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Plano SP: Restrição de circulação entre 
23h e 5h tem início nesta sexta-feira

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

A partir das 23h desta 
sexta-feira (26) entra em 
vigor a medida anunciada 
pelo Governador João Do-
ria que estabelece a restri-
ção de circulação entre as 
23h e 5h. Nesse período, 
somente os serviços consi-
derados essenciais poderão 
funcionar, e a restrição de 
circulação segue até o dia 
14 de março, quando será 
feita uma nova avaliação. 
A nova medida atende a 
uma recomendação ex-
pressa do Centro de Con-
tingência do coronavírus 
para conter a aceleração 
da pandemia, após o Esta-
do de São Paulo registrar 
recorde de internações em 
leitos de UTI´s.

EDUCAÇÃO

Indaiatuba e Jundiaí assinaram nesta terça-feira (23) a carta de intenções para a 
promoção de cursos de mídias digitais, por meio da FTVE/TVTEC. 

Indaiatuba e Jundiaí iniciam parceria 
para formação em mídias sociais
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O Grupo Mais Expressão rea-
liza o Troféu Frutos de Indaiá 
há 15 anos, e ao longo dos 
anos foi crescendo e ga-
nhando prestígio na cida-
de. Considerado o maior 
e melhor evento de pre-
miação de Indaiatuba e 
região, o Frutos de In-
daiá visa premiar as 
empresas e empresá-
rios que se destacaram 
na pesquisa realizada 
com os moradores do 
munícipio.

O  IBGE está com processo 
seletivo para o censo demográf-
ico 2021. Em Indaiatuba, são 
239 vagas oferecidas e a re-
muneração pode chegar até R$ 
3.426,24. As inscrições já estão 
abertas e seguem até o dia 15 
de março e para recenseador 
até o dia 19 de março, no site 
do Cebraspe.

No último final de se-
mana a Guarda Civil de 
Indaiatuba recolheu 357 
porções de drogas, em 
cinco ocorrências difer-
entes. A equipe do Canil 
realizou trabalho de faro 
com o cão Duke

IBGE abre vagas 
para o censo 
demográfico 
2021 

Guarda Civil 
apreende 357 
porções de 
drogas

Procurados 
da justiça são 
capturados 
na cidade

OPORTUNIDADE

POLÍCIA
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O Esporte Clube Prima-
vera divulgou o modelo do 
seu terceiro uniforme. A 
ação fez parte da comemo-
ração dos 94 anos do Clube 
celebrado no dia 27 de ja-
neiro. O terceiro uniforme 
do Tricolor foi eleito pelos 
próprios torcedores nas redes 
sociais do clube

Primavera 
divulga modelo 
de seu terceiro 
uniforme

ESPORTES
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A Associação Camerata 
Filarmônica de Indaiatuba 
(ACAFI) realiza neste do-
mingo (28) a primeira apre-
sentação da temporada “Con-
certos ao Entardecer”, em 
parceria com o Sapezal Golf. 
O concerto será transmitido 
na página oficial da instituição 
no facebook, às 17h30.

ACAFI realiza 
apresentação 
online neste 
domingo

CULTURA
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Havia quem pregasse o isolamento social e o uso obrigatório de máscaras. Por outro lado, negacionismo. Seria só uma “gripezinha”. Já 
ouviu esse embate em 2020, não é? Toda semelhança não é mera coincidência. Em 1918, o Brasil e o mundo enfrentavam o vírus Influenza 
ou, como ficou conhecido, “gripe espanhola” que, segundo estimativas, teria sido causadora da contaminação de 500 milhões de pessoas e da 
morte de 50 milhões em todo o mundo.  No Brasil, foram, segundo os registros (possíveis da época), cerca de 35 mil mortes. Na pandemia 
do século 21, as mortes também são causadas por um vírus e o número de vítimas também supera a casa dos milhões.

Mesmo em contextos completamente diferentes, é possível comparar os momentos políticos e sociais que estamos vivendo com o de 
mais de 100 anos atrás. A falta de informações, os problemas no serviço de saúde e a insalubridade se repetem da mesma forma e, inclusive, 
se tornaram catalisadores para ambas as doenças. Não se acreditava no poder dessa doença. 

Por 102 anos, estudiosos do vírus influenza e especialistas em doenças infecciosas tentaram educar as massas na esperança de preve-
nir futuras pandemias. E, no entanto, aqui estamos. Continuamos falando muito sobre isolamento, distanciamento social e mais uma vez 
estamos negligenciando o que realmente pode fazer diferença em uma pademia: nossa imunidade. 

E foi no meio da gripe espanhola que surgiu uma modalidade de atividade física inovadora e eficaz, o pilates. Joseph Hubertus Pilates, 
criador do método, nasceu em 1883 numa pequena cidade perto de Dusseldorf na Alemanha. Na sua infância sofria de asma, raquitismo e 
febre reumática. Após superar essas doenças, a cada ano que passava buscava meios de superar suas fraquezas e limitações; aprofundou-se 
então nos estudos de anatomia do corpo humano.

Até completar seu método, Joseph percorreu um longo caminho. Em 1914, mudou-se para a Inglaterra, onde ganhava a vida como 
pugilista, artista de circo e professor de autodefesa para policiais. No entanto, após o início da Primeira Guerra Mundial, juntamente com 
outros alemães que viviam em solo inglês, foi enviado a um campo de prisioneiros. O que para muitos seria motivo de desespero, para ele 
foi uma oportunidade de desenvolver e aplicar suas técnicas. Atuando como enfermeiro, criou exercícios para manter a si e seus compa-
nheiros saudáveis. Nas camas das enfermarias e nas paredes ele colocava molas e roldanas com cordas que permitiam aos doentes e feridos 
praticar exercício, ainda que o seu estado fosse muito débil. Como resultado não só recuperavam mais rapidamente, como a enfermaria 
onde trabalhava foi um dos poucos locais em Londres que resistiu à gripe espanhola.

O que vemos hoje é a cura do sintoma e não a prevenção da causa. Não vemos publicidade sobre alimentação, estilos de vida, esportes 
e bem-estar e em como fortalecer o sistema imunológico. Não acha que seria muito mais inteligente agir antes de adoecer, quando temos 
mais recursos à mão? 

Eles fecham academias, nos obrigam a respirar dentro de uma máscara, nos confinam em casa... o oposto do que um corpo ′′ saudável 
′′ precisa para se manter saudável e viver.

Sabemos há anos da conexão direta entre as doenças crônicas (problemas do coração, diabetes, câncer etc) e maus hábitos adotados pela 
população. A boa notícia é que perto de 80% dos males crônicos são tratáveis e muitas vezes reversíveis com mudanças no estilo de vida. 

Neste momento difícil de Covid-19, vivemos um dissabor ao perceber que tais mudanças poderiam ter ajudado na prevenção de des-
fechos piores e na preservação de vidas. Quem se cuida hoje está mais protegido contra infecções e as doenças crônicas que aumentam o 
risco de complicações nessas circunstâncias. 

Que essa mensagem seja replicada desde já para que as pessoas reflitam e mudem hábitos e atitudes. Isso irá fazer a diferença para nossas 
vidas, para a vida do próximo e para o planeta.  E já dizia Heródoto: Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro.

Quer saber mais como manter sua imunidade em dia? Agende seu horário: (19) 3392-4819. E visite nosso site: www.40mais.com.br

O Estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira (25) 58.873 óbitos e 2.014.529 casos confirmados durante toda a pandemia. Entre o total de casos 
diagnosticados de Covid-19, 1.790.461 pessoas estão recuperadas, sendo que 199.303 foram internadas e tiveram alta hospitalar. A taxa de ocupação 
dos leitos de UTI é de 69,7% no Estado. O número de pacientes internados é de 14.809, sendo 8.042 em enfermaria e 6.767 em unidades de terapia 
intensiva, conforme dados desta quarta-feira (24). Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 625 com um ou mais óbitos.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Imagem da SemanaEditorial

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

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

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

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

nho, Programa Silvio Santos, Pânico na 
Band, entre outros. Atualmente apresenta 
o Programa do Koringa na rádio Jornal 

FM e co-apresentador do Programa 
Expressão no Ar

Estamos vivendo uma outra pandemia?

E a pandemia que não tem fim. Quando damos 
um passo pra frente voltamos um, dois, três... a im-
pressão que tenho é que estamos entrando em uma 
outra pandemia: a pandemia da falta de senso e de 
respeito. 

Nesta semana, se não bastasse todas as restrições 
que temos durante o dia, agora a noite seremos “obri-
gado” a nos trancar em casa após as 23h. Motivo? O 
aumento expressivo nos números de casos positivos 
e internações pela Covid-19.  E porque a restrição 
noturna? Para tentar segurar as pessoas que insistem 
em sair de casa para se aglomerar com os amigos e 
familiares e de participar de festas clandestinas. Isso 
tudo, claro, e obviamente, sem pensar nas pessoas 
com quem elas convivem e que podem, apesar de 
estar seguindo todas as recomendações sanitárias, 
contrair o vírus.

O povo brasileiro realmente deve ser estudado, 
porque nem mesmo numa pandemia faz com que 
pensem antes de agir. Nem mesmo diante de uma 
situação sanitária gravíssima, as pessoas deixam de 
se aproveitar da situação, situação essa, por exemplo, 
dos desvios das vacinas contra a Covid-19. 

Difícil entender a cabeça do profissional que faz 
de conta que vacina. Que faz de conta que honra o 
seu jaleco. Chega a ser cômico se não fosse trágico, e 
assim como ocorre em diversas situações, agora tam-
bém temos que fiscalizar a vacinação. Ficar de olho 
na seringa para ver se a dose da vacina está nela, e 
se ela será aplicada corretamente. É o fim da picada!

MEMÓRIA TECNOLÓGICA 

Coronavírus x Gripe Espanhola: o que o passado pode nos ensinar?

Hoje falaremos de aniversários e de como a tecnologia mudou 
nossa forma de lembrança dessa data tão especial na vida de todos 
nós.

Alguns gostam e fazem questão que lembrem; acompanhada 
de um presentinho então... outros preferem pular  e esquecer  seu 
próprio “niver”.

Antigamente, talvez os leitores mais novos não saibam, existia 
uma agenda de papel, com todos os dias e meses do ano onde 
anotávamos o aniversário dos amigos mais chegados.

Pois bem; a partir dai, no dia correspondente,  íamos ligando 
para os amigos felicitando-os e esperando um convite para alguma 
boca livre. 

E lembrávamos todos.
Ai veio a tecnologia e tudo mudou. Toda nossa vida passou a ser 

gerida por um aparelhinho chamado celular.  Endereços, contatos, 
agenda de compromissos, as datas de aniversários dos amigos, tudo 
lá.

Hoje não é preciso lembrar de abrir agenda e olhar quem faz 
aniversário naquele dia. O facebook faz isso pra gente. Lembra até 
de quem não temos tanto contato. E o que é mais legal é a resposta 
de nossa felicitação.

- Nossa obrigado pela lembrança do meu aniversário. Fiquei 
feliz por ter lembrado. 

- Não agradeça a mim, foi o 
facebook que me lembrou de lembrar.

Aos aniversariantes destes dias, 
meus parabéns. Felicidades mil.

Facebook, que memoria heim...

JORNAL MAIS EXPRESSÃO – ERRATA DA EDIÇÃO DE 19 DE FEVEREIRO
A redação do Jornal Mais Expressão esclarece que a Escola CAEL – Centro de Artes, Educação e Lazer 

de Salto não tem parceria atual com a rede de televisão SBT e que não estão envolvidos com a produção 
da Novela infantil “Aventuras de Poliana”, como foi afirmado na reportagem. A Escola também não tem 
reconhecimento do MEC para os cursos profissionalizantes, apenas seguem os critérios de avaliação do 
SATED, o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos de Diversões.
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Plano SP: Toque de circulação entre 
23h e 5h tem início nesta sexta-feira
Medida é válida em todo o Estado de São Paulo e a restrição noturna segue até o dia 14 de março

A partir das 23h 
desta sexta-fei-
ra (26) entra em 

vigor a medida anunciada 
pelo Governador João 
Doria, nesta quarta-fei-
ra (24), que estabelece a 
restrição de circulação de 
pessoas entre as 23h e 5h. 
Nesse período, somente 
os serviços considera-
dos essenciais poderão 
funcionar, e o toque de 
circulação segue até o dia 
14 de março, quando será 
feita uma nova avaliação.

A nova medida atende 
a uma recomendação ex-
pressa do Centro de Con-
tingência do coronavírus 
para conter a aceleração da 
pandemia, após o Estado 
de São Paulo registrar 
recorde de internações 
em leitos de UTI´s. Até 
o início da tarde desta 
quarta, havia 6.657 pa-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Restrição de circulação visa coibir eventos ilegais ou proibidos aos finais de noite e madrugadas

cientes internados em lei-
tos intensivos, recorde 
negativo desde o início da 
pandemia.

De acordo com Doria, 
não haverá advertência, 
multa ou impedimento 
à circulação de traba-
lhadores, e na prática, o 
Governo do Estado vai 
endurecer a fiscalização 
contra aglomerações em 
qualquer horário e eventos 
ilegais ou proibidos aos 
finais de noite e madru-
gadas.

De acordo com o Co-
ordenador do Centro de 
Contingência, Paulo Me-
nezes, o endurecimento 
ocorre devido ao grande 
número de aglomerações 
e festas clandestinas desde 
o final de dezembro e a 
circulação de novas va-
riantes do coronavírus. “O 
endurecimento na fiscali-
zação ocorrerá somente 
no período da restrição de 
circulação, pois durante 

o dia as pessoas circulam 
para trabalhar e as em-
presas estão respeitando 
os protocolos sanitários”, 
afirma. “Enfatizo que du-
rante o dia as cidades, o 
comércio e as pessoas 
devem respeitar a fase 
que está classificada pelo 
Plano SP”.

Inclusive hoje (26) 
o Governo Estadual irá 
atualizar o Plano SP, que 
definirá se a Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC) se mantem na 
fase amarela, se avança ou 
regride de fase.

Fiscalização
Para a nova medida, 

o Governo do Estado or-
ganizou uma força-tarefa 
para ampliar a fiscalização 
das equipes de Vigilância 
Sanitária em conjunto com 
as prefeituras.

E para reforçar, equi-
pes do Procon-SP e das 
forças policiais da Secre-

taria de Segurança Pública 
vão atuar de forma conjun-
ta para coibir o funciona-
mento de estabelecimentos 
não essenciais no período 
de restrição e os eventos 
ilegais. De acordo com o 

Diretor Executivo do Pro-
con, Fernando Capez, os 
agentes de fiscalização vão 
multar comércios e empre-
sas que descumprirem as 
regras do Plano São Paulo.

Denúncias sobre festas 

clandestinas e funciona-
mento irregular de servi-
ços não essenciais deve ser 
feito através do telefone 
0800-7713541 e também 
pelo site do Procon-SP 
www.procon.sp.gov.br . 



 A4 | cidade 

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Indaiatuba e Jundiaí iniciam 
parceria para formação
Fiec Indaiatuba também passará a oferecer cursos de mídias digitais 

Indaiatuba e Jun-
diaí assinaram nesta 
terça-feira (23) a 

carta de intenções para 
a promoção de cursos 
de mídias digitais, por 
meio da FTVE/TVTEC 
(Fundação Televisão 
Educativa de Jundiaí). 

O compromisso assi-
nado traz para o muni-
cípio por meio da FIEC 
e a Fundação TV TEC 
de Jundiaí, um modelo 
semelhante ao da escola 
pública municipal de 
mídias digitais de Jun-

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Prefeito Nilson Gaspar em reunião com o Prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado 
, e o Superintendente da Fiec, Geraldo Garcia

diaí que, em dois anos, 
ofereceu 4 mil vagas em 
45 cursos gratuitos. Os 
cursos buscam auxi-
liar jovens e adultos na 
reinserção ao mercado 
de trabalho e uma co-
locação profissional no 
mundo das mídias.

A partir de agora, 
será realizado de estu-
do sobre a viabilidade 
técnica para a amplia-
ção, abrangência e im-
plantação de modelo de 
processos de inovação 
aberta em ecossistema 
de cursos de formação, 
incentivo, atualização e 
tecnologias em cursos 

de mídias digitais, au-
diovisual, multimídia, 
redes sociais, conteúdos 
e conhecimento.

A parceria possibili-
tará, além da formação, 
incrementos da inova-
ção de modelo fechado 
para ambas instituições 
aperfeiçoarem suas 
competências internas 
e da inovação aberta 
para a troca e melhor 
desempenho de novas 
habilidades, desenvol-
vimento e tecnologias.

Segundo o Prefeito 
de Indaiatuba Nilson 
Gaspar as cidades só 
têm a ganhar com a 

troca de experiências: 
“A partir do projeto em 
Jundiaí, nós resolvemos 
fazer essa evolução e 
trazer a inovação digital 
em forma de cursos para 
capacitar e qualificar 
jovens e adultos através 
da FIEC”.

Para o Prefeito de 
Jundiaí, Luiz Fernando 
Machado, Indaiatuba 
sempre teve protago-
nismo na prestação de 
serviços para seu ci-
dadão. “Jundiaí, que a 
partir da TVTEC foi 
pioneira na oferta de 
cursos voltados para a 
área de economia cria-
tiva, compartilha com a 
cidade de Indaiatuba a 
metodologia”, explica.

Além dos prefeitos, 
participaram do encon-
tro o Superintendente da 
Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura 
(FIEC), Geraldo Garcia, 
Secretaria de Relacio-
namento Institucional e 
Comunicação de Indaia-
tuba, Graziela Milani, 
além da superintendente 
da TVTEC Jundiaí, Mo-
nica Gropelo.

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

A Coluna do Chef de hoje é uma receita 
bem tradicional, para preparar no almoço de 
família deste domingo!

A Lasanha Ferrarezi é uma ótima pedi-
da para surpreender seus convidados. Você 
já deve ter experimentado ela, mas com ou-
tro nome, a “lasanha bolognesa”.

• Confira a receita:
• 1kg de molho bolognesa;
• 1 litro de milho branco;
• 500g de massa fresca;
• 500g de mussarela;
• 500g de presunto;
• 100g de parmesão ralado;
• Molho bolognesa
• 500g de patinho moído;
• ½ xícara de chá de cebola picada;
• 2/3 de xícara de chá de cenoura pi-

cada;
• 2/3 de xícara de chá de salsão picado;
• 3 latas de tomate pelado;
• 3 colheres de azeite;
• Sal, pimenta-do-reino e orégano a 

gosto;

Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e a 

cebola, e refogue, até ficar transparente. Adi-
cione a cenoura, o salsão e cozinhe por até 
mais 2 minutos;

Acrescente a carne moída, misture, 
tempere com sal, pimenta-do-reino e refo-
gue a carne até que ela perca a cor rosada;

Baixe o fogo e adicione os tomates pe-
lados. Deixe a panela fechada e mexa de vez 
em quando, à medida que o líquido for se-
cando, adicione um pouco de água fervente;

Molho branco
• 1l de leite;
• 10 colheres de sopa de manteiga;

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

• 10 colheres de sopa de farinha de 
trigo;

• 1 pitada de noz-moscada ralada na 
hora;

• Sal e pimenta a gosto;
• Folha de louro;

Modo de preparo
Ferva o leite enquanto prepara os ou-

tros ingredientes. Em uma panela, coloque a 
manteiga e leve ao fogo baixo. Quando der-
reter, acrescente a farinha de trigo e mexa 
por 2 minutos com a espátula de silicone;

Acrescente o leite quente aos poucos 
na mistura, para evitar a formação de gru-
mos. Quando começar a ferver, abaixe o 
fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino 
e noz-moscada;

Deixe cozinhar por cerca de 12 minu-
tos, mexendo de vez em quando, até o mo-
lho engrossar levemente;

Para a montagem do prato:
Na vasilha onde ela será montada, co-

loque um pouco de molho branco e um pou-
co de molho bolonhesa no fundo e misture;

Em seguida faça uma camada de 
massa, uma de muçarela, uma de queijo e 
outra de massa, com presunto e bolognesa 
no final. Repita isso até chegar ao topo da 
travessa;

No final, cubra com molho branco, 
parmesão e leve ao forno por 30 minutos, 
em fogo baixo e, após isso, mais 10 minutos 
para gratinar e está pronto!

Dica do Chef: é importante que o 
molho branco seja bem espesso, garanta 
que ele esteja na consistência de requeijão 
cremoso, por isso capriche na manteiga e na 
farinha de trigo!

Bon Appetit!
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Indaiatuba recebe campanha de 
doação de sangue neste sábado
Ação também promoverá cadastro de doador de medula óssea

A Fundação In-
d a i a t u b a n a 
de Educação 

e Cultura (Fiec), em 
parceria com o Cen-
tro de Hematologia e 
Hemoterapia da Uni-
camp, realiza neste 
sábado (27), a campa-
nha mensal de doação 
de sangue e cadastro 
de doador de medula 
óssea, na unidade da 
Fiec do Jardim Regi-
na.

Dentre as medi-
das de segurança e de 
proteção dos doadores 
contra o Coronavírus 
(Covid-19), a Fiec 
com orientação do He-
mocentro, realizará a 
distribuição de senhas 
online distribuídas nos 
horários das 8h30, 9h, 
10h, 10h30 e 11h. 

Para agendamen-
to e retirada da senha 
online, é necessário 

que o candidato faça 
um cadastrono link 
https://processosele-
t ivo .sophia .com.br /
S o p h i A _ 5 / D e f a u l t .
aspx?escola=6462. As 
senhas são limitadas e 
o cadastro já está dis-
ponível.

Para quem for fa-
zer apenas o cadastro 
de doador de medula 
óssea, bastar ir direta-
mente à Fiec no dia da 
campanha. 

Para ser um doador 
é obrigatória a apre-
sentação de documen-
to oficial com foto. 
Ter entre 16 anos (dos 
16 até 18 anos incom-
pletos, apenas com 
consentimento formal 
dos responsáveis) e 69 
anos, não estar em je-
jum; evitar apenas ali-
mentos gordurosos nas 
quatro horas que ante-
cedem a doação.

Não poderá ser do-
ador o candidato que 
nos últimos 30 dias 
tenham retornado de 
viagem ao exterior, 
ou que tenham tido 
sintomas respirató-
rios, incluindo gripe 
ou febre. Além disso, 
o ato da doação fica 
restrito para pessoas 
que tenham se vaci-
nado contra gripe há 
menos de 2 dias (48h), 
estejam em tratamen-
to odontológico, não 
tiver parceiro (a) fixo 
(a), pesar menos de 50 
quilos, tiver feito en-
doscopia há menos de 
seis meses, tiver colo-
cado piercing ou feito 

Candidatos devem realizar cadastro para retirada de senhas online

Terrine de chocolate com calda 
de frutas vermelhas

Receitas do  Lopes

tatuagem há menos de 
um ano, for diabético, 
se tiver ingerido bebi-
da alcoólica na noite 
anterior e fumar horas 
antes.

O candidato que já 
tenha se vacinado con-
tra a Covid-19, fica 
impedido de doar san-
gue nos prazos de 48 
horas (após cada dose) 
para a CoronaVac e 7 
dias (após cada dose) 
para a vacina da As-
traZeneca. Neste caso, 
deverá ser apresenta-
do o comprovante de 
vacinação.

O Hemocentro ain-
da orienta que, candi-
datos que estejam aptos 

e que tenham 60 anos 
ou mais, não compare-
çam à doação de san-
gue devido a limitação 
do isolamento social.       

Existem vários cri-
térios que são avalia-
dos no dia da doação e 

que podem (impedir), 
levar a inaptidão. Dú-
vidas pontuais como o 
uso de medicamentos, 
procedimentos invasi-
vos recentes, viagens, 
etc, serão avaliadas na 
triagem.

MAURICIO SANTALIESTRA

Ingredientes

Mousse 
7 gemas 
1 xícara(s) de chá de 

açúcar 
1 1/4 xícara(s) de chá de 

leite fervente
 500 grama(s) de choco-

late amargo 
300 grama(s) de cho-

colate ultra amargo (como 
100% cacau) 

1/2 litro(s) de creme de 
leite fresco 

Calda 
300 grama(s) de fram-

boesa 
300 grama(s) de mo-

rango 
300 grama(s) de amora 

congelada 
2/3 xícara(s) de chá de 

açúcar

Modo de preparo

Mousse 
Bata as gemas com o 

açúcar até branquear. Acres-
cente o leite fervente aos 
poucos, em fogo bem baixo, 
mexendo sempre. Adicione, 
em seguida, o chocolate, 
misturando até derreter e for-
mar um creme liso. Reserve 
Bata o creme de leite como 
chantilly e junte ao creme de 
chocolate, misturando bem. 
Coloque em uma forma de 
bolo inglês forrada com fime 
plástico e leve ao freezer por 
4 a 6 horas. 

Calda 
Leve as frutas e o açúcar 

ao fogo (adicione um pouco 
de água se achar necessário). 
Cozinhe até formar uma 
calda e reserve para esfriar. 
Sirva com a terrine.
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As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 15 de março

IBGE abre vagas para o censo demográfico 
2021 através de processo seletivo
Em Indaiatuba são ofertadas 239 vagas e a remuneração pode chegar até R$ 3.426,24

O Instituto Bra-
sileiro de Ge-
ografia e Es-

tatística (IBGE) está 
com processo seletivo 
para o censo demográ-
fico 2021. Em Indaia-
tuba, são 239 vagas 
oferecidas e a remune-
ração pode chegar até 
R$ 3.426,24. As ins-
crições já estão abertas 
e seguem até o dia 
15 de março e para 
recenseador até o dia 
19 de março, no site 
do Cebraspe. O Edital 
e as inscrições podem 
ser conferidas no site: 
https://www.cebraspe.
org.br/concursos/ins-
cricoes-abertas/

Os cargos para os 
candidatos que con-
cluíram o ensino mé-
dio são para: Agente 
Censitário Municipal 

e Agente Censitário 
Supervisor. No total 
são ofertadas 22 va-
gas sendo 5 exclusivas 
para pessoas da pele 

negra ou parda e 2 para 
pessoas portadoras de 
necessidades especiais. 
A remuneração varia 
de R$ 1.700,00 até R$ 

2.100,00, com direito a 
vale refeição.

Para os candidatos 
que concluíram o ensi-
no fundamental a vaga 

é para Recenseador. 
O contrato de traba-
lho não requer uma 
jornada diária fixa, e 
o candidato pode de-
finir seus horários de 
trabalho, desde que 
respeite o mínimo de 
25 horas semanais. O 
valor da remuneração 
do Recenseador irá 
depender da sua pro-
dução, variando prin-
cipalmente de acordo 
com o tempo diário e 
semanal dedicado ao 
trabalho e o grau de 
facilidade/dificuldade 
encontrado na aborda-
gem aos domicílios.

Para esta função, o 
total de vagas é de 217, 
sendo 43 para pessoas 
da pele negra ou parda 
e 11 para pessoas com 
necessidades  espe-
ciais. A remuneração 
pode chegar até R$ 
3.426,24, caso o can-
didato tenha a dispo-
nibilidade de trabalhar 

50 horas semanais. O 
mínimo, trabalhando 
25 horas por semana, 
chega em R$ 1.709,48.

Para fazer uma si-
mulação sobre os ren-
dimentos pelas horas 
trabalhadas acesse: ht-
tps://censo2021.ibge.
gov.br/ trabalhe-no-
-censo/estimativa-de-
-remuneracao.html

Censo
O censo ou recen-

seamento demográfi-
co é um estudo esta-
tístico referente a uma 
população que possi-
bilita o recolhimento 
de várias informações, 
tais como o número 
de homens,  mulhe-
res, crianças e idosos, 
onde e como vivem as 
pessoas. Esse estudo 
é realizado, normal-
mente, de dez em dez 
anos, na maioria dos 
países, estados e mu-
nicípios.
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Pacientes hospitalares se curam mais rápido quando expostos a luz e vento naturais

Dr. Eduardo Santos aborda a importância 
da ventilação natural para a saúde 

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Durante o Progra-
ma Mais Saúde 
da quarta-feira 

passada (17), exibido na 
página do Facebook do 
Jornal Mais Expressão, 
o médico intensivista Dr. 
Eduardo Santos recebeu 
como convidada a Arquite-
ta e Mestre em Engenharia 
Civil, Raquel Rancura, que 
abordou a importância da 
iluminação e ventilação 
naturais para a Saúde em 
geral. 

A entrevistada afirma 
que foi por volta dos anos 
de 1930 que se chegou 
em um consenso cientí-
fico de que a luz do sol e 
ventilação natural tinham 
comprovadamente funções 
bactericidas nos ambientes, 
e desde então os arquitetos 
começaram a valorizar esse 
conceito em seus projetos. 

O Dr. Eduardo com-

Arquiteta e Mestre em Engenharia Civil, Raquel Rancura, do grupo UniEduk e o médico intensivista, Dr. Eduardo Santos

pletou dizendo que, nesses 
30 anos em que atua como 
médico pode perceber em 
sua experiência clínica, a 
importância da ilumina-
ção e ventilação naturais 
na melhora dos pacientes, 
principalmente aqueles que 
necessitam das UTIs (Uni-
dades de Terapia Intensiva).

“Os hospitais mais an-
tigos não davam muito 

valor para essa questão, 
mas vejo que nos locais 
mais modernos a ventilação 
natural e a luz são bastante 
presentes”, aponta ele, em 
que a convidada concor-
da: “Isso mesmo. Existem 
estudos recentes nas áreas 
de Arquitetura e Engenha-
ria Civil que comprovam 
que os pacientes se curam 
mais rapidamente quando 

recebem luz e ventilação 
adequadas, o que é bom 
para a pessoa que está em 
tratamento e para o hospital 
como instituição”, explica 
a Raquel, que atualmente 
atua como docente da gra-
duação em Arquitetura da 
Faculdade Maxplanc, em 
Indaiatuba.

A professora também 
afirma que existem regu-

BÁRBARA GARCIA
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lamentações baseadas no 
Código Sanitário Estadual 
que determinam o tamanho 
correto de janelas e portas 
de acordo com o uso de 
cada ambiente: “Tudo de-
pende da utilidade do local, 
porque o conforto térmico e 
visual é diferente em uma 
casa, empresa, hospital e 
outros”, explica ela. 

Raquel também expli-

cou que no Ensino do curso 
de Arquitetura, ela e os 
demais professores sempre 
salientam a importância 
de que os projetos arquite-
tônicos consigam ir além 
da estética, e que possam 
proporcionar melhor qua-
lidade de vida através de 
iniciativas funcionais e que 
proporcionem um conforto 
maior para quem habitará 
aquele ambiente. “Hoje em 
dia já temos alguns itens 
tecnológicos e inteligentes, 
que podem ajudar a tornar 
o ambiente mais saudável, 
como vidros com películas 
que filtram a luz solar e até 
mesmo janelas que detec-
tam pingos de água e se 
fecham sozinhas em caso 
de chuva”, conta a arquiteta.

Para acompanhar mais 
de perto o Programa Mais 
Saúde, fique ligado na pá-
gina do Facebook do Jornal 
Mais Expressão, todas as 
quartas-feiras às 20h. 



DIVULGAÇÃO EC PRIMAVERA

DIVULGAÇÃOPrimavera divulga modelo 
de seu terceiro uniforme

O Esporte Clube 
Primavera di-
vulgou o mo-

delo do seu terceiro 
uniforme, e o autor da 
estampa é o torcedor 
primaverino, João Ga-
briel Oliveira Fernan-
des. A ação fez parte 
da comemoração dos 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

94 anos do Clube, 
cujo aniversário foi 
celebrado no dia 27 
de janeiro.

O terceiro uni-
forme do Tricolor 
foi eleito pelos pró-
prios torcedores nas 
redes sociais do clu-
be e contou com 344 
votos, e deve ficar 
pronto em 30 dias. 
O concurso totalizou 

A atleta de In-
daiatuba, Gabriella 
Agelucci Bujato, 
conquistou a segunda 
posição no 1º Open 
de Beach Tênnis, no 
Arena Wembley, em 
Ubatuba. A compe-
tição foi realizada no 
último domingo (14) 
e, formando dupla 
com a atleta Daniela 

628 votos e ainda con-
tava com outros dois 
modelos de camisetas 
concorrentes. 

Na primeira fase 
do concurso, os dese-
nhos foram enviados 
ao e-mail do Prima-
vera e, após análise 
de uma comissão for-
mada por membros do 
clube, os três modelos 
escolhidos foram para 

Vicentini, a indaia-
tubana venceu na 
Categoria A.

A dupla dispu-
tou cinco jogos na 
competição. Elas até 
venceram as favo-
ritas ao título, mas 
na final acabaram 
perdendo para uma 
dupla de professores 
de Ubatuba.
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votação nas mídias 
sociais.  

O autor do mode-
lo vencedor recebe-
rá como prêmio uma 
camiseta do terceiro 
uniforme do tricolor; 
uma camiseta oficial 
do clube, modelo ver-
são 2021 e autografa-
da pelos jogadores do 
elenco principal; e um 
boné do clube.

 Modelo foi desenvolvido pelo torcedor João Gabriel Oliveira Fernandes  e recebeu 344 votos
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Guarda Civil apreende 357 porções 
de drogas em cinco ocorrências
A equipe do Canil realizou trabalho de faro com o cão Duke

Drogas foram apreendidas em ações de combate ao tráfico

Uma arma de brinquedo, 
replica idêntica a uma arma 
verdadeira, foi apreendida

No último final 
de semana a 
Guarda Civil 

de Indaiatuba recolheu 
357 porções de drogas, 
em cinco ocorrências 
diferentes. No Jardim 
Morada do Sol, na rua 
Octacílio Furlan, um 
rapaz menor de idade 
foi flagrado pegan-
do 27 microtubos de 
cocaína no telhado 
de uma casa. Já na 
rua Seraphin Gilber-
to Candello, a equipe 
do Canil 105 realizou 
um trabalhou de faro 
com o cão Duke, que 
localizou duas porções 
de maconha e mais 23 
pedras de crack escon-
didas na rua.

BÁRBARA GARCIA
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No bairro Jardim 
T a n c r e d o  N e v e s , 
a equipe de Rondas 
Ostensivas de Moto-
cicletas de Indaiatu-
ba (Romi), realizou a 

prisão de um homem 
envolvido com tráfico 
de drogas. Durante o 
patrulhamento preven-
tivo na rua José Carlos 
Wolf, o homem foi re-

vistado e com ele foram 
encontrados dois tubos 
com cocaína e mais 46 
pedras de crack. No 
local, foram achados 
mais 42 microtubos de 

Homem é preso depois de 
roubar estabelecimento 
no Jardim Nery

cocaína escondidos. 
Diante dos fatos, o 

homem foi levado à 
Delegacia de Polícia, 
onde foi preso em fla-
grante e toda a droga 
foi apreendida. Ho-
ras depois, na mesma 
rua, foram encontrados 
mais 128 microtubos 
de cocaína, 56 pedras 
de crack e dez por-
ções de maconha, com 
a ajuda da equipe do 
Canil 47, a qual fez o 
trabalho de faro com o 
cão Bolt.

A equipe do Canil 
47 também teve suces-
so na prisão de uma 
mulher envolvida com 
tráfico de drogas no 
bairro Jardim Itama-
racá, rua Thomazina 
Polhese Squilanti. A 
equipe testemunhou 

Um homem foi pre-
so pela Guarda Civil na 
manhã de sábado (20), 
após roubar um esta-
belecimento comercial 
no Jardim Nery, em 
Indaiatuba. Os agen-
tes foram acionados 
por telefone, através do 
número 153. A equipe 
recebeu informações 
de testemunhas sobre a 
localização do homem, 
depois que ele tentou 
fugir do estabelecimen-
to, que fica na rua Sol-
dado João Carlos de 
Oliveira Júnior.

Pouco tempo depois 
do chamado, a equipe 
conseguiu encontrar o 
homem que correspon-
dia exatamente com 
as descrições das tes-
temunhas. Enquanto o 
homem estava sendo 
revistado, tentou fugir, 
mas foi algemado. No 
bolso da calça, foram 
encontrados 258 reais 
em espécie roubados 

quando um casal, ao 
avistar a viatura, jogou 
algo por cima do muro 
de um condomínio. O 
casal foi revistado, e 
com eles foi encontra-
da uma pequena bolsa 
com dois microtubos 
de cocaína, 320 reais 
em espécie e ainda 19 
pedras de crack. 

Ao serem questio-
nados, o homem con-
fessou ser usuário de 
cocaína e a mulher ad-
mitiu que estava ven-
dendo a droga para ele. 
Os dois foram conduzi-
dos à Delegacia de Po-
lícia, onde foi dada voz 
de prisão em flagrante 
para a mulher, e toda a 
droga foi apreendida. A 
mulher continua presa 
e está à disposição do 
Poder Judiciário. 

do caixa do estabele-
cimento. Na casa do 
homem, os agentes tam-
bém acharam uma arma 
falsa, usada durante o 
crime, réplica idêntica 
a arma verdadeira.

Diante dos fatos, o 
homem foi conduzido 
até a Delegacia de Po-
lícia, onde a vítima re-
conheceu o criminoso. 
A autoridade policial 
de plantão deu voz de 
prisão em flagrante. 
O homem permanece 
preso e à disposição do 
Poder Judiciário.



ASSESSORIA SUPERMERCADO LOPES

Supermercado Lopes aperfeiçoa entregas 
e logísticas durante a pandemia

Supermercado Lopes oferece serviços de açougue, padaria, hortifruti, confeitaria e mais

Diante da pan-
demia da Co-
vid-19 o Super-

mercado Lopes viu a 
necessidade de investir 
mais em logística e en-
tregas, algo que já esta-
va no plano de negócios 
da empresa, mas que 
foi adiantado pela ne-
cessidade de os clientes 
ficarem em isolamento 
social. 

Por conta do aumen-
to nas entregas, conse-
guiram aumentar a base 
de clientes e atender 
pessoas de fora do bair-
ro Vila Brizzola, onde 
se localizam. Para os 
gestores e proprietários 
Adriano, André e An-
dreia, filhos da família 
Lopes, a maior reali-
zação é poder levar um 

BÁRBARA GARCIA 
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A quarentena e o isolamento social impostos pelo Governo Estadual fizeram com que aumentassem a base de clientes
serviço de qualidade e 
prestar um bom aten-
dimento, mesmo que 
através das entregas. E 
foi através do delivery 
que eles conseguiram 
ficar ainda mais pró-
ximos dos clientes, e 
receberam vários de-
poimentos de pessoas 
muito satisfeitas com o 
atendimento. Adriano e 
Andréia dizem que de 
tanta consideração, al-
guns frequentadores se 
tornam até mesmo ami-
gos da família Lopes. 

Para eles, 2020 teve 
duas facetas: por um 
lado a empresa conse-
guiu crescer, mas por 
outro lado as vidas per-
didas pela Covid-19 dei-
xaram uma marca triste, 
pois muitos clientes já 
conhecidos e alguns 
funcionários infeliz-

mente acabaram se in-
fectando com a doença.

Expansão
O Supermercado 

Lopes foi fundado em 
dezembro de 1988 pelo 
casal Antônio e Ivete 
Aparecida Lopes, e atu-
almente já tem a terceira 
geração da família tra-
balhando na empresa, na 
figura da neta do casal. 

A empresa é fami-
liar, mas desde a funda-
ção até agora já cresceu 
bastante, e hoje conta 
com uma infraestrutura 
completa, oferecendo 
serviços de padaria, 
açougue, mercearia, 
hortifruti, confeitaria, 
brinquedos e produtos 
de limpeza. 

Como novo projeto 
para 2021, estão aumen-
tando o espaço físico da 

loja, através de espaços 
que foram comprados 
para serem agregados às 
instalações que já exis-
tem, também planejam 
inaugurar um terceiro 
estacionamento com 

entrada pela rua Afonso 
Bonito. 

Quer conhecer mais 
o Supermercado Lopes, 
é só visitar a loja na 
rua Cristina Von Zuben 
Almstalden, 272, Vila 

Brizzola, em Indaiatu-
ba. Mais informações, 
inclusive sobre o servi-
ço de delivery, podem 
ser encontradas através 
do telefone: (19) 3894-
6512.
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COLÉGIO META

Colégio Meta aplica avaliação diagnóstica e 
planeja estratégias pedagógicas para 2021
Passada a primeira sema-

na das aulas híbridas no 
Colégio Meta, os dias 

22 e 23 de fevereiro, foram 
marcados pelas avaliações 
diagnósticas, que foram apli-
cadas para todos os alunos do 
Fundamental e Médio, nas 
duas Unidades do Colégio 
Meta. 

A aplicação dessa prova, 
nesse retorno, tem como ob-
jetivo verificar a efetividade 
do ensino remoto e identi-
ficar possíveis defasagens 
no aprendizado durante o 
período de quarentena, além 
de ser uma ferramenta que traz 
informações sobre o quanto 
os estudantes dominam de-
terminados conhecimentos, 
habilidades e competências. 

É possível, dessa forma, 
mapear os pontos fortes e 
de dificuldade da turma e de 
cada aluno, em específico, o 
que funciona de fato como um 
diagnóstico. 

O mapeamento dos pon-
tos fortes e de dificuldade 

dos alunos no domínio das 
habilidades e competências 
trabalhadas, irá embasar os 
planos de ação dos docentes 
e estratégias pedagógicas do 
Colégio para o ano de 2021. 

No dia 22, os alunos do 
Fundamental I realizaram as 
avaliações de Língua Portu-
guesa, Ciências e Geografia. 
Já no dia 23, foi a vez das 
disciplinas de Matemática e 
História. 

Os alunos do Fundamen-
tal II e Médio, realizaram a 
avaliação em apenas um dia, 
seguindo o formato híbrido, 
ou seja, os alunos que estavam 
em sala de aula e os alunos 
que estão estudando de for-
ma rêmora, foram avaliados 
no mesmo dia e horário. As 
disciplinas que contemplaram 
as avaliações do Fundamental 
II foram Língua Portuguesa, 
Matemática, História, Ge-
ografia e Ciências, com 10 
questões em cada uma. 

E as do Ensino Médio, 
foram Gramática, Literatura, 

Produção Textual, Matemáti-
ca, Física, Geografia, Quími-
ca, Biologia e História com 
uma média de 6 a 10 questões. 

A avaliação pedagógica 
faz parte de uma recomenda-
ção para o retorno às aulas pre-
senciais, mas que no Colégio 
Meta sempre foi uma prática 
em todo início de ano letivo. 
Entretanto, esse momento 
exige mais planejamento para 
que a retomada aconteça de 

maneira organizada, segura e 
eficiente. 

Planejamento
As informações captadas 

por esse diagnóstico devem, a 
partir de então, guiar o plane-
jamento anual dos docentes e 
a escolha por intervenções pe-
dagógicas adequadas, dando 
ênfase àqueles pontos que os 
alunos menos dominam. Além 
disso, a diagnóstica permite 

que o professor possa adequar 
suas abordagens e estratégias 
de ensino às necessidades de 
cada aluno, estimulando seu 
progresso e fazendo com que 
ele atinja novos patamares em 
suas competências.

Esse aspecto preventivo é 
uma das características mais 
importantes da avaliação diag-
nóstica e o que a diferencia 
das formas mais clássicas de 
testar a aprendizagem. Sua 

aplicação já no início do pro-
cesso educativo permite que 
o professor conheça as difi-
culdades e reais necessidades 
da turma, e consiga planejar 
intervenções iniciais para tra-
balhar esses pontos com mais 
profundidade.

Tão logo a análise dos 
resultados seja concluída pela 
equipe pedagógica, a sequên-
cia do ano letivo 2021 estará 
ainda mais clara e objetiva.

Quer saber mais sobre o 
processo de formação e de 
ensino e aprendizagem dos 
alunos e conhecer mais sobre 
as atividades desenvolvidas 
pelo Colégio Meta, acesse 
o portal www.colegiometa.
com e passeie por tour virtual 
ou visite as redes socias em: 
facebook.com.br/colegiometa 
e instagram.com/colegiome-
taindaiatuba. 

A Unidade I está situada à 
Rua Hermínio Steffen, nº 96, 
Jardim Regina, e a Unidade II, 
à Av. Cel. Antônio Estanislau 
do Amaral, nº 1541, Itaici.
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Impostos federais em atraso podem ser 
negociados com até 70% de desconto

Por conta dos im-
pactos econômi-
cos provocados 

pela pandemia, pessoas 
físicas e jurídicas pode-
rão negociar dívidas de 
impostos com a União.

Foi publicada no dia 
11/02/2021, pela Procu-
radoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), a Por-
taria nº 1696, que permite 
pessoas físicas e jurídicas 
negociarem os débitos 
relativos a impostos fede-
rais vencidos no período 
de março a dezembro 
de 2020. A modalidade 
estará disponível para 
adesão no período de 
01 de março até às 19h 
(horário de Brasília) do 
dia 30 de junho de 2021.

A negociação abrange 

também os débitos apura-
dos na forma do Simples 
Nacional, vencidos no 
mesmo período, além do 
IRPF – Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Físi-
ca, relativo ao exercício 
de 2020.

Só é possível negociar 
os débitos devidamente 
inscritos na Dívida Ativa 
da União, cuja inscrição 
tenha sido realizada até o 
dia 31 de maio de 2021.

Para validar o parce-
lamento, é necessário um 
pagamento inicial equi-
valente a 4% (quatro por 
cento) do valor total das 
inscrições selecionadas, 
porém esse valor de entra-
da pode ser parcelado em 
até 12 (doze) meses e o 
saldo devedor poderá ser 

pago da seguinte forma:
- Em até 72 (setenta e 

dois) meses para pessoas 
jurídicas, com possibili-
dade de descontos de até 
100% (cem por cento) 
sobre os valores de mul-
tas, juros e encargos, res-
peitado o limite de até 50% 
do valor total da dívida. 
- Em até 133 (cento e 
trinta e três) meses, para 
pessoas físicas, empre-
sários individuais, mi-
croempresas, empresas 
de pequeno porte, insti-
tuições de ensino, Santas 
Casas de Misericórdia, 
sociedades cooperativas 
e demais organizações 
da sociedade civil. Há a 
possibilidade de descon-
tos de até 100% sobre os 
valores de multas, juros e 

encargos, respeitado o 
limite de até 70% do valor 
total da dívida.

Para a transação en-
volvendo débitos pre-
videnciários, continua a 
quantidade máxima de 
até 60 (sessenta) parcelas.

Condições
Como condição para a 

adesão, a PGFN avaliará a 
capacidade de pagamento 
do contribuinte, seja pes-
soa física ou jurídica, con-
siderando o seguinte: Pes-
soa jurídica: considera-se 
impacto na capacidade 
de geração de resultados 
a redução, em qualquer 
percentual, da soma da 
receita bruta mensal de 
2020 (com o início no 
mês de março e o fim 

no mês imediatamente 
anterior ao mês de ade-
são), em relação à soma 
da receita bruta mensal 
do mesmo período do 
ano 2019; Pessoa física: 
considera-se impacto no 
comprometimento da ren-
da a redução, em qualquer 
percentual, da soma do 
rendimento bruto mensal 
de 2020 (com início o no 
mês de março e o fim no 
mês imediatamente ante-
rior ao mês de adesão), 
em relação à soma do ren-
dimento bruto mensal do 
mesmo período de 2019.

Como negociar
O procedimento de 

adesão possui três eta-
pas, sendo todas feitas 
através do Portal Regu-

larize. A primeira etapa 
consiste em preencher 
a Declaração de Recei-
ta/Rendimento para a 
PGFN verificar a capa-
cidade de pagamento do 
contribuinte e liberar a 
proposta de acordo. Caso 
o contribuinte seja apto, 
poderá realizar a adesão 
ao acordo.

Após a adesão, o con-
tribuinte deverá pagar o 
documento de arrecada-
ção da primeira presta-
ção para a transação ser 
efetivada. Caso não haja 
o pagamento da primeira 
prestação, até a data de 
vencimento, o acordo será 
cancelado. (Texto escrito 
por Percival Nogueira de 
Matos - OAB/SP 394.518 
– CRC/SP: 187353/O-8)



Dr. Caio Guarnieri e Drª Talita Martins da Oral Sin

O Grupo Mais Ex-
pressão realiza 
o Troféu Frutos 

de Indaiá há 15 anos, e 
ao longo dos anos foi 
crescendo e ganhan-
do prestígio na cidade. 
Considerado o maior e 
melhor evento de pre-
miação de Indaiatuba 
e região, o Frutos de 
Indaiá visa premiar as 
empresas e empresários 
que se destacaram na 
pesquisa realizada com 
os moradores do muní-
cipio.

A premiação também 
tem como objetivo gerar 
um retorno financeiro 

Troféu Frutos de Indaiá premia as 
melhores empresas de Indaiatuba
Empresas premiadas foram escolhidas pela população indaiatubana

FOTOS: JME

e dar visibilidade aos 
premiados através da 
campanha publicitária 
realizada pelo Grupo 
Mais Expressão.

Aos eleitos pela pes-
quisa, foi oferecida uma 
cota publicitária que 
desde março do ano 
passado as empresas e 
empresários que rece-
berão o Troféu Frutos 
de Indaiá, e que foram 
escolhidos através de 
voto popular, tem sua 
marca veiculada em to-
das as mídias do grupo.

15ª edição
A 15ª edição, que era 

pra ter acontecido em 
novembro de 2020, pre-

cisou ser adiada devido a 
pandemia da Covid-19. 
Porém todos os detalhes 
e serviços continuam, 
assim como o show da 
dupla Maiara & Marai-
sa que prometem ani-
mar e tornar a noite de 
premiação ainda mais 
inesquecível.

Donas de belas vo-
zes, as irmãs são uma 
das principais duplas do 
cenário da música serta-
neja da atualidade. Na 
internet não poderia ser 
diferente. Elas já alcan-
çaram marcas expressi-
vas como superar três 
bilhões de visualizações 
e mais de seis milhões 
de inscritos em seu canal 

oficial do YouTube.
E a escolha de uma 

dupla feminina não foi 
à toa. O Troféu Frutos 
de Indaiá que comple-
tou em 2020, 15 anos, 
irá homenagear as mu-
lheres. Cada vez mais 
presente no mundo 
empresarial, às mulhe-
res tem se destacado 
nas pequenas, médias e 
grandes empresas.

Hoje, o Brasil é o 
sétimo país com o maior 
número de mulheres 
empreendedoras.  O 
dado é de um levanta-
mento da Global En-
trepreneurship Monitor 
(GEM), realizado com 
49 nações. Ao todo, 
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DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Eliana, Brenda de Matos  e Percival da Harmonia Contabilidade e Assessoria Empresarial

são mais de 24 milhões 
de brasileiras tocando 
negócios próprios, ge-
rando empregos e mo-
vimentando a economia.

“As mulheres vem 
se destacando cada vez 
mais no cenário em-
presarial devido a sua 
competência e dedica-
ção ao trabalho, e nada 
mais justo que sejam 
reconhecidas”, finaliza 
Di Santi.

Reconhecimento
E o sucesso do Tro-

féu Frutos de Indaiá 
também foi reconhecido 
através do projeto de lei 
7.200/2019, de autoria 
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 
segmentos de atuação. 
“A premiação já é rea-
lizada anualmente pelo 
Grupo 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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“Concertos ao Entardecer” conta com a participação do violinista e maestro Cláudio Cruz 
DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Violinista e maestro, Cláudio Cruz, é um dos con-
vidados da temporada “Concertos ao Entardecer”

DIVULGAÇÃO

Camerata Filarmônica de Indaiatuba 
realiza apresentação online neste domingo

A Associação Ca-
merata Filarmô-
nica de Indaia-

tuba (ACAFI) realiza 
neste domingo (28) a 
primeira apresentação 
da temporada “Concer-
tos ao Entardecer”, em 
parceria com o Sapezal 
Golf. O concerto será 
transmitido na página 
oficial da instituição no 
facebook, às 17h30.

O primeiro concerto 
faz parte do Clube Ca-
merata, e recebe o solista 
e renomado violinista e 
maestro Cláudio Cruz, 
sob regência e direção 
artística da maestrina 
Natália Laranjeira, e 
serão apresentados “La 
primavera” e “Inverno”, 
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da série de concertos 
“As quatro estações”, 
de Vivaldi; a obra “Di-

vertimento em Re”, de 
Mozart e a obra” Obli-
vion”, do compositor 

homenageado do ano, 
o argentino Astor Pia-
zzola.

A temporada tem 
como objetivo arreca-
dar verba para a ma-
nutenção dos projetos 
da instituição, além de 
cont inuar  ofer tando 
concertos de qualida-
de para a população. 
Entre os projetos estão 
“Camerata Aprendiz”, 
para músicos inician-
tes; “Camerata Jovem”, 
para estudantes de mú-
sica em busca de prática 
orquestral; “Camerata 
Filarmônica Brasileira”, 
orquestra profissional 
voltada à divulgação da 
música erudita brasi-
leira; “Camerata Filar-
mônica de Indaiatuba”, 
orquestra profissional; 
“Quarteto Lirius”, quar-

teto de cordas femini-
no; e “Academia ACA-
FI”, responsável pela 
promoção de festivais, 
masterclasses e cursos 
de especialização com 
professores e artistas 
renomados. 

Atualmente a ACAFI 
conta com o patrocínio 
de empresas da cidade 
como a Filtros Mann; 
Tuberfil,;o apoio das 
empresas Keltec; CSM 
tube; ABELV; Diso Ali-
mentos; Lógica Con-
tabilidade; e Advance 
Tintas. 

Além disso, a ins-
tituição conta com a 
parceria da Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba, 
através da Secretaria de 
Cultura para a manu-
tenção do projeto “Ca-
merata Comunidade”, 

que atende crianças de 
06 a 16 anos, no contra 
turno escolar através de 
aulas de instrumentos de 
cordas friccionadas e de 
musicalização infantil, 
e também para as apre-
sentações dos concertos 
didáticos do Quarteto de 
Cordas dos professores 
do projeto; e concertos 
do Quarteto Guarany nos 
eventos culturais orga-
nizados pelo município. 

A ACAFI também 
conta com contribuições 
voluntárias que pode-
rão ser feitas através 
do QR Code durante a 
transmissão ou através 
da assinatura mensal 
como amigo do projeto 
através do website. Mais 
informações através do 
email contato|@camera-
tafilarmonica.org.
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A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a co-
leção Tutti Sposa. Tecidos nobres, com muita transpa-
rência, 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

Maria Goreti, Elisnaia, Edijane e Viviane, da Unidade I do Colégio Meta, recebem homenagem pelo Dia das Auxiliares de 
Serviços Gerais. Parabéns para essa equipe maravilhosa.

A Nova Loja 

Casamento de Daiana Carvalho. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente.

Maria Eduarda, 1º ano da Unidade I, do Colégio Meta 
produzindo Máscaras Indígenas.

Dra. Larissa consultando o lindo Bob, dos proprietários 
Samuel e Natasha, 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.

Sofia, aluna da 2ª Etapa, da Unidade II, do Colégio Meta em 
atividade de Reconhecimento dos Números.

Adelaide Decorações

Anna, aluna do 1º ano da Unidade II, do Colégio Meta em 
atividade de Pescaria Silábica, jeito divertido de aprender.

Clínica Bicho Amigo

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

Bicos & Focinhos

Colégio Meta

Dra. Nathalia consultando a linda Pitica na Clínica Bicho Amigo. 
Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715
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Mais uma renovação chegando, um parceiro de muitos 
anos, obrigada família Madelasca pela confiança. Na foto 
Vô Valdir, Vô Ricardo, Pai Valdir, Gael e Bisavô Hélio!!

Gleison do Pesqueiro Santo Agostinho, parabeniza a 
Vanessa, a sétima colaboradora a completar 10 anos 
de bons serviços prestados. Parabéns Vanessa e 
obrigada Gleison por estar conosco por mais um ano!!

Lucas Amstalden / Jorge Amstalden e Ângela 
Amstalden da Stalden Consultoria Empresarial , 
em Stalden, na Suíça. Obrigada Lucas pela reno-
vação da nossa parceria!!

Equipe Z10 Imóveis, se especializando para melhor atender seus clientes, parceria de 
sucesso com a Zorzi engenharia! 

André Ricardo Ganzarolli, Diretor Comercial da Geraldini Marmoraria, em reunião das 
empresas da Prata da Casa.  Sejam bem vindos de volta Geraldini Marmoraria ao nosso 
Jornal, obrigada!!

Fernanda e Vitória com sua equipe Cristiane,  Adriane e Tatiane, da Boutique das Pães, 
quem ainda não conhece, não sabe o que está perdendo, tem pães e doces maravilhosos!!
Venha nos visitar na rua Rua Pedro de Toledo, 767, Centro, Indaiatuba 

Na última quinta-feira inaugurou a mais nova agência do Sicredi,a primeira 
Instituição Financeira Cooperativa do Brasil, no Jardim Morada do Sol. Desejamos 
ao César Gerente Geral parabéns e muito sucesso!!

Agradecemos o Grupo Atento um grande parceiro, pela 
renovação da nossa parceria. Na foto Adriano e sua 
esposa Tatiane!! 



MARCELA MAHAYANA

JUDAS E O MESSIAS 
NEGRO
Lançamento - Drama 
- Classificação 16 anos - 
124 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (25) a Quar-
ta (3): 16h15* / 19h30 
[TC]
*no sábado e domingo 
a sessão das 16h15 tam-
bém será exibida na sala 
Topázio Comfort [TC]
.........................................
MONSTER HUNTER
Lançamento - Ação / 
Aventura / Fantasia - 
Classificação 14 anos - 
103 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (25) a Quarta 
(3): 19h50
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (25) a Quarta 
(3): 15h50 / 20h15
Polo Shopping
Quinta (25) a Quarta 
(3): 16h20 / 20h10
.........................................
A VIÚVA DAS SOM-
BRAS
Pré-estreia - Suspense 
/ Terror - Classificação 
14 anos - 87 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (25), Sexta (26), 
Segunda (1º), Terça (2) 
e Quarta (3): 20h30
Sábado (27) e Domingo 
(28): 17h30 / 20h30
.........................................
TOM & JERRY - O 
FILME
2ª semana - Aventura / 
Comédia - Classificação 
livre - 102 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (25), Sexta (26), 

Segunda (1º), Terça (2) 
e Quarta (3): 16h40 
[TC] / 19h05 [TC]
Sábado (27) e Domin-
go (28): 14h50 / 16h40 
[TC] / 19h05 [TC]
Polo Shopping
Quinta (25), Sexta (26), 
Segunda (1º), Terça (2) 
e Quarta (3): 15h30 / 
17h10 / 19h15
Sábado (27) e Domingo 
(28): 14h15 / 15h30 / 
17h10 / 19h15
.........................................
#SEMSAÍDA
3ª semana - Suspense - 
Classificação 16 anos - 
91 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (25) a Quarta 
(3): 18h15
.........................................
PINÓQUIO
6ª semana - Fantasia / 
Aventura - Classificação 
10 anos - 120 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (27) e 
Domingo (28): 14h40
.........................................
MULHER MARAVI-
LHA 1984 *
11ª semana - Aventura / 
Ação - Classificação 12 
anos - 151 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (27) e 
Domingo (28): 17h05 
*Para este filme somen-
te no Jaraguá - PRO-
MOÇÃO 2 X 1: NA 
COMPRA DE UM IN-
GRESSO, O SEGUN-
DO É GRÁTIS!
*Válido apenas para compras 
nas bilheterias do cinema
Polo Shopping
Quinta (25) a Quarta 
(3): 19h35

Marcela é cega e pela Pandemia começou a dar aulas online

Marcela Mahayana 
é formada em 
Canto Popular 

pela FASM, Faculdade 
Santa Marcelina, em São 
Paulo. Com 30 anos, está 
no auge da sua juventude e 
muito feliz com a profissão 
que escolheu: cantora e 
professora de Música.

Ela conta que foi muito 
ligada à Música desde mui-
to pequena, e que ela e os 
pais tem até hoje o costume 
de escutar discos de vinil na 
vitrola. Para vocês terem 
uma ideia da paixão envol-
vida, no acervo da família 
tem cerca de 3.000 discos 

de vinil, que eles costumam 
ouvir cotidianamente nos 
jantares e reuniões fami-
liares. 

Marcela diz que durante 
a adolescência cogitou a 
ideia de ser perfumista, mas 
que durante o Ensino Mé-
dio, se desencantou muito 
com a Química. Pensou 
também em se tornar fisio-
terapeuta, mas na hora do 
vestibular, o amor pela Mú-
sica falou mais alto, o que 
em um primeiro momento 
não foi muito bem compre-
endido: “Meu pai dizia que 
antes de ser artista eu tinha 
que ter uma profissão. E eu 
respondia que era isso mes-
mo, que eu queria ganhar a 
vida profissionalmente com 

Música”. 
Diz que o que ela mais 

ama é fazer shows, tudo isso 
junto com o prazer de dar 
aulas de canto. Ela lembra 
que no começo da carreira 
foi difícil encontrar alunos 
fixos, e que algumas pessoas 
que procuravam por ela aca-
bavam desistindo das aulas 
depois de saber que é cega.

“A partir daquele mo-
mento eu parei de dizer que 
tinha deficiência visual para 
quem queria fazer aula. Não 
aceito mais discriminação, 
sei que sou uma mulher 
adulta e competente. Quem 
quiser saber, terá uma sur-
presa na primeira aula. A 
qualidade do meu trabalho 
é a mesma de alguém que 

enxerga”, defende a moça, 
determinada, porém meiga, 
e de um timbre vocal forte e 
ao mesmo tempo delicado: 
“Hoje em dia, tenho alunos 
muito queridos, morro de 
orgulho”.

Sobre preferências mu-
sicais, Marcela diz ser apai-
xonada por MPB, citando 
artistas renomados como 
Caetano Veloso, Chico Bu-
arque, Milton Nascimento 
e outros. Mas não deixa 
de lembrar que quando o 
assunto são bandas interna-
cionais, ela se define como 
“totalmente Beatle-manía-
ca”. Para conhecer mais o 
trabalho dela, é só procurar 
no Facebook por Marcela 
Mahayana.

Conheça a professora de 
Música Marcela Mahayana 

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

CINEMA

www.topaziocinemas.com.br

A19

A Cantora e professora de Música Marcela Mahayana, que faz questão de sair dos estigmas impostos a uma mulher com deficiência visual
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AP05007 - JATOBÁ - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - CENTRO -  AU. 120 m² - Aparta-
mento semi mobiliado com microondas, fogão, sofá, mesa de jantar, camas tipo box 
com 3 dormitórios sendo 1 suíte (sendo 1 dormitório com armário planejado), la-
vabo, sala para dois ambientes com parede em concreto, lavanderia, wc de serviço, 
wc social e garagem para 2 autos coberta. Condomínio com área de lazer completa 
e Portaria 24 horas!!!R$ 3.000,00 + COND + IPTU.

CA09262 - JARDIM PAU PRETO  AT.260m² - AC 226m² - CASA COMERCIAL PARA 
SER REFORMADA - 02 dorms com armários embutidos, sendo 01 suíte. 01 WC so-
cial. Ampla sala de estar com 27m². Sala de jantar. Cozinha planejada e lavanderia 
fechada. Jardim de Inverno no centro do imóvel e Quintal. FUNDOS: 01 Dorm, 01 
WC, Despensa e Varanda coberta. 02 vagas cobertas. Vagas para clientes na frente 
do imóvel OBS.: Cômodos Amplos. Aberto negociação para reforma. LOCAÇÃO R$ 
3.250,00 + IPTU

CA09269 - AT 311 m² - AC 210 m² - SOBRADO EM CONDOMÍNIO FECHADO - JD POR-
TAL DE ITAICI - 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 salas integradas estar e jantar, 3 banhei-
ros, cozinha, lavanderia e despensa, área com churrasqueira, 4 vagas de autos sendo 
2 vagas coberta, piscina.  Móveis planejados na suíte, cozinha e banheiros e ar condi-
cionado nos dormitórios, condomínio com infra estrutura de área de lazer, quadras, 
campo de futebol,  portaria 24 horas. R$ 750.000,00.

CA09277 - VILA RUBENS - AT.125 m² - AU.107m².- 02 dormitórios (sendo 01 suíte),sala de 
estar, cozinha com planejados,  WC social, garagem coberta para 02 carros. R$ 280.000,00.

CA09278 - JARDIM BELA VISTA - MARAVILHOSA CASA TÉRREA Á VENDA - AT. 250 
m² AC. 131,60 m² - com 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet planejado, cozinha 
planejada, sala ampla, wc social, lavanderia, quintal e garagem para 4 autos sendo 
2 cobertas. R$ 570.000,00.

CA09261 - VILA ALMEIDA - AT.300m² AT.60m² - 02 dormitórios, sala, cozinha, wc 
social e lavanderia, sem vaga de garagem casa de fundos com ótima localização à 
100 metros do shopping Jaraguá. Locação R$ 1.400,00 + IPTU.

CA08178 - RESIDENCIAL PANORAMA - SOBRA-
DO - AT.309m² - AC.272m² - 04 Suítes todas com 
varanda, sendo 01 máster com closet, sala 03 
ambientes, lavabo, cozinha, despensa, lavande-
ria, varanda gourmet, piscina, garagem pra 04 
autos sendo 02 cobertas. Condomínio fechado 
(próximo ao Colégio Objetivo).Trilha para cami-
nhada e local de descanso ao redor de um lago, 
Salão de festas, Portaria 24hs. R$ 1.100.000,00

LOCAÇÃO

SL01047  - SALA COMERCIAL EDIFICIO AM-
BASSADOR-  AU 40,00 m²  - Sala Comercial 
com WC e Elevador, Ótima localização (Cen-
tro) LOCAÇÃO R$ 600,00 + COND + IPTU. 

AP05018- RESIDENCIAL VANDO-AU.67m²- 02 
dormitórios, wc social, sala , cozinha, lavan-
deria, 01 vaga de garagem coberta, elevador, 
portaria 24 hs área de lazer com piscina, salão 
de festas. R$ 950,00 + COND.+IPTU 

CA09198 -SALTO - AT.350 m² AC. 270 m² - 
Casa em condomínio Salto/SP.  4 dormitórios 
sendo 1 suíte com hidro, 3 banheiros. sala de 
estar, jantar e TV, mezanino com escritório/
biblioteca, , cozinha planejada, área de ser-
viço planejada, edícula com área gourmet, 
garagem para 4 carros e uma moto,  jardins 
(interno e frontal) e pomar. Condomínio com 

02 quiosques, salão de festas, academia ao 
ar livre, campo de futebol, quadra polies-
portiva, quadra de areia, quadra de tênis 
iluminada, pomar e circuito de caminhada. 
R$ 4.000,00 + COND + IPTU.

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

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

VENDAS:

SL01053 - OFFICE SQUARE - AU. 31m² - Sala 
com ótima localização, em prédio comercial 
entregue sem acabamento, podendo ser fei-
to de acordo com o gosto e a necessidade do 
usuário, com wc privativo.  R$ 200.000,00.

TE06228 - LOTEAMENTO BORTOLETTO ITAI-
CI - AT 748m² TERRENO DE ESQUINA - Fácil 
acesso ao Centro da Cidade, Rodovias e Aero-
porto de Viracopos - VENDA R$ 450.000,00.

CA09259 - JARDIM FLÓRIDA - AC 171,00m² 
AT 163,00 m² - CASA TÉRREA - 03 Dormitó-
rios, sendo 01 suíte. Sala. WC Social. Cozinha 
planejada, Forno elétrico e Cook top. Gara-
gem para 02 carros cobertos. FUNDOS, PARTE 
SUPERIOR: Área Gourmet e WC social. VEN-
DA R$ 425.000,00.

CA09203 – RESIDENCIAL  JARDIM VENEZA – 
AT.108 m² AC 76 m² 03 dormitórios sendo 01 
suíte com área de luz privativa, sal de estar 
com pé direito alto, cozinha, lavanderia, chur-
rasqueira, R$ 360.000,00.

CA09194 – JARDIM  BELO HORIZONTE -  AT 
150 m²  AC 100,91 m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte, garagem para 02 autos, próximo a 
rodovia e rodoviária. R$ 387.000,00



B2 Imóveis

         

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
CA00420-VILA SORIANO-2 dorms+dep+2vagas ................................................. R$ 380.000,00
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 
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$ 430.000,00
CA00398-JD. ELDORADO-2 dorms+dep+piscina+1vaga ..................................... R$ 380.000,00
CA00425-ITAQUERA-SP- 2 dorms +dep+2vagas(aceita permuta) ...................... R$ 290.000,00
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
CA00408-PARQUE DAS NAÇÕES-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ........................ R$ 630.000,00
CA00413-JD. REGENTE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ...................................... R$ 480.000,00
CA00415-JD VENEZA-2 dorms c/suíte+dep+2vagas ........................................... R$ 290.000,00
CA00418-JARDIM DOS SABIÁS-(2 casa)02 dorm+dep+2vagas .......................... R$ 380.000,00
CA00426-PAU PRETO- 3 dorms c/ suíte +dep+2vagas ....................................... R$ 530.000,00
CA00430-JARDIM PRIMAVERA-3 dorms c/ suíte +dep+2 vagas. ....................... R$ 500.000,00
CA00433-PQ. SÃO LORENÇO-3 dorms +dep+4 vagas ........................................ R$ 470.000,00
CA00431-ITANHAEM-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas( aceita permuta) ............. R$ 280.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00424-CASA BELA-3 dormitórios c/ suíte+dep+1 vaga .................................. R$ 655.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .............................. R$ 1.100.000,00
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vagas ............................................ R$ 1.060.000,00
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
CA00385-GUARUJÁ-SALTO-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas ............................... R$ 469.000,00
CA00429-MANTOVA- 03 dormis c/ suíte+dep+2 vagas...................................... R$ 649.000,00
CA00384-BRESCIA-03 dorms c/ suíte +dep+2vagas. .......................................... R$ 685.000,00
CA00383-VIENA- 03 dormsc/suíte+dep+4vagas ................................................ R$ 740.000,00
CA00046-VISTA VERDE- 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas .................................... R$ 784.000,00
CA00419-SÃO LUIZ -SALTO-4 suítes +dep+3vagas(alto padrão ....................... R$ 2.300.000,00 
CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 4 suítes+dep+3 vagas ........................................ R$ 1.300.000,00
CA00432-MARIA DULCE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas. ................................ R$ 1.200.000,00
CA00434-DUAS MARIA-03 suítes +dep+4vagas ( Alto padrão). ...................... R$ 2.700.000,00

APARTAMENTO

AP00006-PRAIA GRANDE- 1 dorms +dep+1 vaga. ............................................. R$ 160.000,00
AP00179-VILA FELICITÁ 3 dormsc/ suíte+dep+2 vagas. ..................................... R$ 450.000,00
AP00175-SOHO- 3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ................................................ R$ 440.000,00
AP00092-EDIFÍCIO VICTÓRIA-3 dorms c/ suíte+dep 1 vaga  .............................. R$ 350.000,00
AP00103-DUETO DI MARIAH-03 dorms +dep + 2vagas ..................................... R$ 395.000,00
AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga ......................................................... R$ 230.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga ......................................................... R$ 125.000,00
AP00135-JARDIM MORUMBI- 2 dorms+dep+2vagas ........................................ R$ 235.000,00
AAP00170-EDIFÍCIO WINDS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas .............................. R$ 610.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dormsc/ suíte+dep+3vagas....................................... R$ 950.000,00
AP00174-CENTRAL PARK-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ................................... R$ 750.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas .......................................... R$ 325.000,00

AP00180-LÊ JARDIN- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ......................................... R$ 530.000,00
AP00173-EDIFÍCIO CLASS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vaga ................................... R$ 430.000,00
AP00166 PREMIUM RESIDENCE - 02 dorms c/ suíte +dep+2 vagas ................. R$450.000,00
AP00178-EDIFÍCIO IMAGINE-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas .............................. R$ 550.000,00
AP00164-MAGESTIC- 3suítes+dep+3vagas(aceita permuta). ......................... R$ 1.100.000,00
AP00181-WINDS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas( aceita permuta) ................... R$ 800.000,00

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
CH00062-NIRVANA- ITU- 4 dorms c/ suíte +dep+2vagas+piscina (aceita permuta)R$ 750.000,00
CH00063-TERRAS DE ITAICI- 1000m (terreno) ................................................... R$ 410.000,00

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA216 - JD. CALIFÓRNIA- R$280 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha ampla, 
lavanderia coberta, banheiro e garagem coberta para 2 carros. Possui portão eletrônico. Aceita 
Permuta com casa menor no Jardim do Vale.
CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 ba-
nheiros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDESP - ITANHAEM - R$ 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.
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, lavan-
deria, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condiciona-
do, área gourmet com churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 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 gour-
met. 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.   
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e 
jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira 
e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, 
lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condo-
mínio ou apartamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condi-
cionado, 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 aparta-
mento até 200 mil.     
CA306 – CIDADE NOVA – R$600 MIL - 3 dormitórios, 2 banheiros, sala de estar dois ambientes, 
sala de jantar com área de luz, copa com armário, cozinha planejada, lavanderia, dispensa com 
prateleiras, garagem para 3 carros sendo 2 cobertas, edícula com 1 dormitório, cozinha, banheiro e 
oficina. Possui área gourmet com churrasqueira e quintal com pé de jabuticaba.                                                                                                                        
                                        

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 construti-
vo 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, pis-
cina, playground, quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
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 churras-
queira.
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dormitórios com varanda, 1 suíte com closed, 
banheiro, sala, lavabo, cozinha com varanda gourmet e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado 
e aquecedor solar.   

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$135 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem 
para 1 carro.                                                                                                                         
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 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 pla-
nejada, 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, lavan-
deria e garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala 
de jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão 
de jogos. Possui portão eletrônico e elevador. Obs: Apartamento todo mobiliado. Aceita permuta com 
terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                         
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 
ambientes e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 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.
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar planejada, 
sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda com churrasqueira e 
garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, cozinha americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cervejaria, adega de 
vinho, eletros de cozinha e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes.                                                
Área de lazer completa e elevador.                     

TERRENOS

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

  
TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta com carro até R$100 Mil.
TE60 – NOVA VENEZA – R$160 MIL – 150 m² 

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, 
varanda, piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 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 
pequeno, sala de musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$600 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado 
com alambrado, garagem coberta para 2 carros.
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, 
cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, 
piscina e quintal com cocheira.

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.
JD. MORADA DO SOL – R$1.350,00 – 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$700,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$960,00 – 2 dormitórios, cozinha, banheiro e garagem coberta para 2 carros. 
JD. MORADA DO SOL – R$850,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e entrada para moto. 

APARTAMENTOS

JD. TROPICAL – R$1.000,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, 
sacada e garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$1000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 – Kitnet 

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

TERRENOS

TE00217-RECANTO DAS FLORES 5.000M. .......................................................... R$ 750.000,00
TE00218-JD. COLONIAL 153M .............................................................................. R$ 185.00,00
TE00207-VILA RUBENS 250M. ........................................................................... R$ 220.000,00
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)
TE0095-DUAS MARIA-360M. ............................................................................ R$  530.000,00
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
TE00290-CENTRO-200M .................................................................................... R$ 387.000,00
TE00294-CENTRO-2281M .................................................................................. R$ 550.000,00
TE00297-VILA HOMERO-300M (aceita troca  .................................................... R$ 320.000,00
TE00298-VILA BURGESE-460M .......................................................................... R$ 450.000,00
TE00300-EUROPARK-1000M. ............................................................................. R$ 480.000,00
TE00301-RECREIO CAMPESTRE JOIA 915MTS .................................................. .R$ 350.000,00
TE00303-JD. DOS SABIÁS-150MTS ................................................................. R$ 150.000,00

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

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

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

LOCAÇÕES

CASA

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$ 3.450,00=iptu
CA00400-CIDADE NOVA-06 Salas+ dep. (comercial). .....................................R$ 6.000,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA- 04 suítes + dep +4 vagas ...........................R$ 10.500,00+cond e iptu
CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 04 suítes+dep+4vagas ..........................R$   7.500,00+cond+iptu
CA00423-JARDIM AMSTALDEN-3dorms c/ suíte+dep+2 vagas ...........R$ 4.000,00+cond+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
AP00106-VILLAGIO DI AMORE- 2 dorms + dep+ 1 vaga ......................R$ 1.900,00+cond+iptu
AP00160-PÁTIO ANDALUZ- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ..................R$ 3.300,00+cond+iptu
AP00163-PREMIUM RESIDENCE-3 dorms c/ 2 suíte+dep+2vagas .......R$ 2.950,00+cond+iptu
AP00171-DUETO DI MARIAH- 2 dorms c/ suíte+dep+2vags ................R$ 1.900,00+cond+iptu
AP00103-DUETO DI MARIAH-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ..............R$ 1.800,00+cond+iptu
AP00177-VERTENTES ITAICI-3dorms c/ suíte+dep+2vagas ..................R$ 1.700,00+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
TE00140-JARDIM REGINA 600M ....................................................................R$ 2.000,00+iptu
TE00299-CIDADE NOVA 400M .......................................................................R$ 1.000,00+iptu

PONTO COMERCIAL E CHÁCARAS

CH00051-COLINAS DE INDAIATUBA- Quarto, banheiro e piscina (festas). ............ R$ 2.500,00 
PT00009-ITAICI- 2pavimento, cozinha, 4 wcs . ...............................................R$ 6.000,00+iptu

SALÃO E SALAS

SL00028-CENTRO- 450MTS. .........................................................................R$ 11.000,00+iptu
SL00018-JARDIM MORADA DO SOL-250MTS ................................................R$ 5.000,00+iptu
SL00040-JD. DOS MARITACAS 126MTS. .........................................................R$ 2.000,00+iptu
SA00020-EQUERE OFFICE- 56MTS. .........................................................R$ 800,00+iptu+cond
SA0004-AV CONCEIÇÃO-35MTS .......................................................................R$1000,00+iptu
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS ...............................................................R$ 1.200,00+iptu
SA00021-CANDELARIA OFFICE-49MTS ..............................................................R$750,00+iptu
SA00022-AV DOS INDAIÁS-90MTS ....................................................................R$ 650,00+iptu

GALPÕES

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
GL00039-EUROPARK- A/T 1000m A/C 980m ...............................................R$ 15.000,00+iptu
GL00040-AMERICAN PARK-A/T1150m A/C1022m. .....................................R$ 15.000,00+iptu

OPORTUNIDADE!!! 
CHÁCARA ESTRADA DO FOGUETEIRO 

SÓ  TERRENO 1000 METROS 

R$ 220.000,00
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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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Pizzaria

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Lava RápidoCaçamba Cartuchos

Alianças

Pousada

Mecânica

Pinturas

Lava Rápido
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária
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Classificados

REF 02- Casa em Con-
domínio – Vila Res. Gre-
en Park - R$1.200.00,00, 
sobrado AT- 300m², AC 
264m², 3 vagas de gara-
gem, 3 suítes, mezanino, 
sala jantar e estar, cozinha, 
5 banheiros, spa, área gour-
met, lavanderia, home offi-
ce, quadra poliesportiva, e 
play ground. Aceita permuta 
com imóvel de menor valor. 
Fone – (19) 9 7109-6186
REF-03  - Casa em Condo-
mínio – Villágio de Itaici –
R$630.000,00,  AT- 150m², 
AC 110m², lindo sobrado, 
de esquina, 3dorm, 1 suíte, 
piscina. Aceita imóvel de 
menor valor. Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 10 – PQ. Boa Espe-
rança – R$600.000,00 - AT- 
463 m² 02 casas - Uma com 
121,24m² 03 dorm, sala, 
coz, 2 banheiros, 06 vagas 
de garagem e outra 51,48m² 

Chácara Colinas - Com 
2 dormitórios, banheiros 
feminino e masculino R$ 
750.000,00 F.: (19) 4105-
7479
Sítio Monte Mor - 1,5KM 
do centro de Monte Mor, Via 
asfaltada, ótima casa e mais 
duas edículas, Piscina, lago 
e área verde preservada.F.: 
(19) 4105-7479
Chácara Fogueteiro - Rua: 
Guarita, nº578, 3 suítes, 
banheiro social, 2 salas, 
cozinha, salão de churras-
queira com forno de pizza, 
garagem com cobertura p/ 
5 carros, descoberta p/ 8 
carros, casa de caseiro, 2 
cômodos em baixo e 1 em 
cima com banheiro. Aceito 
financiamento e terreno 
R$750.000,00 Falar com 
João (19) 99482-6697
Vende-se uma chácara 
no Vale do Sol - A.T.: 
1.000 m², A.C.: 170m² . 
Valor R$550.000,00 Falar 
c/ Carlos ou Sandra F.:(19) 
97119-8369 / (19) 99487-
5089

 
REF 09 – Terreno em Con-
domínio – Jardim Quintas 
da Terracota – Esquina 
- 1663m² R$430.000,00. 
Fone – (19) 9 7109-6186
Terreno Jardim Colonial - 
150 metros. R$ 185.000,00 
(19) 99384-7400
Terreno Elias Fausto - 175 
metros R$ 57.000,00 F.: 
(19) 99384-7400
Vendo Terreno em con-
domínio de alto padrão  
Maison Du Parc - 495m² 
Fone: (19) 99115-8368
Vendo Terreno em Con-
domínio fechado Hori-
zontown - 450m² F.: (13) 
99712-3768

 
Vendo ponto comercial 
Borracharia - pronta para 
trabalhar, está em funciona-
mento. Avenida Ário Barna-
bé, 511. Falar com Sebas-
tião F.: (19) 3894-5279

 
Viajo para o Paraguai en-
comendas pelo Fone: (19) 
98201-7566 Ricardo e Sa-
mantha ou deixar o contato.
Vendo Bancada c/ 2 cadei-
ras 2 espelhos c/ moldu-
ras. R$1.000,00 R: Chile, 
244 - JD. América F.: (19) 
3312-0908
Vendo Jogo de Quarto 
completo (guarda roupa 
com 10 portas, criado mudo 
e cama) madeira maci-
ça. Produto de Showroom 
Festival de Gramado/RS. 
F.: (19) 99855-2170 / (19) 
99384-7418
Vendo Sanona marca Mi-
chael 80 baixos nova F.: 
(19) 98120-3357
Vendo Máquina de car-
tucho R$300,00 F.: (19) 
3935-1633 
Vendo Porta de vidro de 
correr 1,60 R$ 400,00  F.: 
(19) 3935-1633 

Casa nova condominio 
Bréscia - 3 dormitórios c/ 
suíte 1 vaga coberta R$ 
689.000,00 (12) 997743282 
WhatsApp

 
Casa Nova  Jardim Veneza 
- 2 dorm. sendo uma suíte, 
sala cozinha, wc com box, 
armário e espelho, vaga de 
garagem.  R$ 1.100,00 + 
IPTU. F.: (19) 98346-2299
Casa Nova Jardim Vene-
za - piso superior 2 dorm. 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha, com box, armário e 
espelho, vaga de garagem.  
R$ 1.100,00 + IPTU  F.: (19) 
98346-2299

 
Apartamento 3 dorm no 
Vertentes do Itaici - Chá-
cara do Trevo. 2 vagas 
cobertas, 85 m² de área util. 
Móveis planejados na cozi-
nha e banheiros. R$340.000 
a vista ou aceita permuta 
com terreno no cond. Resi-
dencial Dona Lucilla, Duas 
Marias ou Maria Dulce. 
Direto com o proprietário, 
19-98339-7316
REF 07- Edif. Athenas – 
Lindo apto R$1200.000,00 
- Área útil 184m², amplas 
sala e cozinhas, 04 dormi-
tórios, 02 suítes, 03 vagas 
de garagem, salão de fes-
tas, piscina. Fone – (19 )9 
7109-6186
Apartamento Plaza Bela 
Vista - 2 dormitórios c/ suíte 
2 vagas de garagem F.: (19) 
99384-7400
Condomínio Nações Jd. 
Alice - Ótimo apartamento 
no 1º andar com 02 dor-
mitórios e vaga de gara-
gem, acabamento exce-
lente, com sanca na sala, 
wc. Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de en-
t rada  +  pa rce las  de 
R$1.210,00 F.: 99762-7997 
/ 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice - 
02 dormitórios e demais de-
pendencias todas com mó-
veis planejados, portaria 24 
horas, área de festas, vaga 
de garagem, piscina, eleva-
dor. Apenas R$220.000,00 
Aceita financiamento. ou 
terreno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Aparta-
mento com 02 dormitórios 
em ótimo acabamento e 
vaga de garagem porta-
ria 24 horas por apenas 
R$140.000,00 F.: 99762-
7997 / 98271-6141 Corra!

 
Apartamento Dueto Di 
Mariah - 3 dormitórios c/ 
varanda gourmet 2 vagas 
R$ 1800,00+cond+iptu F.: 
(19) 99384-7400
Apartamento mobiliado 
Vila Furlan -  2 dorm. sala, 
wc, cozinha, uma vaga de 
garagem.   R$ 1.400,00 + 
Cond. F.: (19) 98346-2299

 
Sítio em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dor-
mitórios, 02 wcs , toda ava-
randada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido com 
água por gravidade,  diver-
sas árvores frutíferas, play 
groud, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, barra-
cão, lago com peixes, tele-
fone fixo, torre de internet 
a 500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294

Vendo TV 14 polegadas 
R$100,00 F.: (19) 3935-
1633
Vendo Geladeira Brastemp 
2 portas, cor: branca R$ 
600,00 .: (19) 3935-1633
Vendo Fogão Cooktop 
com pedra de marmore 
R$300,00
Vendo 2 Cama elástica mini 
jump R$150,00 cada F.: (19) 
3935-1633
Vendo Jogo de sofa semi 
novo F.: (19) 98120-3357

 
Aulas de Portugues e re-
dação com o Jornalista 
Ricardo F.: (19) 98201-7566 
/ 98315-9064
Ofereço-me  como em-
pregada domestica 3x por 
semana, como cuidado-
ra de Criança, ajudante 
de cozinha. Tereza - (19) 
99738-2266

Ofereço-me para fazer 
declarações de imposto de 
renda. Valor R$ 70,00 F.: 
(19) 99124-2964
Ofereço-me como Manicu-
re, pedicure, cabeleileira e 
depiladora - atendo a domí-
cilio. Faça uma sobrancelha 
por R$15,00 e ganhe o buço 
gratuito. F.: (19) 99369-
5615 / (19) 3935-0499
Oferço-me para trabalhar 
como Pedreiro, Encanador 
ou Jardineiro Fone: (19) 
99776-6841 WhatsApp
Ofereço-me para conserto 
de máquinas de costura 
(Industrial e Domésticas) F.: 
(19) 99212-1731

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

independente com sala, 
quarto, cozinha e banheiro. 
Fone – (19) 9 7109-6186
REF 08 -  PQ. Boa Es-
perança – R$320.000,00 
- AT- 135 m² 01 casa, com 
02 dorm, sala, coz e banhei-
ro, com edícula inacabada 
no fundo. Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 11 -  JD. Jequitibá – 
R$551.000,00 - AT- 250 m² 
01 AC-139,48m² casa, com 
03 dorm,01 suíte, sala, sala 
jantar- coz e banheiro, com 
edícula nos fundos, área 
gourmet fechada envidra-
çada, garagem 2 vagas 
cobertas, aceita imóvel de 
menor valor. Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 04 -  Bragança Pau-
lista - R$1.000.000,00 - 
AT- 548,70 m² AC- 275,25 
– Sobrado em condomínio 
-Residencial Santa Helena, 
com 03 dorm, 02 suítes, 2 
banheiros, sala, cozinha, 
garagem 4 vagas, aceita 
apartamento de menor va-
lor em Bragança Paulista- 
Fone – (19) 9 7109-6186

REF 12 – Cond. Terra 
Magna - R$1.400.000,00 
Sobrado – AT- 360m² ac – 
250m², com 4 dormitórios, 1 
suíte, salas de jantar, estar 
e tv, bar/adega, cozinha, 
armários embutidos, 4 ba-
nheiros, espaço gourmet 
com churrasqueira, piscina 
com hidro, 4 vagas de ga-
ragem, ar condicionado, 
aquecimento solar e câ-
meras segurança. Aceita 
permuta. Fone – (19) 9 
7109-6186
Troco casa por chácara 
no Vale do Sol - Casa com 
2 dorm. 1 suíte, 1 banheiro, 
sala, cozinha, lavanderia, 
corredor, churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros, portão 
eletrônico. Parque São Lou-
renço F.: (19) 3816-8112 
/ (19) 99229-2489 Osmar 
Vendo/Troco - Locado 
R$3.800,00 - Prédio co-
mercial residencial próximo 
ao Haoc - Rua dos Indaiás, 
256. Terreno 250m², con-
truído 230m². Ótimo local. 
Valor R$ 915 mil. Tratar 
(19) 98817-5312 WhatsApp
Morada do sol - Rua:81 02 
dormitórios (01 suíte) sala/
cozinha americana, abrigo 
nos fundos e garagem p/ 02 
autos. De 270.000,00 POR 
APENAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
Casa Sobrado Jardim 
Europa - 3 dormitórios + 1 
uma suíte 2 cobertas 2 des-
cobertas (19) 99384 -7400
Casa Vila Areal ( Proxima 
do Carrefour) - 3 dormi-
tórios c/ suíte 2 vagas co-
bertas R$ 455.000,00 (12) 
99774-3282 WhatsApp
Casa nova condominio 
Veiena - 3 dormitórios c/ 
suíte 2 vagas de garagem 
R$ 740.000,00 (12) 99774-
3282 WhatsApp

Edital de Convocação para Assembleia de Fundação da 
ASSOCIACAO DOS MOTOBOYS, MOTOFRETISTAS E 

ENTREGADORES DE INDAIATUBA (AMMEI).

Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da 
Associação dos Motoboys de Indaiatuba, a comparecerem no dia 07 de 
março de 2021, às 08 horas e 30 minutos, a Rua Carlos Alberto Garcia, nº 
773, Morada do Sol, para participarem da mesma, na qualidade de sócios 
fundadores, ocasião em que será discutido e votado o projeto de estatuto 
social e eleitos os membros do Conselho de Administração, do Conselho 
Fiscal e da Diretoria.

Indaiatuba, 24 de fevereiro de 2021.
Pela Comissão Organizadora (Murílo Celso de Oliveira).
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ASSISTENTE DE 
FATURAMENTO 
– Experiência em 
emissão de Notas 
Fiscais e cobrança. 
Desejável superior 
completo ou cursan-
do. 

AUXILIAR DE LIM-
PEZA – Experiência 
na função. Residir 
em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade de ho-
rários.

AUXILIAR DE LO-
GÍSTICA – Ensino 
médio completo. 
Informática básica. 
CNH B. Irá dirigir os 
carros da empresa. 
Experiência em se-
paração e expedição 
de materiais.

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO – Residir em 
Elias Fausto ou Car-
deal. Para trabalhar 
em serviços manuais, 
movimentando mer-
cadorias. Disponibi-
lidade para trabalhar 
em Turnos.

CALDEIREIRO – Ex-
periência em área de 
tubulação e instru-
mentação de vazão.

COMPRADOR (A) 
- Para trabalhar em 
empresa em Monte 
Mor. Ensino superior 
completo preferen-
cialmente em Admi-
nistração, Ciências 
Contábeis ou áreas 
correlatas. Experi-

ência na função em 
empresas do ramo 
químico.

FERRAMENTEIRO – 
Experiência na função 
de Ferramenteiro em 
empresas de fundição 
de alumínio. Experi-
ência em Programar 
máquina CNC. Curso 
de Leitura e interpreta-
ção de desenho. 

O P E R A D O R  D E 
MÁQUINA – Ensi-
no médio completo. 
Conhecimentos em 
Metrologia e Leitu-
ra e Interpretação de 
desenho mecânico. 
Experiência em ope-
rar máquinas conven-
cionais.

O P E R A D O R  D E 
TORNO CNC– Expe-
riência em operar Tor-
no CNC e Centro de 
usinagem (Comandos 

Siemens e Fanuc). 
Conhecimentos em 
Metrologia. Ensino 
médio. Desejável 
possuir Curso de Lei-
tura e Interpretação 
de Desenho.

PROGRAMADOR 
DE TORNO CNC - 
Programar e definir 
as melhores estraté-
gias para maquinas 
CNC (Centro de usi-
nagem e torno CNC).

SOLDADOR MIG/ 
TIG E ELETRODO 
– Experiência com-
provada em carteira. 
Desejável curso de 
leitura e interpretação 
de desenho, metrolo-
gia e solda.

TORNEIRO MECÂ-
NICO – Experiência 
comprovada em car-
teira na função de 
Torneiro Mecânico.

Notas de Falecimentos
1.MARIA DOROTEIA 
MONTEIRO com 71 
anos, Viúvo (a) sendo 
filho (a) de EDMUN-
DO FRANCISCO 
MONTEIRO e VENTI-
NA TEIXEIRA LEAL. 
Deixa filho (s): ALES-
SANDRA. Falecido 
(a) em: 08/01/2021, e 
Sepultado (a) no Ce-
mitério São João Ba-
tista em  Manaus aos 
09/01/2021.

2.MARIA ESTERCIO 
NOVAIS com 82 anos, 
Casado (a) com JOÃO 
NOVAIS ROCHA sen-
do filho (a) de AN-
TONIO ESTERCIO e 
ANTONIA BARBOSA 
DA LUZ. Deixa filho 
(s): CARMEN, JOSE, 
IVANI, TEREZA, ANA, 
ANTONIO, ANTONIA, 
MANOEL, VALDECIR, 
VICENTE (MAIORES), 
LOURIVAL (F). Faleci-
do (a) em: 01/02/2021, 
e Sepultado (a) no 
Cemitério de MARILU-
Z-PR aos 02/02/2021.

3.JOSE RUBENS 
ALVES com 61 anos 
, Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de ANDRE 
ALVES e IZAURA RA-
MOS ALVES. deixa 
filho(s): LEOMARA, 
ERICA, GERSON, 
RUBELVANI ( MAIO-
RES ), Falecido em: 
16/02/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
17/02/2021. 

4.ARLINDO WOLK 
com 79 anos , Casado 
(a) com DORALICE 
RAMOS WOLK sendo 
filho(a) de FREDE-
RICO GUILHERME 
WOLK e VITALINA 
CARLOTA  IMES. dei-
xa filho(s): CINTIA 
46, FERNANDO 42, 
CARINA 37, CAMI-
LA 37., Falecido em: 

16/02/2021, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 17/02/2021. 

5.NELSON GOMES DE 
OLIVEIRA com 87 anos 
, Casado (a) com DEL-
PHINA CAVALLARI DE 
OLIVEIRA sendo filho(a) 
de JOÃO CARLOS DE 
OLIVEIRA e ASCENDI-
NA GOMES FERREI-
RA. deixa filho(s): MAR-
LENE 65, ANTÔNIO 
63, EDSON 60, EDNA 
53, GISLEI 51., Faleci-
do em: 17/02/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
17/02/2021. 

6.ELIANA GAMALIEL 
DA SILVA com 37 anos 
, Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de ELIAS 
FRANCISCO DA SILVA 
e MARIA DO CARMO 
DA SILVA. deixa filho(s): 
MARIA LAURA 14., Fa-
lecido em: 17/02/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
18/02/2021. 

7.JULIA FERREIRA DE 
SALES com 82 anos , 
Era Viúvo(a) de CICE-
RO DE SALES sendo 
filho(a) de JOAQUIM 
FERREIRA DA SILVA e 
FRANCISCA DA CON-
CEIÇAO. deixa filho(s): 
JOSE, IRENE, JOSE-
FA, IRAN, IANEIDE, 
MARIA,IVANILDO,IRA-
NILDO,IRENILDA, AN-
TONIO (MAIORES), Fa-
lecido em: 18/02/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
18/02/2021. 

8.BENEDITO DA SILVA 
com 63 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
JOSE  VITOR DA SILVA 
e MARIA DO CARMO 
PEREIRA. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
18/02/2021,  e sepul-
tado(a) no PARQUE 

DOS INDAIAS aos 
18/02/2021. 

9.MARIA ADRIELLE 
RICARDO FELIX com 
31 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de 
JAIRO JOSE FELIX e 
NEUSANIRA DA SILVA 
RICARDO FELIX. dei-
xa filho(s): YASMIM 12, 
ANA PAULA 06, Fale-
cido em: 18/02/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
19/02/2021. 

10.DOMINGAS MER-
CIAL CARVALHO com 
75 anos , Casado (a) 
com ANTONIO JOSE 
CARVALHO  sendo 
filho(a) de FRANCIS-
CO MERCIAL e MA-
RIA GERLIM. deixa 
filho(s): SONIA, IVO-
NE, APARECIDA, MA-
RIA LUCIA, ROSA, 
JOSÉ, ROSIMEIRE, 
CARLOS (TODOS 
MAIORES), Faleci-
do em: 19/02/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
19/02/2021. 

11.MARIA DA CON-
CEIÇÃO WULF com 
91 anos , Era Viúvo(a) 
de CHRISTIANO WULF 
sendo filho(a) de JOA-
QUIM CONCEIÇÃO e 
ANTONIA ROSA PIN-
TO. deixa filho(s): NEU-
SA, ZILDA, PAULO, 
CACILDA, WILSON, 
MILTON, ROBERTO, 
AUREO, CLAUDIO 
(MAIORES), DORIVAL, 
JENI, JAIME (FALE-
CIDOS), Falecido em: 
19/02/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
19/02/2021. 

12.MANOEL MAURI-
CIO DOS SANTOS com 
96 anos , Era Viúvo(a) 
de MARIA EMILIA DE 
ARAGÃO SANTOS sen-

do filho(a) de BERTULI-
NO MAURICIO DOS 
SANTOS e MARIA DA 
CONCEIÇÃO DE OLI-
VEIRA. deixa filho(s): 
MARIA LEONICE, ERI-
NALDO, MARIA LENAI-
DE, MARIA MARLENE, 
MARIA JOZINETE, MA-
RIA ARLETE, MARIA 
VALDICE (MAIORES) 
ERISVALDO(FAL), Fa-
lecido em: 19/02/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
20/02/2021. 

13.JOÃO SILVERIO 
BOFFO com 64 anos 
, Casado (a) com SO-
LANA DE ANDRADE 
BOFFO sendo filho(a) 
de ALTINO BOFFO e 
ANGELINA PEREIRA 
DE CASTRO. deixa 
filho(s): ANDERSON 
42, DAIANE 30, Fale-
cido em: 19/02/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
20/02/2021. 

14.GERMANDES FOR-
NEL com 77 anos , Ca-
sado (a) com MARIA 
DA PENHA DAMAS-
CENO FORNEL sendo 
filho(a) de ANTONIO 
LOURENÇO FORNEL 
e AMABILE DELAGRA-
CIA FORNEL. deixa 
filho(s): GERMANDES 
(MAIOR), Falecido em: 
20/02/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
20/02/2021. 

15.SEBASTIÃO UR-
BANO com 90 anos , 
Casado (a) com DALVA 
CELESTINA DA SIL-
VA sendo filho(a) de 
JOAQUIM URBANO e 
PORFIRIA GERTRU-
DES DE ABREU. deixa 
filho(s): MARIA APARE-
CIDA, JOSÉ, ISABEL , 
DORVA, GENI, DANIEL 
( MAIORES )., Faleci-
do em: 20/02/2021, e 

sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
21/02/2021. 

16.FILOMENA LOPES 
DE MELLO com 82 anos 
, Era Viúvo(a) de JOSÉ 
MARIA SILVEIRA DE 
MELLO sendo filho(a) 
de ANTONIO LOPES 
DE ALMEIDA e LAU-
RINDA GIOVANI DE AL-
MEIDA. deixa filho(s): 
JOSE LUIZ 60., Fale-
cido em: 21/02/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
21/02/2021. 

17.VERA LUCIA DO 
PRADO CLAUSS com 
70 anos , Era Viúvo(a) 
de HELIO CLAUSS 
sendo filho(a) de BEN-
TO DO PRADO e 
GUILHERMINA PAU-
LINO DO PRADO. dei-
xa filho(s): JOSIANE, 
LUCIANE, MARCIO, 
CRISTIANE, MARCE-
LO, MARCOS (TODOS 
MAIORES), Falecido 
em: 21/02/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
22/02/2021. 

18.ANDREIA OLIVEI-
RA LIMA com 44 anos 
, Era Divorciado(a) de 
CLAUDECY OLIVEIRA 
LIMA SILVONI sendo fi-
lho(a) de LUTERO LIMA 
e MARIA DO CARMO 

DE OLIVEIRA LIMA. 
deixa filho(s): CLAUDIA 
26, MARIA 13, Faleci-
do em: 22/02/2021, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
22/02/2021. 

19.ARNALDO PAS-
CHOAL com 81 anos 
, Casado (a) com LU-
ZIA MIRANDA PAS-
CHOAL sendo filho(a) 
de ALBERTO PAS-
CHOAL e CANDIDA 
ROSA DE JESUS. 
deixa filho(s): JOSE 
58, CARLOS 52, Fale-
cido em: 22/02/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
22/02/2021. 

20.RUBENS PICCOLI 
com 58 anos , Casa-
do (a) com SORAYA 
MOYA ABDALLAH PIC-
COLI sendo filho(a) de 
ERNESTO PICCOLI e 
APARECIDA MARIK 
PICCOLI. deixa filho(s): 
MURILO 28, IBRAHIM 
25, SÂMIA 22, Faleci-
do em: 22/02/2021, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
22/02/2021. 

21.SEBASTIÃO DE 
PAULA com 90 anos , 
Era Viúvo(a) de ELZA 
BELARMINO DE PAU-
LA sendo filho(a) de 
SEBASTIÃO DE PAULA 

FERREIRA e ROSA-
RIA DE JESUS. deixa 
filho(s): SONIA, ELIZA-
BETE, MARIA CRIS-
TINA, LUIS CARLOS, 
BERNADETE (MAIO-
RES), JOSE ( FAL ), Fa-
lecido em: 22/02/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
23/02/2021. 

22.LUZIA MIGUEL 
JOSE VIANA com 65 
anos , Casado (a) com 
CLAUDIO JOSE  VIANA 
FILHO sendo filho(a) 
de MICHEL MIGUEL e 
NOEMIA MAJDALANI 
MIGUEL. deixa filho(s): 
VANESSA 40, CLAU-
DIO 37, Falecido em: 
22/02/2021, e cremado 
(a) no CREMATORIO 
O PORTAL ITATIBA-SP 
aos 23/02/2021. 

23.PEDRO PAPINI SO-
BRINHO com 63 anos 
, Casado (a) com AR-
LEIDE DE MACEDO 
MATOS PAPINI sendo 
filho(a) de PAULO PA-
PINI e TEREZINHA DE 
JESUS PAPINI. deixa 
filho(s): JOÃO GABRIEL 
36, PAULO ROBER-
TO29, Falecido em: 
22/02/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 23/02/2021. 

24.HELIO GUIBOSHI 
com 81 anos , Casa-

do (a) com LIDIA 
KIYOKO GUIBOSHI 
sendo filho(a) de KE-
NGI GUIBOSHI e 
TYOKO GUIBOSHI. 
deixa filho(s): ERIKA 
49, ELAINE 46, ED-
SON 44., Falecido em: 
23/02/2021, e crema-
do (a) no CREMATÓ-
RIO PORTAL DE ITA-
TIBA aos 23/02/2021. 

25.NADIR SIMEÃO 
MARQUI com 76 
anos , Casado (a) com 
WALDEMAR VICEN-
TE MARQUI sendo 
filho(a) de HENRI-
QUE SIMEÃO e ANA 
PINHA. deixa filho(s): 
SANDRA , SIMONE 
, MARCOS , MAU-
RICIO , PATRICIA 
(MAIORES), Faleci-
do em: 23/02/2021, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
23/02/2021. 

2 6 . T H E R E Z I N H A 
BENDOCHI ZOLDAN 
com 81 anos , Era Viú-
vo(a) de GIL ZOLDAN 
sendo filho(a) de AN-
TONIO BENDOCHI e 
ERCILIA BERTI BEN-
DOCHI. deixa filho(s): 
GILBERT 56, GISE-
LE 59, Falecido em: 
23/02/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
24/02/2021. 
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