialização, além 
dos cursos técnicos em 
Agronegócio, Enferma-
gem e Meio Ambiente.

Todos os cursos pre-

senciais possuem no 
mínimo 50% de aulas 
práticas desde o início, 
corpo docente altamente 
qualificado, infraestru-
tura moderna, com salas 
de aulas e laboratórios 
equipados de acordo 
com as necessidades do 
mercado de trabalho. 
As instituições também 
são reconhecidas com 

Todos os cursos presenciais possuem no mínimo 50% de aulas práticas

POR GRUPO UNIEDUK

nota máxima (5) pelo 
MEC em corpo docente, 
infraestrutura e Projeto 
Pedagógico do Curso 
(PPC).

Os alunos do Grupo 
aprendem com o mode-
lo de ensino EDUCAR, 
que tem por finalidade 
atender as necessidades 
de ensino da atualidade, 
possui parceria com 

o Google For Educa-
tion, com objetivo de 
desenvolver uma edu-
cação baseada em um 
currículo integrado por 
competências e apren-
dizado por projetos que 
estão relacionados às 
reais necessidades do 
mercado.

O DNA do UniEduK 
está no ensino na práti-
ca, priorizando em sua 
metodologia o protago-
nismo dos estudantes e 
desta forma, oferecendo 
ao mercado de trabalho, 
profissionais solucio-
nadores de problemas 
complexos, criativos, 
aptos para atuarem em 
diversas áreas dentro 
de sua formação, entre 
outras características.

Entre os diferen-
ciais das instituições, 
destacam-se também 

os campi específicos 
para estudo de Medi-
cina (Humana) e áreas 
relacionadas à saúde; 
os Hospitais-Escola 
Veter inár ios  desen-
volvidos  exclusiva-
mente para o ensino de 
Medicina Veterinária.

Além de bibliote-
cas com publicações 
atualizadas de acordo 
com as tendências de 
cada profissão; auditó-
rios modernos; inúme-
ros laboratórios como 
o Fab Lab que fazem 
parte de uma rede mun-
dial de laboratórios pú-
blicos e ainda; mesas 
digitais de anatomia que 
revolucionam o estudo 
do corpo humano e que 
permitem que vários 
alunos as utilizem ao 
mesmo tempo de forma 
independente.
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DIVULGAÇÃO

Presidente da Câmara se reúne 
com delegado titular do município

Delegado titular do município, Dr. Luiz Fernando Dias de Oliveira, Presidente da Câmara de Vereadores de Indaiatuba, Pepo Lepinsk, 
e o chefe do Setor de Investigações, Márcio Marinho

O presidente  da 
Câmara de Ve-
readores de In-

daiatuba, Pepo Lepinsk, 
se reuniu na tarde desta 
quarta-feira (13) com o 
delegado titular do muni-
cípio, Dr. Luiz Fernando 
Dias de Oliveira, e ao 
chefe do Setor de Investi-
gações, Márcio Marinho, 
no gabinete da Presidên-
cia para exaltar o trabalho 
que as Polícias Civil e 
Militar têm desenvolvido 
no munícipio.

Segundo o último 
dado divulgado pelo Atlas 
da Violência do Instituto 
de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (IPEA) em 
parceria com o Fórum 
Brasileiro de Segurança 
Pública, Indaiatuba é a se-
gunda cidade mais segura 
do Brasil, atrás apenas do 
município de Jaú. “E isto 
se deve ao formidável 
trabalho conjunto das 
Polícias Civil e Militar 
do Governo do Estado, 
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aliado ao da Guarda Civil 
e a pelo menos duas déca-
das de políticas públicas 
assertivas desenvolvidas 
no município, que logra-
ram reduzir a pobreza e 
garantir oportunidades de 
ascensão social a todos os 
cidadãos”. 

Pepo ainda disse no 
encontro que a segurança 

pública é sempre um dos 
temais mais abordados, 
tanto nas sessões da Câ-
mara quanto nas matérias 
em discussão da casa. 
“Espero que as relações 
desta instituição com a 
gloriosa Polícia Civil do 
Estado estejam cada dia 
mais estreitadas”.

Em resposta, o dele-

gado disse que desde que 
assumiu a titularidade em 
Indaiatuba, sete meses 
atrás, foi dado prioridade 
ao combate ao tráfico de 
entorpecentes, apreensão 
de drogas, redução dos 
crimes patrimoniais e 
intensificação do trabalho 
de investigação de modo 
geral.  “Sentimos que esse 

PRISÃO
PM prende foragido 
da Justiça

Dentro da mochila do indivíduo foram localizados 
diversos pertences furtados na residência

Um homem, foragido 
da Justiça, foi preso no 
último sábado (9), após 
furtar uma residência no 
Jardim Califórnia, em In-
daiatuba. O indivíduo foi 
detido nas proximidades 
da casa furtada, quando 
corria com uma mochila 
nas costas. Dentro da 
mochila foram encon-
trados diversos objetos, 
que posteriormente fo-
ram reconhecidos como 

sendo da vítima de fur-
to. Depois de consultar 
o Copom, os policiais 
militares foram infor-
mados que o homem já 
havia sido preso pelos 
crimes de furto, homi-
cídio e recepção, além 
de estar na condição de 
foragido da Justiça. O 
indivíduo foi conduzido 
à Delegacia, onde teve a 
prisão ratificada, ficando 
à disposição da justiça.   
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A taxa de homicídios de Indaiatuba é de 3,5 para cada grupo de 100 mil habitantes, segundo dados do IPEA

trabalho, que já vinha 
sendo realizado, é o mais 
indicado para assegurar 
ao munícipe a tranquili-
dade que ele deseja e que 
ele merece”.

Pelos dados do IPEA, 
a taxa de homicídios de 
Indaiatuba é de 3,5 para 
cada grupo de 100 mil 
habitantes, enquanto para 

o município cearense de 
Maracanaú, o mais violen-
to, é de 145 para o mesmo 
número de habitantes. “O 
Brasil é um país de con-
trastes sociais e regionais 
gritantes, e precisamos 
nos empenhar para que tal 
quadro de desigualdades 
acabe no País”, finalizou 
o presidente.
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O objetivo é proporcionar desconto dos juros e multas de tributos municipais

Indaiatuba lança Programa de 
Regularização Fiscal Refis-2021

ARQUIVO RIC/PMI

A Prefeitura de 
I n d a i a t u b a 
lançou o Pro-

grama de Regulariza-
ção Fiscal Refis 2021 
que concede redução 
nos valores de multas 
e juros devidos pelos 
contribuintes.

O contribuinte que 
tiver o interesse de 
aderir  ao programa 
poderá entrar com o 
pedido a partir do dia 
1º de fevereiro até 31 
de julho no site da 
Prefeitura, com pa-
gamentos em parcela 
única ou parcelado. 
Atualmente o saldo 
aproximado em Dívida 
Ativa do Município é 
de 515.740 milhões 
de reais e inscritos 
em Dívida Ativa em 
janeiro de 2021 foi de 
R$ 27.748.262,55.

“Procuramos com 
essa iniciativa auxi-
liar a população que 
em meio à pandemia, 
no ano passado, não 
conseguiu quitar seus 
tributos. Agora será 
possível fazê-lo par-
celado e com desconto 
de juros e multas”, 
comenta o prefei to 
Nilson Gaspar.

Negociação
Poderão ser inclu-

ídos no Refis-2021 a 
totalidade dos créditos 
pendentes ou parcial-
mente de acordo com 
o indicado por livre 
opção do devedor no 
momento da adesão. 
Para os créditos re-
ferentes ao exercício 
de 2020 quando não 
houver dívidas de anos 
anteriores em nome 
do interessado, poderá 
pagar o valor inscrito 
na Dívida Ativa em 
parcela única ou em 12 
vezes com dedução de 
100% da multa e dos 
juros, mas com corre-

ção monetária do valor 
original, corrigido pela 
Ufesp (Unidade Fiscal 
do Estado de São Pau-
lo), que no exercício 
e 2021 obteve uma 
variação de 5,36%.

No caso de dívidas 
dos anos anteriores 
as regras serão: em 
parcela única,  com 
dedução de 50% da 
multa e de 90% dos ju-
ros; em até 12 parcelas 
mensais, com dedução 
de 50% da multa e de 
70% dos juros; de 13 
a 60 parcelas mensais, 
com dedução de 50% 
da multa e de 50% dos 
juros.

O u t r o  p o n t o  d e 
atenção do Refis-2021 
é a remissão total de 
dívidas relativas a im-
posto, taxas, tarifas 
ou autos de infração 
e imposição de multa, 
devidos e não pagos 
referentes ao exercício 
de 2020, cujos contri-
buintes sejam pessoas 
físicas ou microem-
preendedores indivi-
duais prestadores de 
serviços de transporte 
escolar, bem como de 
taxa de licença, taxas e 
tarifas decorrentes do 

uso de espaço público 
que tenha permane-
cido fechado ou com 
restrição de funcio-
namento por determi-
nação das autoridades 
sanitárias em razão 
da pandemia de Co-
vid-19.

O Refis-2021 tam-
bém é válido para os 
débitos perante o Saae 
(Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) 
não pagos até 31 de 
dezembro de 2020, 
inclusive quando re-
lacionados às contas 
de água e esgotos e 
aos autos de infra-
ção, vencidos e não 
pagos,  inscri tos ou 
não em dívida ativa, 
mesmo que discutidos 
judicialmente em ação 
proposta pelo sujeito 
passivo ou em face 
de execução fiscal já 
ajuizada, inclusive os 
saldos de créditos que 
tenham sido objeto de 
parcelamentos ante-
riores, não cumpridos 
integralmente. As re-
gras para adesão Re-
fis-2021 referente ao 
Saae, serão divulgadas 
pela autarquia.

xxxx

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO/PMI

Atualmente o saldo aproximado em Dívida Ativa do Município é de 515.740 milhões de reais
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SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA

Clube deve ter gasto de R$ 5,6 mil com testes de Covid

Esporte Clube Primavera estreia 
em casa na Série A3 do Paulista
Fantasma da Ituana pega o Comercial de Ribeirão Preto, no dia 7 de março

Primavera já tem data certa para iniciar sua trajetória na A3 do Campeonato Paulista 

O Esporte Clube 
Pr imavera  j á 
sabe quando e 

contra quem fará a usa 
estreia no Campeonato 
Paulista da Série A3. 
O primeiro jogo do Fan-
tasma em 2021 será em 
pleno Gigante da Vila, 
no dia 7 de março, contra 
o Comercial de Ribeirão 
Preto, ainda sem horário 
definido.

Fora de Indaiatuba, a 
estreia do Tricolor será 
diante do Batatais, tam-

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

bém ainda sem horá-
rio definido. Os times 
participantes tinham até 
segunda-feira (11) para 
mandar os horários que 
pretendiam jogar em 
casa.  

A tabela com as 15 
rodadas da competição 
foi divulgada no dia 5 
de janeiro  pela Federa-
ção Paulista de Futebol 
(FPF).  

Nesta primeira fase, 

os times se enfrentam em 
turno único, classifican-
do-se para a final os oito 
melhores. Nas quartas de 
final, o primeiro colocado 
enfrenta o oitavo e assim 
sucessivamente, em con-

frontos de ida e volta. 
O campeão do certa-

me será conhecido em 
junho, nos dias 2 e 6. As 
novidades deste ano são a 
participações de São José 
e Bandeirantes, campeão 

Clube deve ter gasto 
de R$ 5,6 mil com testes 
de Covid

O Esporte Clube Pri-
mavera e todos os clubes 
que disputarão a Sé-
rie A3 do Campeonato 
Paulista terão que pagar 

07/03 - Primavera x Comercial 

10/03 - Batatais x Primavera  

14/03 - Barretos x Primavera 

21/03 - Primavera x Linense  

24/03 - Noroeste x Primavera 

28/03 - Primavera x Olímpia  

31/03 - Rio Preto x Primavera  

04/04 - Primavera x São José  

07/04 - Bandeirantes x Primavera  

11/04 - Primavera x Marília  

14/04 - Capivariano x Primavera   

18/04 - Penapolense x Primavera

21/04 - Primavera x Desportivo Brasil  

25/04 - Primavera x Nacional  

01/05 - Votuporanguense x Primavera  

Confira os jogos do Primavera 
no Paulista Série A3 2021

mais uma “continha” em 
2021. Durante o con-
gresso da competição, 
a Federação Paulista de 
Futebol (FPF) anunciou 
que não irá custear os 
valores com os testes 
de Covid-19, realizados 

sempre antes das par-
tidas. 

Com a decisão, o 
Primavera deve ter um 
custo adicional de R$ 5,6 
mil por jogo com testes. 
O exame custa em mé-
dia R$ 160 por pessoa, 

sendo que no clube é 
feito em média com 35 
pessoas, entre comissão 
técnica e jogadores.   

“Já  comunicamos 
nossos investidores so-
bre esse custo e eles vão 
em busca de parceiros 

e patrocinadores, para 
que possamos minimizar 
esses custos, tanto com 
os exames quanto de 
outros gastos mensais 
do clube”, salientou o 
presidente do Tricolor, 
Eliseu Marques. 

e vice  da Segunda Divi-
são do Campeonato Pau-
lista da Segunda Divisão, 
respectivamente. No ano 
passado, o Velo Clube 
de Rio Claro sagrou-se 
campeão. 

Fonte: Federação Paulista de Futebol



Benefícios da acupuntura e vacina contra a covid-19 foram abordados no primeiro programa de 2021

Dr. Eduardo Santos recebe fisioterapeuta e 
presidente da Associação Paulista de Medicina  

ARQUIVO RIC/PMI

O Programa Mais 
Saúde, exibido to-
das as quartas-feiras 

às 19h no Facebook do Jor-
nal Mais Expressão, recebeu 
nesta quarta-feira (13) dois 
convidados: a fisioterapeuta 
especialista em acupuntura 
Jennifer Henney e o mé-
dico psiquiatra e também 
presidente da Associação 
Paulista de Medicina (APM) 
Francisco Carlos Ruiz. 

Durante a primeira parte 
do programa, o apresentador 
e médico Eduardo Pereira 
entrevistou a fisioterapeuta 
Jennifer Henney, a respeito 
de como a acupuntura pode 
ser um tratamento comple-
mentar, principalmente em 
casos de estresse excessivo 
e ansiedade em altos níveis. 

Ela fez questão de deixar 
claro que a acupuntura - uma 
vertente da medicina alter-
nativa chinesa em que são 
aplicadas agulhas especiais 
para estimular certos pontos 
de energia no corpo – não 
substitui nenhum tratamento 
médico convencional e/ou 
medicamentoso, ela é sim, 
na visão da fisioterapeuta, 
um bom complemento.

De acordo com Jenni-
fer, a acupuntura não tem 
nenhuma contra indicação, 
podendo ser aplicada inclusi-
ve em gestantes e crianças. O 
objetivo da prática é alcançar 
pontos estratégicos de ener-
gia no corpo para que se pos-
sa fazer essa energia circular, 

pois é a energia parada em 
determinado local que causa 
dores e desconfortos. 

A fisioterapeuta tam-
bém conta que, em todas 
as avaliações iniciais – cha-
madas na área da Saúde de 
anamnese – ela costuma dar 
maior atenção às travas emo-
cionais como: inseguranças, 
sentimento de menos valia, 
estresse, irritabilidade, falta 
de ânimo, ansiedade, entre 
outras, pois considera que os 
sintomas físicos que se ma-
nifestam no paciente muitas 
vezes são psicossomáticos, 
ou seja, tiveram origem em 
algum desequilíbrio de or-
dem mental e emocional. 

O Dr. Eduardo ques-
tionou Jennifer sobre qual 
a quantidade de sessões 
necessárias para que o pa-
ciente sinta o resultado, ao 
passo que ela afirmou que 
tal percepção depende de 
cada caso. “Há pessoas que 

dizem se sentir mais calmas 
logo na primeira sessão, 
outras levam de três a cinco 
sessões, são particularidades 
de cada paciente”. 

Em dado momento da 
entrevista, Jennifer faz uma 
demonstração da aplicação 
de acupuntura no Dr. Edu-
ardo Pereira. Ela escolheu, 
não por acaso, um dos pontos 
mais conhecidos na acu-
puntura e na yoga: o ponto 
entre as sobrancelhas. “Esse 
é o ponto em que fazemos 
massagem em bebês quan-
do queremos acalmá-los... 
estimular este local do corpo 
é altamente tranquilizante 
e pode liberar diversas ten-
sões”, explica ela.

A fisioterapeuta acu-
punturista costuma atender 
seus pacientes no Indaiatu-
ba Day Hospital, que fica 
na Avenida Fábio Ferraz 
Bicudo, nº 293, unidade 1, 
na vila Sfeir, em Indaiatuba. 

Dr. Eduardo Santos comanda o programa Mais Saúde todas as quartas-feiras, ao vivo, às 20 horas

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

Ela se colocou à disposição 
para receber pessoas que 
queiram conhecer melhor a 
acupuntura.

Vacina Covid-19
Já a segunda parte da 

entrevista contou com o con-
vidado Dr. Francisco Carlos 
Ruiz, médico psiquiatra e 
presidente da Associação 
Paulista de Medicina na 
regional de Indaiatuba. O 
foco da conversa ficou nas 
polêmicas a respeito das 
diversas vacinas que estão 
sendo estudadas para o com-
bate do novo Coronavírus. 

Na opinião do Dr. Fran-
cisco Ruiz, não há motivo 
para a população temer uma 
vacina que será aprovada 
pela Anvisa, pois tanto o 
Instituto Butantan – que é 
responsável pela produção 
e teste da vacina no Brasil – 
quanto a própria agência de 
vigilância sanitária são insti-

tuições sérias, renomadas e 
que dispõem dos melhores 
profissionais. 

“Quando discutíamos 
outras doenças como o sa-
rampo e febre amarela, nin-
guém ficou preocupado se a 
vacina vinha do país A ou B, 
não é mesmo? Então porque 
esse tipo de preocupação 
infundada, justo agora que 
passamos por uma situação 
grave de pandemia?”, afir-
ma ele, fazendo referência 
aos diversos conteúdos com 
informações falsas que circu-
lam pela internet afirmando 
que a vacina causaria danos 
sérios, simplesmente por ter 
sido desenvolvida em parce-
ria com o laboratório chinês 
Sinovac.

Tanto Francisco como 
Eduardo reafirmam a impor-
tância de a população tomar 
a vacina quando esta estiver 
disponível, pois se trata não 
apenas de um cuidado indi-

vidual, mas para além disso, 
uma preocupação com a 
saúde pública, com o bem 
comum, com a coletividade. 
“Não é possível nos livrar-
mos dessa Pandemia sem 
que a maioria da população 
esteja vacinada, e precisamos 
nos conscientizar de que já 
perdemos muitas vidas. A 
única maneira de melhorar-
mos a situação de calamidade 
que enfrentamos é tomar a 
vacina e não compartilhar 
informações falsas”, afirma 
Francisco Ruiz. 

O presidente da APM 
ressalta que muitas vezes 
essas informações falsas 
podem surgir até mesmo de 
médicos, que com más inten-
ções, tem interesses escusos 
em confundir a população. 
Na visão dele, é preciso 
levar em consideração o que 
dizem os cientistas sérios 
e compromissados com a 
verdade, com a saúde públi-
ca. Ele alerta: “Levem em 
consideração as informações 
checadas e verificáveis, que 
venham de cientistas, infec-
tologistas e demais profissio-
nais que tenham seriedade. 
Nenhum médico responsável 
pode incorrer no erro de 
afirmar inverdades sobre as 
vacinas”. 

O Dr. Francisco Ruiz 
lembrou ainda que, se um 
médico for pego disseminan-
do tais informações levianas 
sobre temas importantes 
de saúde pública, tal pro-
fissional poderá ser punido 
pelas associações médicas 
e pelo Conselho Federal de 
Medicina.
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Entenda o que é um Fab Lab e como utilizá-lo; Fab Lab está presente em mais de 60 países

O Fab Lab visa reunir pessoas para realizar projetos de fabricação digital de forma colaborativa

AMADOTEC

Empresa de Indaiatuba trabalha a inovação 
no aprendizado com a criação de Fab Labs

O termo FabLab 
ainda é pouco 
conhecido, mas 

em um futuro muito bre-
ve será algo primordial 
para o ensino básico. Fab 
Lab é a abreviação de Fa-
brication Laboratory que 
significa “laboratório de 
fabricação digital”. O Fab 
Lab visa reunir pessoas 
para realizar projetos de 
fabricação digital de for-
ma colaborativa e assim 
transformar as ideias em 
objetos palpáveis. Com 
essa proposta de trazer a 
tecnologia para facilitar o 
aprendizado nas escolas, 
a empresa Amadotec se 
instalou em Indaiatuba 
com o foco na implanta-
ção de Fab Labs.  

O laboratório é equi-
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pado com um conjunto 
de máquinas controladas 
por computadores que 
cobrem diversas esca-
las de tamanhos e ma-
teriais diferentes, como 
por exemplo: Impressora 
3D; Cortadora a Laser; 
Router CNC que fabrica 
móveis, circuitos ele-
trônicos entre outros. O 
objetivo de reunir todos 
esses maquinários é via-
bilizar a execução de 
projetos e possibilitar 
invenções baseadas em 
conhecimentos multidis-
ciplinares.

Na educação do Sécu-
lo XXI o novo método de 
ensino pode revolucionar 
a educação do país, a ati-
tude “faça você mesmo” 
tem como base a filosofia 

de reutilizar e conser-
tar objetos, mais do que 
descartar ou comprá-los 
novamente.

Hoje, fazem parte da 
rede mundial de Fab Labs 
quase 2.000 laboratórios 
localizados em mais de 
60 países. “Nossa inspi-
ração surgiu assim, com o 
desejo de impactar e criar 
uma grande revolução 
social e educacional nas 
cidades brasileiras. Logo 
o Fab Lab será uma rea-
lidade desde a Educação 
Infantil até a Universida-
de, transformando pesso-
as em cidadãos responsá-
veis, cuidando, criando e 
trazendo soluções para os 
problemas cotidianos”, 
comenta o empresário, 
Marcelo Amado.



DIVULGAÇÃO

O MENSAGEIRO DO 
ÚLTIMO DIA
Lançamento - Suspen-
se / Terror - Classifica-
ção 16 anos - 138 mi-
nutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá - 
atenção aos dias e ho-
rário de exibição desta 
versão
Sexta (15), Domin-
go (17) e Terça (19): 
20h10
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (14), Sábado 
(16), Segunda (18) e 
Quarta (20): 16h45 / 
20h10
Sexta (15), Domingo 
(17) e Terça (19): so-
mente 16h45
Polo Shopping
Quinta (14) a Quarta 
(20): 21h25
........................................
UM TIO QUASE 
PERFEITO 2
2ª semana - Comédia 
- Classificação Livre - 
101 minutos
NACIONAL
Polo Shopping
Quinta (14) a Quarta 
(20): 15h40 / 18h10
........................................
LEGADO 
EXPLOSIVO
2ª semana - Ação - 
Classificação 14 anos - 
100 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (14) a Quarta 
(20): 16h30 / 18h55 / 
20h40
........................................

SAPATINHO VER-
MELHO E OS SETE 
ANÕES
3ª semana - Animação 
/ Família - Classifica-
ção livre - 93 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (14) a Quarta 
(20): 15h50 [TC]
........................................
MULHER-MARAVI-
LHA 1984
5ª semana - Aventura / 
Ação - Classificação 12 
anos - 151 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (14) a Quarta 
(20): 20h35 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (14), Sexta 
(15), Segunda (18), 
Terça (19) e Quarta 
(20): 15h30 / 19h40
Sábado (16) e Domin-
go (17): 15h30 / 17h15 
[TC] / 19h40
Polo Shopping
Quinta (14) a Quarta 
(20): 16h00 / 17h45 / 
19h45 / 21h00
........................................
TROLLS 2
7ª semana - Animação 
/ Aventura - Classifica-
ção livre - 90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (14), Sexta 
(15), Segunda (18), 
Terça (19) e Quarta 
(20): 19h15 [TC]
Sábado (16) e Domin-
go (17): 15h00 [TC] / 
19h15 [TC]
Polo Shopping
Quinta (14) a Quarta 
(20): 15h20

Jornalista compartilha impressões sobre livros, teatros e filmes

Rafael Martins 
tem 22 anos, 
é formado em 

Jornalismo pela PUC 
de Campinas desde 
2019. Mas, antes mes-
mo de descobrir sua 
vocação pelo Jornalis-
mo, diz ter sido sempre 
muito apaixonado por 
todos os tipos de arte 
e cultura: cinema, te-
atro, música, séries de 
televisão, e não tem 
problema algum em se 
declarar um “noveleiro 
de carteirinha”.

Foi em 2014, quan-
do ainda cursava o En-
sino Médio, em que 
decidiu criar um blog 
voltado para as séries 
de TV, mais especifi-
camente Chaves e Sai 
de baixo!, consideradas 
por ele como grandes 
clássicos da comédia 
televisiva e obras pelas 
quais diz ser aficio-

nado. “Há princípio 
pensei em chamar o 
blog de “Série Mania”, 
porque tinha a inten-
ção de comentar mais 
sobre produções de 
TV, mas logo depois 
percebi que tinha um 
objetivo muito maior: 
compartilhar todo tipo 
de cultura e arte com 
pessoas que tivessem 
afinidade”, explica ele. 

Foi assim que ele 
começou a escrever 
também sobre teatro 
e música, mas diz que 
não faz críticas propria-
mente ditas, onde se 
apontam pontos fracos 
e fortes de cada obra, 
mas sim, que gosta 
mais de compartilhar 
impressões pessoais 
e que expressem seu 
sentimento em relação 
ao filme, livro ou obra 
em si. “Esse talento 
para criticar acho que 
ainda não tenho, gosto 
mais de escrever de 

forma mais solta, em 
estilo mais parecido 
com uma crônica”. 

A partir de 2016, 
Rafael percebeu que 
para trazer riqueza e 
diversidade ao blog, 
seria interessante fazer 
parcerias. Foi então 
que abriu espaço para 
que seu colega de fa-
culdade, Guilherme 
Callegaria, também 
blogueiro, dono da pá-
gina “O Espectador 
Rabugento” passou a 
escrever análises, prin-
cipalmente de filmes, 
essas sim com um viés 
mais crítico. 

Paralelamente ao 
blog, Rafael conta que 
mantinha também uma 
página no Facebook 
sobre o projeto, mas diz 
que atualmente prefere 
usar o Instagram, o @
culturalmundo. “De uns 
tempos pra cá eu passei 
a incluir no instagram 
conteúdos diferentes do 

blog, como por exem-
plo indicações de mú-
sicas e entrevistas ao 
vivo com personalida-
des que admiro: uma 
atriz de musical, uma 
artista circense, uma 
jornalista apresenta-
dora de TV, e outras”. 

Para 2021 Rafael 
está estudando a pos-
sibilidade de fazer do 
Mundo Cultural tam-
bém um programa tipo 
Podcast, levando em 
consideração a paixão 
que tem pelo Rádio-
-jornalismo. Mas diz 
que ainda precisa pen-
sar com calma a respei-
to das temporadas, epi-
sódios e convidados. 

Para quem quiser 
acompanhar o trabalho 
dele com jornalismo 
de cultura é só acessar 
o blog www.mmun-
docultural.blogspot.
com.br e o Instagram 
@culturalmundo. 

Conheça o Blog 
Mundo Cultural 

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

CINEMA

www.topaziocinemas.com.br
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Para 2021, Rafael Martins estuda a possibilidade de um programa tipo Podcast



Botique dos Pães

O Troféu Frutos 
de Indaiá com-
pletou 15 anos 

em 2020 e muitas em-
presas e empresários 
foram reconhecidos pela 
excelência nos serviços 
prestados. Considerado 
o maior e melhor evento 
de premiação de Indaia-
tuba e região, o Troféu 
Frutos de Indaiá ganha 
cada vez mais admira-

Troféu Frutos de Indaiá reconhece 
as melhores empresas de Indaiatuba
Prêmio ganhou a confiança dos empresários devido a sua credibilidade na pesquisa

FOTOS: JME

dores e a confiança das 
empresas. 

E todo esse status se 
deve a competência da 
equipe que assegura o 
comprometimento de ser 
fiel a pesquisa que é rea-
lizada com a população. 
Além disso, a equipe que 
coordena a preparação 
do evento está sempre 
a procura de novidades 
para cada nova edição, 
além de escolher os me-
lhores produtos e servi-
ços para que a noite seja 

inesquecível para todos 
os presentes.

Campanha 
Publicitária
O Troféu Frutos de 

Indaiá visa não somente 
reconhecer as empresas e 
empresários que se des-
tacaram em seu ramo de 
atividade, mas também 
gerar um retorno finan-
ceiro e dar visibilidade 
aos premiados através 
da campanha publicitá-
ria realizada pelo Grupo 

Mais Expressão.
Aos eleitos pela pes-

quisa, foi oferecida a 
cota publicitária e as em-
presas e empresários tem 
sua marca veiculada em 
todas as mídias do grupo 
como jornal impresso, 
revista, redes sociais e 
programas da WebTv.

As cotas para a par-
ticipação na entrega do 
Troféu Frutos de Indaiá 
2020 já foram encer-
radas, porém o evento 
não foi realizado devido 
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D E N I S E  K A T A H I R A
redacao@maisexpressao.com.br

Decoração de Festas e Eventos - Marcia Paccor e Adilson

a pandemia do novo co-
ronavírus.

 
Reconhecimento
E o sucesso do Troféu 

Frutos de Indaiá tam-
bém foi reconhecido 
através do projeto de 
lei 7.200/2019, de auto-
ria do vereador Massao 
Kanesaki (DEM), que 
insere no calendário ofi-
cial de eventos da cidade 
o Dia de Homenagem 
aos Empresários de Su-
cesso. 

A será celebrada em 
9 de novembro, com 
o intuito de promover 
o reconhecimento aos 
empresários que se des-
tacaram durante o ano 
nos seus respectivos seg-
mentos de atuação. “A 
premiação já é realizada 
anualmente pelo Gru-
po Mais Expressão, e, 
graças à nova lei, a ho-
menagem passa integrar 
oficialmente a agenda 
de eventos da cidade”, 
destacou Massao.
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Casamente de Leidiane dos Santos. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente.

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 Jeane e Vânia, proprietárias da A Nova Loja, recebendo um 

delicioso Bolo da Madre, carinho do Jornal Mais Expressão.

A Nova Loja 

Dra Larissa com a linda gatinha Albina em consulta 
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.

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!

Bicos & Focinhos Adelaide Decorações

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, cobertura em 
garagem no Jardim Esplanada. 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.

Mr. Roof

OGGI CATTURA PRO 2019. Quadro MTB Full suspension 
em carbono, câmbios Shimano Deore de 11V, excelente 
qualidade de material. Oportunidade imperdível! É na Duas 
Rodas! Localizado na Avenida Presidente Kennedy, 624, 
Cidade Nova, Indaiatuba-SP Fone: (19)99731-0269

Duas Rodas

Adelaide Decorações

Deu a louca na By Faby Modas "Descontos de 50% " no 
débito ou à vista em dinheiro. Agora é hora de você adquirir 
lindas roupas de todos os tamanhos inclusive Plus Size. 
Corra! Av. Ário Barnabé,1389 Fone: (19) 3394-2109

By Faby Modas

Silvinéia e Rogério com a linda Mel Pontara, em consulta 
na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 
- Centro, (19) 3875-2715

Clínica Bicho Amigo
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Nosso diretor Alan de Santi, esteve na Boutique dos Pães para tomar um delicioso café 
com a proprietária Cristiane e suas filhas Vitória e Fernanda.

Marcos Clementino e Murilo Cantarelli receberão o Troféu Frutos de Indaiá como 
empresa revelação em 2021, parabéns e sejam muito bem vindos!!

O Mais Expressão agradece a Joice da Factor Humano 
pela renovação da parceria e desejamos muito sucesso 
para esse novo ano!!

Silbene Ribeiro da Horus Conservação Patrimonial no 
Frutos de Indaiá !!

Chegou em Indaiatuba no dia 21 de Dezembro o Outlet Lingerie,  uma loja completa, com uma grande variedade de marcas e modelos,  o Jornal Mais Expressão esteve presente 
e deseja a proprietária Fabiana Ganem e a Gerente Cris, muito sucesso!!

Inauguração

O Mais Expressão agradece a Familia Cia do Salgado 
pela  renovação de mais um ano de parceria, e desejamos 
muito sucesso!!
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 930

CA09189- SOBRADO JARDIM DOS IMPÉRIOS - VILA RICA: AT.175M² AC.184M²- 04 
dormitórios (sendo 01 suíte com closet, sala de jantar, sala de tv, cozinha com pla-
nejados, lavanderia coberta, banheiro social, churrasqueira com banheiro, Área de 
lazer com piscina, academia, brinquedoteca e playground. R$ 585.000,00.

CH01797 - AT 1.720,00 m² - AC 230,00 m² - CHÁCARA NOVA, ALTO PADRÃO EM 
CONDOMÍNIO FECHADO - TERRAS DE ITAICI - 1 suíte máster, 2 dormitórios, 4 ba-
nheiros, 3 salas, cozinha integrada, lavanderia, churrasqueira, piscina, 2 vagas co-
bertas, ampla área externa com área verde. Imóvel com acabamento de alto padrão, 
móveis planejados em todas as dependências, a duas quadras do lago principal, com 
pista de cooper, aparelhos de ginástica e playground. Condomínio fechado com óti-
ma localização a 10 minutos do centro da cidade , campo de futebol, salão de festas, 
portaria 24 horas. R$1.455.000,00.

CA09169 - CASA TÉRREA MONTREAL RESIDENCIE - AT 150m² AC 90m² 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha planejada, cooktop, WC social, garagem 
para 02 autos, condomínio com portaria 24 horas e monitoramento interno, área de 
lazer completa, piscina adulto e infantil, playground, academia, salão de festas, ótima 
localização e poucos minutos do centro. locação R$ 2.800,00 + condomínio + IPTU.

AP04972- AU. 104,00 m² - Apartamento novo com vista ao Parque Ecológico, 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte, sala estar e jantar, varanda gourmet, cozinha, área de serviço, 
banheiro, totalmente mobiliado, garagem coberta para 02 carros. ÁREAS COMUNS DO 
CODOMÍNIO: Fitness/Sala de Ginástica; Forno de pizza; Salão de festas; Sauna; salão de 
Jogos; Playground; Pista de Skate; Jardim; Quadra poliesportiva; Piscina; Churrasqueira; 
Brinquedoteca; Bicicletário e Cinema - R$ 3.000,00 + COND+ IPTU.

AP04971 - 88,29m² Excelente apartamento com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala 
de estar, cozinha, wc social, 2 vagas de garagem. Área de lazer completa: Acade-
mia, brinquedoteca, playground, piscina, salão de festa, espaço fitness, solário, 
spa, pista de bicicleta, praça da águas, piano room, salão de jogos, pool bar, sala 
de massagens, sauna e quadra poliesportiva.R$. 2.500,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.

TE06209 - MOACYR ARRUDA - AT. 250 m² - Terreno em excelente localização!!! 
Não desmembra, ideal para sua casa ampla e em um bairro com parques, próximo 
à padaria e mini mercado. R$ 195.000,00 estuda proposta!!!
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 929012 - Chácara  Vale das Laranjeiras - Sala de jantar / sala 
de TV / sala de estar / sala de lareira / varanda / lavabo / 4 dormitórios 
sendo uma suíte com escritório R$ 5.000,00 + COND + IPTU 

3 ref site 520802 - Casa / Condomínio - Park Real - 03 dormt/ 1 suíte / 
sala de estar/jantar/ cozinha / área gourmet R$ 3.200,00 + COND + IPTU

7 Ref site 463112 - Casa Morada do Sol - 3 dormt/ 1 suíte / 
sala / cozinha / área gourmet - R$ 550.000,00

8 ref site 127207 - Casa Monte Verde - 1 dormt/ sala / cozinha / 
Área do terreno 250 m² e área construída de 58 m² -  R$ 400.000,00.

4 ref site 544791 - Apartamento Piatã - 03 dormt / 1 súite / sala / 
cozinha R$ 1.200,00 + COND + IPTU 

5 ref site 959012 - Apartamento Cocais - 2 dormt / sala / cozi-
nha / gar R$ 700,00 +  COND + IPTU 

2. ref site 064802 - Casa Jardim do Sol- 2 dormt/ sala/ coz/ WC 
/ lavanderia / gar R$ 1.500,00

10 ref site 772112 - Apartamento Villa Helvetia - 02 dormt / 
sala / cozinha / 2 vagas gar - R$ 230.000,00

11 ref site 098012 - Apartamento Belvedere - 03 dormts / sala / 
cozinha / área de lazer completa - R$ 300.000,00

12 ref site 313112 - Casa Jardim Portal do Sol - 03 dormts / 1 
suíte / sala / cozinha / 3 vagas de gar - R$ 480.000,00.

9 ref site 689012 - Terreno Maringá - Com área de 410 m² - R$ 
248.000,00

1. ref site  232112 - Casa Jardim Colonial -  1 dormt/ sala/ coz/ 
WC / gar R$ 900,00
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VENDAS

CASAS

CA00378-CENTRO- 2 dorms+dep+2 vags comercial ....................................... R$ 477.000,00
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-3 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
CA00404-JD. DOS COLIBRIS-2 dorms +dep+1 vaga . ...................................... R$ 265.000,00
CA00407-JD. VENEZA-3 dorms c/ suíte+dep2vagas........................................ R$ 445.000,00
CA00408-PARQUE DAS NAÇÕES-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas .................... R$ 630.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

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$ 235.000,00
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 vagas e piscina ..... .R$ 1.350.000,00
CH00051-COLINAS DE INDAITUBA-2 doms +dep +2 vagas. ........................... R$ 750.000,00
CH00060-RECREIO DA COLINA- 4 dorms+dep+4vagas+piscina .................. R$ 1.400.000,00

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 -205,70 M. ........................................ 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
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-55.000 MTS. ............................................................ R$ 5.100.000,00
ST00015-MONTE MOR- 40.000 MTS ........................................................... R$ 2.500.000,00
ST00017-VIDEIRA-20.000 MTS  .................................................................... R$ 1.700.000,00

ÁREAS 

AR00008-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-25.000 M. ...................................... 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

LOCAÇÕES

CASA

CA00287-PAU PRETO- Comercial. ........................................................... R$ 6.000,00+iptu

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA216 - JD. CALIFÓRNIA- R$280 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha ampla, lavan-
deria coberta, banheiro e garagem coberta para 2 carros. Possui portão eletrônico. Aceita Permuta 
com casa menor no Jardim do Vale.
CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros 
e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDESP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 3 banheiros, 
varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA109 – MONTE VERDE – R$360 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 condicionado, 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, lavande-
ria, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$265 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, 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 ga-
ragem 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 suíte, 2 banheiros, sala, 
cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet. 
Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet. Aceita 
Permuta com Chácara ou Sítio.   
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 jan-
tar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, chur-
rasqueira 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 condicio-
nado, 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, banheiro, sala de 
estar com pé direito alto, cozinha integrada, lavanderia, escritório e garagem para 3 carros sendo 2 co-
bertas. 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 empregada, dispensa, área 
gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, 
lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 
carros e descoberta para 2 carros.
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$135 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e ga-
ragem para 1 carro.                                                                                                                          AP531- 
PARQUE INDAIÁ- R$ 185 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 garagem coberta 
para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1 
vaga de garagem comunitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha planeja-
da, 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$220 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, 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 la-
zer com churrasqueira e salão de jogos. Possui portão eletrônico e elevador. Obs: Aparta-
mento 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 banheiros 
social, lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP536 – JD. SEVILHA - R$280 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e garagem.                 

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
TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta com carro até R$100 Mil.
TE51 – COND. MANTOVA – Lotes de 206 m² á 379 m². Valores a partir de R$218 MIL
TE50 – COND. BRÉSCIA - Lotes de 240 m² por R$255 MIL e Lotes de esquina a partir de 296 m² 
por R$265 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. 
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, fogão 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, varan-
da, 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 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado 
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$700 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de estar, 
sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e garagem 
coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com pia, piscina, campo de futebol pe-
queno, 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

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$1.400,00 – 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. 
JD. TROPICAL – R$1.200,00 – 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

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
CA00400-CIDADE NOVA- 06 salas+ dep. (comercial) ...................................R$6.000,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA- 04 suítes + dep +4 vagas ........................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$ 3.950,00cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC- 03 suítes + dep. 2 vagas. .........R$ 3.000,00 cond+iptu
AP00106-VILLAGIO DI AMORE- 2 dorms + dep+ 1 vaga ...................R$ 1.900,00+cond+iptu
AP00116-SPAZIO ILUMINARI-2 dorms+dep+1vaga. .........................R$ 1.300,00+cond+iptu
AP00156-MARGARIDA ROCCA- 2 dorms+dep+2 vagas....................R$ 1.350,00+cond+iptu
AP00160-PÁTIO ANDALUZ- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ...............R$ 3.300,00+cond+iptu
AP00161-PÁTIO ANDALUZ- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ...............R$ 2.300,00+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$25.000,00 +iptu
PT00009-ITAICI- 2pavimento, cozinha, 4 wcs . ............................................R$ 6.000,00+iptu

SALAO E SALAS

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
SL00042-JD AMÉRICA-346 MTS. .................................................................R$ 4.000,00+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
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
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Pizzaria

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Alianças

Impermeabilizações

Mecânica

Construção
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária
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Classificados

Casa condomínio 
Villagio Di Itaici - 3 
dorm. Sendo 1 suíte 
e demais cômodos 
com área de lazer 
completa. A.T. 150m² 
A.C. 103m² Fone: (19) 
99115-8368 Neusa 
Paz
Vendo/Troco - Loca-
do R$3.800,00 - Pré-
dio comercial residen-
cial próximo ao Haoc 
- Rua dos Indaiás, 
256. Terreno 250m², 
contruído 230m². Óti-
mo local. Valor R$ 915 
mil. Tratar (19) 98817-
5312 WhatsApp
Vendo um sobrado 
no bairro Jardim Re-
gente - interessado 
entrar em contato no 
celular 993567223 
(Whatsapp)
Morada do sol  - 
Rua:81 02 dormitórios 
(01 suíte) sala/cozi-
nha americana, abrigo 
nos fundos e gara-
gem p/ 02 autos. De 
270.000,00 POR APE-
NAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 
/ 3935-3294

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 Área 
construída: 170m² c/ 
2 quartos sendo 1 suí-
te. 01 escritório, área 
gourmet, churrasquei-
ra, piscina c/ banhei-
ro, 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$ 185.000,00 F.: (19) 
99384-7400
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 

 
Vendo ponto co-
mercial Borracharia 
- pronta para traba-
lhar, está em funcio-
namento. Avenida Ário 
Barnabé, 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 (Dese-
nhos, séries,musicas, 
playboy, vários fi l-
mes) 15 por R$10,00. 
Fone: (19) 99193-
2917 c/ Whats
Vendo TV Tubo Phi-
lips com controle near 
flat 20 pel R$100,00. 
Fone: (19) 99193-
2917 c/ Whats
Vendo Máquina de 
cartucho R$300,00 
F.: (19) 3935-1633 
Vendo Porta de vi-
dro de correr 1,60 
R$ 400,00  F.: (19) 
3935-1633 
Vendo TV 14 polega-
das R$100,00 F.: (19) 
3935-1633
Vendo Gelade i ra 
Brastemp 2 portas R$ 
600,00 .: (19) 3935-
1633
Vendo Fogão Cook-
top com pedra de 
marmore R$300,00

Condomínio Nações 
Jd. Alice -  Ót imo 
apartamento no 1º 
andar com 02 dor-
mitórios e vaga de 
garagem, acabamen-
to excelente, com 
sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
en t rada  +  parce-
las de R$1.210,00 
F . :  99762-7997  / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitórios 
e demais dependen-
cias todas com móveis 
planejados, portaria 24 
horas, área de festas, 
vaga de garagem, pis-
cina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mitór ios em ót imo 
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 avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Chácara Colinas - 
Com 2 dormitórios, 
banhe i ros  femin i -
no e masculino R$ 
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 churrasqueira 
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 

Vendo 2 Cama elásti-
ca R$150,00 cada F.: 
(19) 3935-1633
Vendo aparelho ab-
dominal F.: (19) 3935-
1633
Procuro para com-
prar  T r ic ic lo  com 
bagageiro na frente 
Falar c/ Vina F.: (19) 
99769-7055
Vendo Tv de plasma 
50 polegadas Dargi-
cia F.: (19) 98338-
7384
Vendo Sub e 1 Bi-
c ic leta Fone: (19) 
98120-3357 Jose

 
Ofereço-me  como 
Manicure, pedicure, 
cabele i le i ra e de-
piladora - atendo a 
domícilio. Faça uma 
s o b r a n c e l h a  p o r 

R$15,00 e ganhe o 
buço gratuito. F.: (19) 
99369-5615 /  (19) 
3935-0499
O f e r ç o - m e  p a r a 
trabalhar como Pe-
dreiro, Encanador ou 
Jardineiro Fone: (19) 
99776-6841 What-
sApp
Ofereço-me para 
conserto de máquinas 
de costura (Industrial 
e Domést icas) F. : 
(19) 99212-1731

Alugo Carro 7 Lu-
gares -  Ótimo esta-
do, direto com dono, 
viagem familiar São 
Carlos/SP. 4 dias fim 
de ano. Enteressados 
Whats (19) 99928-
6641

Casa Sobrado Jar-
dim Europa - 3 dor-
mitórios + 1 uma suíte 
2 cobertas 2 desco-
bertas F.: (19) 99384 
-7400
Casa Vila Areal (Pró-
xima do carrefour) 
- 3 dormitórios c/ suí-
te 2 vagas cobertas 
R$ 455.000,00 (12) 
99774-3282 WhatsA-
pp
Casa Nova condo-
mínio Veiena -  3 
dormitórios c/ suíte 2 
vagas de garagem R$ 
740.000,00 1299774-
3282 WhatsApp
Casa Nova condomí-
nio Bréscia - 3 dormi-
tórios c/ suíte 1 vaga 
coberta R$ 689.000,00 
(12) 997743282 What-
sApp
Sobrado á Venda 
Portal das Acácias 
- 3 dorm. sendo uma 
suíte, sala, cozinha, 
área de serviço. Solá-
rio e piscina no imóvel. 
Área comum quadra 
de futebol e playgraou-
nd   R$ 620.000,00 F.: 
(19) 98346-2299
Casa ampla arejada 
com 270m² de área 
construída Jardim 
Umuarama - Recém 
R e f o r m a d a ,  b e m 
Localizada perto do 

Bosque do Saber, Clu-
be associação dos 
moradores Sol Sol, 
creche , comercio. 
Ponto de ônibus na 
porta, Varanda, 2 sa-
las, banheiro social, 
3 dorm. sendo uma 
suíte, cozinha, lavan-
deria , quintal na frente 
e nos fundos e porão 
com 4 cômodos.  Ga-
ragem para 4 carros. 
Valor   R$ 450.000,00 
(Quatrocentos  e cin-
quenta mil)  F.: (19) 
98346-2299

 
Apartamento Exelen-
te  Patio Andaluz - 3 
dormitórios c/ suíte 2 
vagas R$ 2.300,00 + 
cond. e iptu F.: (19) 
99384-7400

 
Apartamento 3 dorm 
no Vertentes do Itaici 
- Chácara do Trevo. 
2 vagas cobertas, 85 
m² de área util. Mó-
veis planejados na 
cozinha e banheiros. 
R$340.000 a vista ou 
aceita permuta com 
terreno no cond. Re-
sidencial Dona Lu-
cilla, Duas Marias ou 
Maria Dulce. Direto 
com o proprietário, 
19-98339-7316
Apartamento Jar-
dim América - para 
Venda e Locação 2 
dorm.,  Cozinha área 
de serviço. Garagem  
Venda R$ 200.000,00 
Locação R$ 800,00 + 
Cond + Iptu.   “Aceita 
permuta por terreno” 
F.: (19) 98346-2299
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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

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.

Notas de Falecimentos
1.JOSÉ ACASSIO 
AMBIEL com 59 anos, 
Divorciado (a) de MA-
RIA SILVA STEIN 
sendo filho (a) de SE-
BASTIÃO ANTONIO 
AMBIEL e HELENA 
KRONEIS AMBIEL. 
Deixa filho (a): IN-
GRID (Maior). Faleci-
do (a) em: 06/12/2020, 
e Sepultado (a) no 
Cemit. Mun. de Cam-
pinas aos 07/12/2020.

2.JUDITH DOS SAN-
TOS SILVA com 84 
anos, Viúvo (a) sen-
do filho (a) de JOSE 
JOAQUIM DOS SAN-
TOS SOBRINHO e 
ADELINA GUISARDI. 
Deixa filho (s): ISAIAS 
(Falecido), ADEVA-
NIR, NADIR, JOEL, 
IVANILDE (Falecida) 
e ORIAS. Falecido 
(a) em: 17/12/2020, e 
Sepultado (a) no Ce-
mitério Mun. de Cen-
tenário do Sul/ PR aos 
18/12/2020.

3.FRANCISCO MON-
TIO com 87 anos, Ca-
sado (a) com MARIA 
DOLORES MONTIO 
sendo filho (a) de 
ANTONIO MONTIO 
e ENCARNAÇÃO JE-
JON. Deixa filho (s): 
ANGELINA, MARIA 
JOSÉ, MARIA HELE-
NA, JOÃO, SONIA, 
MARCOS, ANTO-
NIO, ISAIAS, SIRLEI 
(TODOS MAIORES). 
Falecido (a) em: 
24/12/2020, e Sepul-
tado (a) no Cemitério 
Distrital de Marabá 
aos 25/12/2020.

4.EROTILDES SIL-
VA CUNHA com 69 
anos , Era Viúvo(a) 
de MARIA DO CAR-
MO DO NASCIMEN-

TO CUNHA sendo 
filho(a) de NESTOR 
RIBEIRO DA SILVA e 
DONARIA ALVES DA 
CUNHA. deixa filho(s): 
ANA PAULA 38, LU-
CAS 37, Falecido em: 
06/01/2021, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 06/01/2021. 

5.ELCIO DAMASCO 
com 60 anos , Casado 
(a) com ELOIZA DE 
FATIMA MADOGLIO 
DAMASCO sendo fi-
lho(a) de CELSO LUIZ 
DAMASCO e DIVA 
QUEIROZ DAMAS-
CO. deixa filho(s): 
PHELIPPE , CINTHIA 
(MAIORES), Faleci-
do em: 06/01/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
07/01/2021. 

6.EVA MARIA DA SIL-
VA com 67 anos , Era 
Viúvo(a) de MANOEL 
ALVES DA SILVA sen-
do filho(a) de ALBINO 
RODRIGUES DE MO-
RAES e OLIVIA ABA-
DELLI DE MORAES. 
deixa filho(s): ANTO-
NIO , MANOEL , LIVIA, 
KELLY , PATRÍCIA (TO-
DOS MAIORES), Fale-
cido em: 06/01/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 07/01/2021. 

7.DIEGO SAID SEIRA-
FI com 36 anos , Casa-
do (a) com LAIS CA-
ROLINE DE FREITAS 
SEIRAFI sendo filho(a) 
de AIMAN KHEIR SEI-
RAFI e TANIA MARIA 
TORTURELO SEI-
RAFI. deixa filho(s): 
HENRICO 4, Falecido 
em: 06/01/2021, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
08/01/2021. 

8.DEOLINDA AMS-
TALDEN com 84 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de ANTONIO 
AMSTALDEN e IRIDE 
PINFARI. NÃO DEIXA 
FILHOS. Falecido em: 
06/01/2021, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 07/01/2021. 

9.NIVALDO ANTONIO 
BALAN com 73 anos 
, Casado (a) com BE-
NEDITA BONIN sendo 
filho(a) de HERMES 
BALAN e CECILIA 
MARCORIN. deixa 
filho(s): SILVIO 43, 
ANGELITA 39, Faleci-
do em: 07/01/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
07/01/2021. 

10.OSVALDO CARDO-
SO DOS SANTOS com 
67 anos , Casado (a) 
com VALDIVINA  LU-
CINDA DE JESUS sen-
do filho(a) de ABRAÃO 
CARDOSO DOS SAN-
TOS e IZALINA MA-
RIA DE JESUS. deixa 
filho(s): ANA CLECIA 
42, CLÉDIMA 33., Fa-
lecido em: 07/01/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
07/01/2021. 

11.JAIME PINTO 
AGUIAR com 84 anos 
, Casado (a) com JOA-
QUINA DE CARVALHO 
AGUIAR sendo filho(a) 
de ANTONIO JOSÉ 
PINTO e ANA PINTO. 
deixa filho(s): ANA, 
SILVANA,SIRLANE, 
SIRLENE, RUBINETE, 
ROBERTO (MAIO-
RES) RONILTO ( FAL 
), RONALDO ( FAL ) 
ROMARIO (F), Faleci-
do em: 07/01/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 07/01/2021. 

12.JOÃO RIBEIRO DA 
SILVA com 73 anos , 
Casado (a) com DE-
OLINDA FORTE DA 
SILVA sendo filho(a) de 
FRANCELINO RIBEI-
RO DA SILVA e CECI-
LIA DE FREITAS. deixa 
filho(s): ADRIANA , LU-
CIANA , JOSUE (TO-
DOS MAIORES), Fale-
cido em: 07/01/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 08/01/2021. 

13.JOSE LUIZ DE AL-
MEIDA com 80 anos , 
Casado (a) com ALZI-
RA CARMELINA DE 
ALMEIDA sendo filho(a) 
de LUIZ GONZAGA DE 
ALMEIDA e ALBERTI-
NA ISABEL DE ALMEI-
DA. deixa filho(s): BE-
NEDITA , CLAUDINEI , 
SIDNEY , CLAUDEMIR 
, ANA , MARCIO , RA-
FAEL , RODRIGO  (TO-
DOS MAIORES ), Fa-
lecido em: 07/01/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
08/01/2021. 

14.JOANA BATISTA 
DE OLIVEIRA DE AL-
MEIDA com 87 anos , 
Era Viúvo(a) de JOSE 
BATISTA DE ALMEI-
DA sendo filho(a) de 
AGRIPNA MARIA DA 
CONCEIÇAO. deixa 
filho(s): ANTÔNIO, 
ALAÉRCIO, MARIA 
BATISTA, ,MARIA GI-
DALVA,MARIA CLAU-
DINICE, JOSÉ HUM-
BERTO (MAIORES) 
AILTON E ARNALDO 
(FALECIDOS), Faleci-
do em: 07/01/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 08/01/2021. 

15.MARIA ANGELINA 
OLIVEIRA DE ALMEI-

DA com 68 anos , Era 
Viúvo(a) de VITORIO 
DE PONTES sendo 
filho(a) de JOAQUIM 
LOPES DE OLIVEIRA 
e MARIA PEREIRA DE 
OLIVEIRA. deixa fi-
lho(s): ROSA , ADIMIR, 
LUIZ , DENILSON (TO-
DOS MAIORES), Fale-
cido em: 08/01/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 08/01/2021. 

16.WAGNER MAR-
CONDES PARANHOS 
com 60 anos , União 
estável com SANDRA 
REGINA CAMARGO 
sendo filho(a) de JO-
CELINO MARCONDES 
PARANHOS e WIRMA 
MARCONDES PARA-
NHOS. deixa filho(s): 
GABRIEL 37, AURO 
36, ISIS 34, Falecido 
em: 08/01/2021, e se-
pultado(a) no CEMI-
TERIO DA SAUDADE- 
CAMPINAS SP aos 
09/01/2021. 

17.ALBANISA DE 
SOUZA VIEIRA com 
84 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de 
RUFINO FARIAS VIEI-
RA e JOANA BARROS 
VIEIRA. deixa filho(s): 
MARIO , MARCIO , 
MONICA  (TODOS 
MAIORES), Falecido 

em: 09/01/2021, e cre-
mado(a) no CREMA-
TÓRIO PORTAL ITATI-
BA-SP aos 09/01/2021. 

1 8 . N A T I M O R T O 
AYLA EMANUELA DE 
LIMA SOUZA, Faleci-
do em: 09/01/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
09/01/2021. 

19.MARIA JOSE DAS 
DORES com 74 anos 
, União estável com 
JULIO CALINA sen-
do filho(a) de ELISA 
DAS DORES.deixa 
filho(s): MARIA , MOI-
SES, MARCIA ( MAIO-
RES ), Falecido em: 
09/01/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
09/01/2021. 

20.VALENTIM LAR-
RANHAGA com 84 
anos , Casado (a) com 
CLARICE FERRARI 
LARRANHAGA sen-
do filho(a) de PEDRO 
LARRANHAGA e JOA-
NA ORIA. deixa filho(s): 
DOROTI, WILSON, 
CRISTINA, MARCIA, 
VANIA, SILVANO, LU-
CIANE (MAIORES), Fa-
lecido em: 09/01/2021, 
e sepultado(a) no DA 
SAUDADE -SALTO SP 
aos 10/01/2021. 

21.JOAQUIM MACIEL 
DE OLIVEIRA com 
73 anos , Casado (a) 
com MARIA HELENA 
DA SILVA DE OLIVEI-
RA sendo filho(a) de 
JOAO MACIEL DE 
OLIVEIRA e JOVITA 
MACIEL DE OLIVEI-
RA.deixa filho(s): FA-
BIO,ROBERTA (TODO 
MAIORES), Falecido 
em: 09/01/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
10/01/2021. 

22.RENATO DENNY 
com 67 anos , Era Vi-
úvo(a) de AURORA 
MARIA DENNY sendo 
filho(a) de CLAUDINO 
DENNY e DIONIZIA 
BENEDETTI DENNY.
deixa filho(s): RENATO 
( 41 )., Falecido em: 
10/01/2021, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 10/01/2021. 

23.FRANCISCA BAR-
BOSA DE OLIVEIRA 
DE CAMARGO AN-
DRADE com 80 anos 
, Era Viúvo(a) de CAR-
LOS AUGUSTO DE 
CAMARGO ANDRADE 
JUNIOR sendo filho(a) 
de CARLOS HAST-
NGS BARBOSA DE 
OLIVEIRA e FRAN-
CISCA BARBOSA DE 
OLIVEIRA. deixa fi-

lho(s): SILVIO, DORA 
(MAIORES), Falecido 
em: 10/01/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
10/01/2021. 

24.ELIDA DIAS DE 
MIRANDA com 39 
anos , Casado (a) com 
ELTON FERREGUTI 
DE MIRANDA sendo 
filho(a) de GERE-
MIAS DIAS e MARIA 
CICERA DA SILVA 
DIAS. deixa filho(s): 
STHEFANNY 16, MA-
NUELLA 8, Falecido 
em: 10/01/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 10/01/2021. 

25.LUZIA ZEFERINO 
DE OLIVEIRA com 
77 anos , Era Viúvo(a) 
de NATAL DE OLI-
VEIRA sendo filho(a) 
de JOSE ZEFERINO 
e MARIA ANTONIA 
FERREIRA ZEFE-
RINO. deixa filho(s): 
JOSE CARLOS, RO-
SANGELA, ROSI-
MEIRE, EDUARDO, 
LUCIANA ( MAIO-
RES), Falecido em: 
11/01/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
12/01/2021.
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