
E
S

C
A

N
E

IE
 P

A
R

A
 

M
A

IS
 C

O
N

T
E

Ú
D

O



cidade | A2



Procura por porte e posse 
de armas cresce até 80% 
em Indaiatuba

ARMA DE FOGO

SUSPENSÃO

INVESTIGAÇÃO

PANDEMIA

As vagas de estacionamen-
to rotativo – Zona Azul – e 
as faixas amarelas foram 
liberadas para viabilizar 
a entrega nas lojas que 
não dispõem de áreas de 
estacionamento. Desde 
segunda-feira (15), as lo-
jas, restaurantes e bares 
devem realizar a entrega 
dos produtos vendidos 
somente em forma delivery 
ou drive-thru.

A Receita Federal, o Gaeco 
de Piracicaba e a Polícia Ro-
doviária Federal deflagra-
ram a segunda fase da Ope-
ração Arinna. A ação visa 
desarticular organização 
criminosa especializada na 
adulteração de combustível.

O convidado do Progra-
ma Mais Saúde foi o Ci-
rurgião Geral Adriano 
Vendimiatti, que abordou 
a situação preocupante da 
segunda onda de contami-
nação do Coronavírus e de 
novas mutações. De acor-
do com Adriano, hoje em 
dia pelo menos 50% dos 
pacientes de COVID-19 
já são dessa variante, que 
é mais preocupante

Zona Azul 
tem cobrança 
suspensa em 
Indaiatuba

Operação 
Arinna cumpre 
mandados em 
Indaiatuba

Saiba mais 
sobre a 
variante P1 do 
Coronavírus
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Você já pensou em ter uma arma? A resposta a essa pergunta tem mexido com a cabeça de muita gente 
em Indaiatuba e tem gerado ações dessas pessoas, assim como acontece em todo o Brasil desde a chegada 
de Jair Bolsonaro (sem partido) à Presidência da República, em janeiro de 2019. O delegado titular da 
cidade, Luiz Fernando Dias de Oliveira, despachantes de documentos para obtenção de porte e posse 
de armas e o clube de tiro de Indaiatuba estimam um aumento na procura por informações da ordem de 
até 80% de 2019 para cá. Entre esses números, há um aumento na procura, partindo exclusivamente de 
mulheres para ter uma arma de fogo, de 30%.

ECONOMIA

ESPORTES

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (17) que irá zerar o imposto 
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do leite pasteurizado, aliviando 
os custos de produção para mais de 150 mil produtores no estado.

O EC Primavera não deve ter prejuízos financeiros com a paralisação do futebol em todo o Estado de São 
Paulo. Segundo o presidente do Tricolor, Eliseu Marques, a perda deve ocorrer somente dentro de campo, já 
que existia toda uma programação para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista. 

Governo Estadual anuncia redução 
de impostos no leite e carnes

Mesmo sem jogar, Esporte Clube Primavera 
não acredita em prejuízos financeiros

Indaiatuba amplia vacinação 
para idosos acima de 72 anos
Idosos acima de 80 anos receberão a segunda dose da vacina

FRUTOS DE INDAIÁ

Kleber de São José da Esquadro Topografia e 
Sonia Mazzetto da Z10 Negócios Imobiliários 
receberão o Troféu Frutos de Indaiá
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COMO ESCOLHO MEU APARELHO AUDITIVO?

Quando uma pessoa começa a pesquisar sobre aparelhos auditivos, na maioria das vezes fica 
muito confusa com tantas informações sobre o assunto: qual modelo eu escolho? Compro dessa 
marca ou compro de outra? Compro o que vai dentro do ouvido? O que vai atrás da orelha? Com-
pro o mais barato ou o mais caro? Essas são as dúvidas mais comuns entre os pacientes, quando 
começam a perceber que não estão ouvindo bem.

O primeiro passo é ter o diagnóstico da perda auditiva, ter feito Audiometria, não estar com 
conduto auditivo entupido de cera ou secreção, então precisa procurar um centro auditivo que te 
forneça equipamentos de qualidade.

Para selecionar o melhor modelo, não depende apenas do “querer” do paciente ou do fonoau-
diólogo, depende do grau da sua perda auditiva, se ela permite a colocação de aparelhos internos, 
se o tão querido “pequenininho que vai lá dentro 
do ouvido” será capaz de suprir suas necessida-
des auditivas. É importante ressaltar que, hoje 
em dia, os aparelhos auditivos que vão atrás da 
orelha, são tão pequenos com novo design e ino-
vador, que se tornam mais discretos que os apa-
relhos internos, os aparelhos retro-auriculares, 
como são chamados, conseguem entregar ainda 
mais tecnologia e conforto durante o uso, além 
de todos esses benefícios existem os modelos re-
carregáveis, ou seja, nem com a pilha o paciente 
precisará se preocupar é tão simples quanto car-
regar o celular.

A AUDIOCAMP está comemorando em mar-
ço o mês da audição, com tema “CUIDADOS 
DA AUDIÇÃO PARA TODOS” venha você 
e sua família, disponibilizaremos a vocês uma 
avaliação sem custo, para garantirmos a você o 
melhor dos cuidados auditivos.

Agende seu horário, pela nossa Central de Atendimento: 0800 591 2124 ou pelo WhatsApp: 
(19)99436-3945. E visite nosso site: www.audiocamp.com.br

PIETRA LETÍCIA PEREIRA

Imagem da SemanaEditorial
Entramos numa nova pandemia?

Em um ano nós brasileiros vivemos de tudo. E quando achávamos 
que ia melhorar... a luz no fim do túnel se apaga. O Brasil está batendo 
recordes de novos casos e óbitos devido a complicações da Covid-19, e 
o sistema de saúde pede socorro, pois está a beira do colapso. Isso em 
Indaiatuba e em algumas cidades da região, porque em muitos municí-
pios o caos da saúde pública já está decretado. 

E por falar em decreto... O Estado de São Paulo se encontra na Fase 
Emergencial do Plano SP, a mais restritiva vivida por todos durante um 
ano de pandemia. E um ano após, quando achávamos que seríamos lem-
brados nas recordações do facebook tudo que vivemos, cá estamos nós 
de novo, vivendo tudo de novo, ou pior. 

E a troca no Ministério da Saúde continua... em um ano estamos no 
quarto ministro da Saúde, e em plena na pandemia! Fato é que o Brasil 
perdeu o rumo, perdeu o fio, perdeu a linha, perdeu o controle. Estamos 
vivendo uma pandemia nunca vivida nos últimos 12 meses. A nossa 
salvação? O de sempre: distanciamento social, evitar aglomeração com 
mais de 10 pessoas, usar máscara de proteção facial e álcool em gel. 
Temos também a vacina, que sem dúvida, é a nossa maior arma, porém 
a vacinação anda a passos curtos e enquanto a maior parte da população 
não for vacinada, infelizmente não teremos para onde correr.

E as crianças? Cuidem delas. As notícias de que crianças estão in-
ternadas ou até foram a óbito devido a Covid-19 se tornou diária. O que 
antes se dizia que crianças eram assintomáticas, hoje vê que não é bem 
assim. Somos responsáveis por elas, por isso vamos dar o exemplo!

E falando em exemplo... que belo exemplo estamos tendo de algu-
mas pessoas que insistem em subestimar o vírus realizando festas clan-
destinas, incentivando as pessoas a se aglomerarem fazendo com que o 
vírus circule cada vez mais em nossa cidade. E dessa vez a Prefeitura 
está intensificando a fiscalização para acabar com a festa “covid” de 
muitos.

Infelizmente quando dependemos do coletivo, nem sempre temos 
bons resultados...

HOBBY, QUAL É O SEU? E O SEU TEMPO? 

Dia de São José - 19 de Março
De 8 de dezembro deste 2020 de 2021 a Igreja Católica vive um momento especial para celebrar 

São José, o padroeiro da cidade de Elias Fausto e também é celebrado os 150 anos da declaração 
do santo como padroeiro da Igreja Católica

Durante esse um ano de pandemia pudemos descobrir 
e até desenvolver algumas habilidades que, por vezes, 
considerávamos tão distantes de nós. Conheci muita gente 
que aproveitou para estudar, fazer uma nova faculdade ou 
pós-graduação online, aprendeu a meditar, fazer yoga, a tocar 
violão. Enfim, muitos tiveram tempo para tudo isso. Claro, que 
aqui não cito os profissionais da área da saúde e da linha de 
frente e combate ao covid-19 e área da segurança pública. 

Diversos amigos optaram por assinar a Netflix ou Amazon 
e maratonar diversas séries.  Outros resolveram desenvolver 
alguns dotes culinários e teve gente que até aprendeu a limpar a 
casa! (contém ironia). Teve gente que até se separou, pois teve 
que ficar dentro da residência com a pessoa que havia casado! 
(não contém ironia).

Alguns mudaram seus valores, outros puderam apreciar 
mais a natureza e agradecer por tudo o que nos é ofertado. Se 
pensarmos na magnitude da vida, do quão abençoados somos 
por estarmos em uma terra fértil onde tudo que se planta dá, 
repensaríamos nossas ações. 

Conheci gente que usou uma parte do quintal para fazer a 
sua horta, outros cultivaram dentro de vasos em apartamento. 
O ser humano se adaptou. E nesse momento refletimos sobre a 
teoria de Charles Darwin “Não é o mais forte que sobrevive, nem 
o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças”. E 
todos nós nos adaptamos.

Põe máscara, tira máscara. Passa álcool em gel, lave as 
mãos, cuidado ao tossir, mantenha distanciamento, não toque 
nas pessoas, evite aglomeração. Chegou da rua? Direto para o 
chuveiro e a roupa para lavar. Quantas mudanças! Em lembrar 
que a gente pouco se importava com tais ações, não é mesmo?

Um dia desses vi o story no instagram de um músico amigo 
meu, da cidade de Indaiatuba. Ele também se reinventou. Passou 
a dar aulas onlines, a mexer em suas redes sociais e ganhar 
seguidores para poder mostrar o seu trabalho. No entanto, o que 
me chamou atenção foi um vídeo poético que ele fez sobre o 
seu hobby. E o dele, é estar em meio a natureza, desfrutar de 
tranquilidade e compreender que tudo tem o seu tempo.

E qual foi o seu hobby? E qual é o seu tempo?

Fernanda Bugallo 
Jornalista, Comunicadora, Atriz, Roteirista e Diretora



Procura por porte e posse de armas 
cresce até 80% em Indaiatuba
Entre esses números, há um aumento na procura, partindo exclusivamente de mulheres

Você já pensou 
em ter uma 
arma? A res-

posta a essa pergunta 
tem mexido com a ca-
beça de muita gente em 
Indaiatuba e tem gerado 
ações dessas pessoas, 
assim como acontece 
em todo o Brasil desde 
a chegada de Jair Bol-
sonaro (sem partido) à 
Presidência da Repúbli-
ca, em janeiro de 2019.

O delegado titular da 
cidade, Luiz Fernando 
Dias de Oliveira, despa-
chantes de documentos 
para obtenção de porte e 
posse de armas e o clu-
be de tiro de Indaiatuba 
estimam um aumento 
na procura por infor-
mações da ordem de até 
80% de 2019 para cá. 
Entre esses números, há 
um aumento na procura, 
partindo exclusivamen-
te de mulheres para ter 
uma arma de fogo, de 
30%.

Os entrevistados não 
têm números oficiais do 
aumento de registros, 
já que os responsáveis 
pela liberação do porte 
e da posse de armas são 
o Exército e a Polícia 
Federal. A PF e o Exér-
cito não individualizam 
os números por cidades.

“A flexibilização na 
compra de armas e mu-
nições e no porte desses 
equipamentos gerou 
uma onda forte de pro-
cura. Entendo que a ga-
rantia do bom uso de ar-
mas vem da concessão 

apenas a pessoas que 
estejam efetivamente 
capacitadas”, disse o 
delegado.

No Brasil, existem 
dois tipos de registros de 
armas de fogo. Um de-
les é feito pelo Exérci-
to e tem hoje 1.128.348 
registros gerais e mais 
496.172 na categoria 
CACs (Colecionadores, 
Atiradores desportivos 
e Caçadores, que atu-
am em clubes de tiro). 
O outro é feito pela PF 
e conta com 1.056.670 
armas ativas legais.

Estatuto
Em vigor desde 

2005, o Estatuto do De-
sarmamento impôs uma 
série de restrições para 
o cidadão comum ter 
uma arma. A legislação 
foi definida após um 
plebiscito que preten-
dia conter o avanço do 
número de mortes por 
armas de fogo.

Porém, após a posse 
de Bolsonaro foi altera-
das normativas e dessa 
forma flexibilizou o por-
te e posse de armas. 

Os decretos, leis e 
portarias retiraram do 
Exército a fiscalização 
da aquisição e do re-
gistro de alguns arma-
mentos, máquinas para 
recarga de munições e 
acessórios; aumentaram 
o limite máximo para 
a aquisição de armas 
de uso permitido pela 
população civil, auto-
rizaram as pessoas que 
têm porte a conduzir si-
multaneamente até duas 

armas e zeraram, a par-
tir de janeiro de 2021, o 
imposto para importação 
de pistolas e revólveres. 

Outro ponto polêmi-
co das mudanças foi a 
dispensa da exigência 
de que interessados no 
porte e posse de armas 
tenham de passar por 
exame psicológico e 
apresentar uma necessi-
dade efetiva. 

Algumas das medi-
das adotadas pelo gover-
no foram barradas pelo 
Congresso e pelo STF 
(Supremo Tribunal Fe-
deral), mas só o tempo 
em que elas estiveram 
válidas já foi suficiente 
para causar aumento nas 
aquisições no mercado 
nacional e no exterior.

Mercado aquecido
Em Indaiatuba, o 

aumento da posse de 
armas gerou empregos 
e novos negócios. Só de 
despachantes que fazem 

O delegado Luiz Fernando Dias de Oliveira defende que todo cidadão que queira ter uma arma deve antes frequentar um curso de tiro. 

o desembaraço da do-
cumentação, o número 
mais que dobrou. Eram 
apenas dois morando 
em Indaiatuba e ago-
ra já são cinco, fora os 
que vêm de Campinas, 
Sorocaba e Jundiaí para 
atender clientes na cida-
de. 

O aquecimento do 
mercado criou ainda de-
manda por instrutores 
de tiro. O clube de tiro 
Shooting Club, de In-
daiatuba, vai inaugurar 
ainda neste mês de mar-
ço uma loja para a ven-
da de armas, munições 
e acessórios, inclusive 
com intermediação de 
importação, que é por 
onde vem a maioria das 
armas. O clube também 
forma atiradores, mas 
para a área esportiva, o 
que não inclui a defesa 
pessoal. “O nosso cres-
cimento rápido justifica 
a implantação da loja”, 
disse Danilo Caruso, 

DIVULGAÇÃO
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ELOY DE OLIVEIRA
Freelancer para o Jornal Mais Expressão

que montou o clube e já 
tem mais de 500 filiados.

O delegado titular de 
Indaiatuba, Luiz Fernan-
do Dias de Oliveira, de-
fende que todo cidadão 
que queira ter uma arma 
deve antes frequentar 
um curso de tiro. 

No clube de tiro 
Shooting Club, um ci-
dadão aprende a atirar 
e a manejar armas com 
destreza e conhecimento 
básico em quatro meses 
e recebe aulas de espe-
cialistas e certificado 
de registro do Exército 
como atirador, além de 
praticar em um espaço 
seguro, com proteção 
de paredes com revesti-
mento de aço.

No clube, além dos 
cursos, podem praticar 
o tiro supervisionados 
por instrutores com as 
próprias armas ou alu-
gadas, com suporte de 
munição original, bem 
como participar de pa-

lestras e workshops.
Para se associar, é 

necessário apresentar 
laudo psicológico e 
laudo de capacitação 
técnica. Também docu-
mento pessoal e com-
provante de residência. 
O interessado não pode 
ter antecedentes crimi-
nais. 

A senhora Rosa, de 
72 anos, nome fictício 
para preservar a en-
trevistada, é uma das 
pessoas que engrossam 
a fila de interessados 
em ter uma arma em 
Indaiatuba e represen-
ta uma parcela que não 
tem experiência em ati-
rar. “Nunca peguei em 
uma arma, mas estou 
preocupada e agora de-
cidi”.

Moradora de uma 
chácara em Itaici, ela 
ficou assustada com as 
notícias de invasão de 
propriedades iguais a 
dela. 
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Objetivo é viabilizar serviço de entrega de mercadorias nos veículos na Fase Emergencial

Prefeitura libera Zona Azul e faixas 
amarelas para drive-thru no comércio

Indaiatuba, assim 
como todas as ci-
dades paulistas, 

está na Fase Emer-
gencial do Plano São 
Paulo o que restrin-
giu ainda mais o fun-
cionamento dos ser-
viços considerados 
não essenciais.

Desde segunda-
-feira (15), as lojas, 
restaurantes e bares 
devem realizar a en-
trega dos produtos 
vendidos somente 
em forma delivery 
ou drive-thru. Dian-
te disso, a Prefeitura 
de Indaiatuba libe-
rou as vagas de esta-
cionamento rotativo 
– Zona Azul – e as 
faixas amarelas para 
viabilizar a entre-
ga nas lojas que não 
dispõem de áreas de 

estacionamento.
Porém, impor-

tante salientar que o 
sistema drive-thru é 
liberado até às 20h, 
durante a fase emer-
gencial do Plano São 
Paulo, que vai até o 
dia 30 de março.

A medida do pre-
feito Nilson Gaspar 
resultou de uma in-
dicação recebida do 
vereador Luiz Carlos 
Chiaparine e também 
atende solicitação da 
Aciai (Associação 
Comercial, Indus-
trial e Agrícola de 
Indaiatuba). 

Meu Comércio
A Administração 

Municipal disponi-
biliza, desde abril do 
ano passado, a plata-
forma Meu Comércio 
para ajudar os co-
merciantes da cida-
de a venderem suas 

mercadorias pela 
internet. Trata-se de 
um espaço para a 
divulgação das em-
presas, devidamente 
estabelecidas e regu-
larizadas no municí-
pio, que adaptaram 

seus serviços para a 
realidade atual, ofe-
recendo vendas pela 
internet, WhatsApp, 
delivery e drive-thru. 
O consumidor tem a 
opção de fazer pes-
quisas por categoria 

ARQUIVO-ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

ou nome do estabele-
cimento.

O serviço pode 
ser acessado através 
do link https://www.
inda ia tuba . sp .gov.
br/meu-comercio/ e 
também no aplicati-

vo “Minha Indaiatu-
ba”. A plataforma já 
soma 544 estabele-
cimentos comerciais 
cadastrados e rece-
beu mais de 97 mil 
acessos desde que 
foi criada.

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Medida visa viabilizar a entrega nas lojas que não dispõem de áreas de estacionamento



Torta de limão
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Idosos acima de 80 anos também receberão a segunda dose da vacina

Idosos acima de 72 anos serão 
vacinados contra a Covid-19

PREFEITURA DE INDAIATUBA

Indaiatuba ampliou o 
cronograma de vacina-
ção contra a Covid-19 

e nesta quinta-feira (18) 
iniciou a vacinação dos 
idosos com 74 anos. Hoje 
(19) as pessoas com 73 anos 
receberão a primeira dose 
da Coronavac, e amanhã, 
sábado (20) será a vez dos 
idosos com 72 anos. 

Além destes, os idosos 
acima de 80 anos também 
estão sendo convocados 
para receber a segunda dose 
da vacina, assim como pro-
fissionais da saúde que já 
completaram 21 dias da 
primeira dose.

A vacinação está sendo 
feita no CET (Centro Es-
portivo do Trabalhador), 
das 9h às 18h, sem sistema 
Drive-Thru com entrada 
pela Av. Tamandaré e tam-
bém no formato tradicional 
(pedestre) com entrada pela 
Av. Conceição.

Para receber a dose, 
o morador deve levar o 
QRcode do cadastro, um 
documento com foto e o 

comprovante de endereço 
(IPTU, conta de água ou 
luz) no nome da pessoa a ser 
vacinada ou se for parente 
levar um comprovante de 
parentesco. O idoso que 
ainda não possui o cadastro 
pode entrar no link https://
vacinacao.indaiatuba.sp.
gov.br/cadastro/ e efetuar o 
cadastro.

Vacinação
O Governador João Do-

ria anunciou nesta segunda-
-feira (15), a vacinação con-

tra Covid-9 de idosos com 
70 e 71 anos ainda neste mês 
de março. A partir do dia 29, 
a campanha passará a incluir 
as 600 mil pessoas que in-
tegram esta faixa etária e 
poderão receber a primeira 
dose do imunizante.

O Estado de São Paulo 
ultrapassou nesta terça-feira 
(16), 4 milhões de doses de 
vacinas contra Covid-19 
aplicadas na população. 
Segundo dados do Vaci-
nômetro, já foram aplica-
das 4.043.916 doses, sendo 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Receitas do  Lopes

Ingredientes

Massa 
260 grama(s) de biscoito 

tipo maria triturado 
300 grama(s) de mar-

garina
400 grama(s) de farinha 

de trigo

Recheio 
1 quilo(s) de leite con-

densado 
200 ml de suco de limão 

Merengue e montagem 
225 grama(s) de açúcar 
120 mililitro (ml) de água 
4 claras

Modo de preparo
Massa 
Misture o biscoito tritu-

rado com margarina e farinha 
de trigo. Forre a forma e leve 
ao forno, preaquecido, a 180 

°C por 15 minutos. Espere 
esfriar, desenforme e reserve.

Recheio 
Misture o suco do limão 

com o leite condensado e 
leve à geladeira para gelar 
por 30 minutos. 

Merengue e montagem 

Merengue: Coloque em 
uma panela a água e o açúcar 
e leve em fogo baixo até for-
mar uma caldinha rala. Bata 
as claras em neve e adicione, 
aos poucos, a calda sem parar 
de bater. Coloque o meren-
gue no saco de confeiteiro 
e reserve. 

Montagem: Recheie a 
torta com o creme de limão. 
Aplique o merengue sobre 
o creme e leve no forno, 
preaquecido, até dourar o 
merengue. Leve à geladeira 
por 40 minutos e sirva.

2.931.204 de primeira dose 
e 1.112.712 da segunda. Isso 
significa que mais de 1,1 
milhão de pessoas já têm 
esquema vacinal completo.

O Vacinômetro aponta, 
em tempo real, quantas 
pessoas já receberam a pri-
meira e a segunda dose 
da vacina, inclusive com 
dados individualizados para 
cidade cada cidade. Além 
disso, a ferramenta também 
disponibiliza o quantitativo 
de doses enviadas aos mu-
nicípios.



Como se observa, 
não se trata de va-
lores inexpressivos 
que deixem o contri-
buinte tranquilo para 
continuar tudo como 
está. Trata-se de uma 
economia anual  de 
7,88% em um cená-
rio e 2,19% em outro, 
que nenhum gestor 
financeiro despreza, 
qualquer que seja a 
sua análise, além de 
recuperar 39,42% em 
um cenário e 10,95% 
em outro, que podem 
retornar ao caixa da 
empresa para ser rein-
vestido e gerar ainda 
mais capacidade de 
negócios.

A recuperação dos 
últimos cinco anos

Pela tabela ilustrati-
va, é possível observar 
que existe a possibi-
lidade de recuperar 
os valores pagos nos 
últimos cinco anos, 
cujos cálculos consi-

Recupere imposto pago indevidamente

Falar de impostos 
e de tributação para 
o empreendedor bra-
sileiro, certamente é 
motivo de desespero, 
seja em razão da alta 
carga tributária, seja 
em razão da com-
plexidade quanto à 
aplicação de um sem 
número de regras.

Nesse conteúdo, 
trataremos da possi-
bilidade de obter be-
nefícios e até mesmo 
recuperar valores já 
pagos a título de PIS 
e COFINS, que pode 
auxiliar nos impactos 
do fluxo de caixa da 
empresa.

Tributação atual 
com ICMS incluso

O cálculo do PIS e 
da COFINS da forma 
como é feito atual-
mente, tem inclusos 
na sua base de cálculo 
o ICMS, para opera-
ções comerciais e o 
ISS, para operações 
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de serviços.
Isso significa dizer 

que ao efetuar o pa-
gamento desses dois 
tributos federais (PIS 
e COFINS), o contri-
buinte está pagando 
também os mesmos 
tributos sobre outros 
tributos, que são o 
ICMS e o ISS.

Visando maior cla-
reza ao leitor, nada 
melhor que visualizar 
em números, para sair 

do campo apenas da 
argumentação jurí-
dica.

Imagine o empre-
endedor, uma empre-
sa com faturamento 
mensal no importe 
de R$ 2 milhões de 
reais, lembrando que 
as alíquotas dos refe-
ridos impostos são: 
a) 0,65% para o PIS; 
b) 3,00% para a CO-
FINS; c) 18% para o 
ICMS; 5% para o ISS.

Faturamento bruto com todos os impostos  
R$ 2.000.000,00 100,00%
PIS + COFINS  
R$     73.000,00 3,65%
Faturamento bruto menos ICMS – nova base 
de cálculo  
R$ 1.640.000,00   82,00%
PIS + COFINS sobre nova base de cálculo  
R$      59.860,00 2,99%
Economia mensal  
R$      13.140,00 0,66%
Economia anual  
R$    157.680,00 7,88%
Valor a ser restituído nos último 05 anos sem 
correção  
R$    788.400,00        39,42%

ARTIGO

Em outro cenário, para o caso de empresas pres-
tadoras de serviços, há de se considerar o ISS ao 
invés do ICMS, para cuja situação hipotética, o 
resultado será:

Faturamento bruto com todos os impostos  
R$ 2.000.000,00 100,00%
PIS + COFINS  
R$     73.000,00 3,65%
Faturamento bruto menos ISS – nova base de 
cálculo  
R$ 1.900.000,00 95,00%
PIS + COFINS sobre nova base de cálculo  
R$      69.350,00 3,47%
Economia mensal  
R$        3.650,00 0,18%
Economia anual  
R$      43.800,00 2,19%
Valor a ser restituído nos último 05 anos sem 
correção  
R$    219.000,00 10,95%

deraram o ICMS e o 
ISS na base.

Ao verificar que a 
economia é válida para 
a empresa, a tomada de 
decisão deve ser ime-
diata, pois para cada 
mês que o empreende-
dor espera para adotar 
as medidas, é um mês 
a menos que pode ser 
recuperado.

A única forma de 
recuperar os impostos 
pagos indevidamente é 
pela via judicial. 

Isso porque, em-
bora já decidido pelo 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) sobre a ex-
clusão já comentada, a 
administração não tem 
previsão de fazê-lo 
por mera liberalidade, 
sendo necessária uma 
decisão judicial para 
que, nas apurações 
mensais futuras, os 
valores a pagar sejam 
quitados com o próprio 
crédito apurado.

Todas as empresas 

sejam indústria, co-
mércio ou de serviço, 
podem requerer a com-
pensação dos créditos 
apurados.

A medida, no en-
tanto, não se aplica às 
empresas optantes pelo 
simples nacional, mas 
isso não significa que 
essas empresas não te-
nham direito a eventu-
ais créditos também de 
PIS e COFINS, ou até 
mesmo de ICMS, mas 
esse assunto será abor-
dado em outro artigo.

Como solicitar a 
compensação

Como já exposto, a 
compensação só pode 
ser feita pela via ju-
dicial, razão pela qual 
impre t e r ive lmen te 
deve ser requerida atra-
vés de um advogado da 
confiança do empreen-
dedor/contribuinte.

Como se observa, 
apesar de se tratar de 
um assunto do coti-
diano do empresário/
empreendedor, trata-se 
de questões que, no 
seu bojo, necessita de 
esclarecimentos didá-
ticos que, por vezes, 
a redação escrita não 
consegue esclarecer na 
totalidade.

Sobre o autor
Artigo escrito por 

Percival Nogueira de 
Matos, Contador e Ad-
vogado com vasta ex-
periência em assuntos 
tributários e trabalhis-
tas, além de possuir 
uma visão empreende-
dora muito estratégica, 
que permite avaliar de 
forma global os impac-
tos do mundo corpora-
tivo de modo analítico.



REPRODUÇÃO

Dr. Eduardo entrevista Cirurgião Geral 
sobre a variante P1 do Coronavírus
O Cirurgião Adriano Vendimiatti também aborda a atual segunda onda de contágio

O c o n v i d a d o 
do Programa 
Mais Saúde 

da quarta-feira passa-
da (10) foi o Cirurgião 
Geral Adriano Vendi-
miatti, que abordou a 
situação preocupante 
da segunda onda de 
contaminação do Co-
ronavírus e de novas 
mutações. 

Do ponto de vis-
ta do entrevistado, 
pelo fato de a primei-
ra onda de contami-
nação ter sido mais 
branda em relação ao 
que se observou nos 
Estados Unidos, prin-
cipalmente em Nova 
York, no começo de 
2020, muitas pessoas 
começaram a desa-
creditar do potencial 
destruidor do vírus, 
que tem se mostrado 
ainda maior agora na 
segunda onda: jus-
tamente no dia em 
que foi gravada esta 
entrevista, dia 10 de 
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Cirurgião Geral Adriano Vendimiatti abordou a situação preocupante da segunda onda de contaminação do Coronavírus e de novas mutações
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março, o Brasil atin-
giu o alarmante nú-
mero de 2.349 mortes 
em 24 horas desde o 
início da Pandemia. 

A situação pandê-
mica completou um 
ano desde que foi 
decretada pela Orga-
nização Mundial da 
Saúde, em 11 de mar-
ço de 2020. De lá para 
cá, algumas mutações 
do vírus foram des-
cobertas, entre elas 
a P1, originalmente 
encontrada no Estado 
de Manaus, em mea-
dos de agosto. 

De acordo com 
Adriano, hoje em dia 
pelo menos 50% dos 
pacientes de CO-
VID-19 já são dessa 
variante, que é mais 
preocupante em três 
aspectos: tem poder 
de transmissão maior; 
coloca uma carga vi-
ral maior no orga-
nismo, e consequen-
temente produz mais 
cópias capazes de ge-
rar outras mutações; 
consequentemente, 

por causa dessas duas 
razões, também passa 
a ser mais letal.

Para o cirurgião, 
a única medida que 
pode efetivamente 
melhorar a situação 
que vivemos é o lock-
down feito de forma 
séria aliado à vacina-
ção em massa. “Ape-
nas o isolamento não 

adianta nada, é preci-
so vacinar o máximo 
possível de pessoas, e 
o Brasil é referência 
mundial nesse assun-
to. Temos profissio-
nais e instituições ca-
pacitadas para isso, o 
que faltou foi coesão 
entre os governos fe-
deral, estadual e mu-
nicipal para garan-

tirem a compra das 
vacinas e trabalharem 
juntos, deixando as 
diferenças políticas 
de lado, em prol de 
salvar vidas”, defende 
o médico, que atua 
no Hospital Augusto 
Oliveira Camargo, em 
Indaiatuba. 

Se você gosta de 
acompanhar as novi-

dades e pesquisas na 
área da Saúde, não 
perca o nosso Pro-
grama Mais Saúde, 
sob o comando no 
médico nutrólogo e 
intensivista Eduar-
do Santos, todas as 
quartas-feiras às 20h, 
ao vivo pelo Face-
book do Jornal Mais 
Expressão.



SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA

Mesmo sem jogar, Primavera não 
acredita em prejuízos financeiros 

O EC Primave-
ra não deve 
ter prejuízos 

financeiros com a pa-
ralisação do futebol 
em todo o Estado de 
São Paulo. Segundo o 
presidente do Trico-
lor, Eliseu Marques, 
a perda deve ocorrer 
somente dentro de 
campo, já que existia 
toda uma programa-
ção para a disputa da 
Série A3 do Campeo-
nato Paulista. 

“O impacto maior 
com a paralisação é 
na parte esportiva, 
pois são 15 dias sem 
jogos, e isso afeta 
diretamente a parte 
física e técnica dos 
atletas. Mas, por ou-
tro lado, a questão fi-
nanceira seguirá inal-
terada, uma vez que o 
campeonato mantém 
o seu encerramento 
para a data programa-
da”, salienta. 

O presidente do 
Fantasma informou 

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

que nenhum contra-
to com jogador será 
encerrado e todo o 
elenco permanece no 
alojamento do clube. 

“Manteremos to-
dos os atletas aloja-
dos aqui, uma vez 
que entendemos que 
precisamos cuidar 
deles. Assim, esta-
mos realizando testes 
de Covid-19 com fre-
quência, bem como 
oferecendo alimen-
tação e programação 
especial para a saúde 

deles”, diz Marques. 
“Entendemos ain-

da que, se tivéssemos 
liberado os jogadores 
para seus estados, es-
taríamos colaborando 
com a transmissão do 
vírus e com aumento 
da circulação de pes-
soas no transporte, 
o que vai contra as 
medidas de isolamen-
to anunciadas pelo 
governo estadual”, 
complementa.

Mesmo sem pre-
juízos financeiros, 
Marques lamentou a 
paralisação do fute-
bol paulista. 

“Com pesar rece-
bemos a notícia da 
suspensão, mas es-
tamos cientes com a 
situação de aumento 
de casos e mortes por 
Covid. Entretanto, 
entendemos que o 
futebol tem um pro-
tocolo muito rígido e 
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Classificação até a 3ª rodada 
 Série A3 do Paulista 

Fonte: Federação Paulista de Futebol

Com três rodadas disputadas, Série A3 do Paulista deve ser retomada no dia 31 de março 

Equipe   Pontos

1º Noroeste      9 
2º Marília       7 
3º Nacional       6 
4º Linense       5 
5º Desportivo Brasil     5 
6º Primavera      4 
7º Comercial     4 
8º Votuporanguense    4 
9º Rio Preto      4 
10º Bandeirante     3 
11º Barretos      3 
12º Batatais      3 
13º São José      2 
14º Olímpia      2 
15º Capivariano      1 
16º Penapolense     1

não é causador desses 
fatos”, salienta. 

Paralisação 
A paralisação do 

futebol foi divulgada 
semana passada, após 
o governador João 
Doria (PSDB) anun-
ciar que todo o Es-
tado entraria na fase 
emergencial do Plano 
São Paulo contra a 
Covid-19. A nova de-
terminação começou 
a valer desde segun-
da-feira (15) e vai até 
30 de março. 

Logo após o anún-
cio, havia ainda a 
expectativa de que o 
governador pudesse 
voltar atrás na deci-
são, pelo menos no 
futebol. Porém, a de-
cisão foi mantida na 
terça-feira (16), após 
reunião entre a Fe-
deração Paulista de 
Futebol, Ministério 

Público Estadual e 
membros do Governo 
do Estado. 

Após comunicar 
os clubes que a para-
lisação estava manti-
da, em nota a Federa-
ção Paulista informou 
que lamentava a situ-
ação pandêmica vi-
vida pelo País, mas, 
junto aos clubes, é 
contrária a decisão de 
paralisar o futebol.

“Os 16 clubes do 
Campeonato Paulista 
– Série A3 externam 
total contrariedade à 
falta de critérios mé-
dicos e científicos na 
decisão do Ministério 
Público e do Gover-
no do Estado de São 
Paulo de paralisar o 

futebol no período de 
Fase Emergencial”, 
disse em nota.

Ainda em nota, 
clubes e Federação 
acreditam que a bola 
deve voltar a rolar pe-
los gramados paulis-
tas no final de março, 
pela quarta rodada da 
competição.

“O Campeonato 
será retomado no dia 
31 de março. O final 
da primeira fase da 
competição acontece-
rá no dia 12 de maio; 
as quartas de final em 
16 e 19 de maio; se-
mifinais em 23 e 30 
de maio; e as finais 
nos dias 2 e 6 de ju-
nho”, complementou.

Parte física e técnica dos atletas deve ser afetada com a paralisação do futebol  

Antes da paralisação do futebol paulista, o Pri-
mavera foi à Barretos no último domingo (14) e 
venceu os donos da casa pelo placar de 3 x 1, de 
virada. Os gols do Fantasma foram marcados por 
Wagner, Pablo e Jhonatan. O confronto foi válido 
pela terceira rodada da Série A3 da competição. 
Com o resultado, o Fantasma foi a quatro pontos, 
ficando na sexta colocação do certame. O líder 
é o Noroeste de Bauru, com nove pontos. Ainda 
na competição, o Tricolor de Indaiatuba estreou 
com derrota em casa, por 2 x 0 para Comercial de 
Ribeirão Preto; e depois empatou em 0 x 0 com 
o Batatais.

Fantasma é o 6º colocado da Série A3 do Paulista



A11

DIVULGAÇÃO

Indaiatuba ganha dois novos 
delegados de Polícia
Um deles será o responsável pela Delegacia da Mulher e o outro comandará o 1º DP

Os delegados Dr. Adriano Carpino Prado e Dr. José Clésio Silva de Oliveira Filho chegam para reforçar a segurança pública de Indaiatuba

Indaiatuba ganhou 
dois novos dele-
gados de Polícia 

Civil, com o apoio do 
prefeito Nilson Gaspar 
e do deputado estadu-
al Rogério Noguei-
ra. Um deles será o 
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Adriana - Portaria Douglas - Portaria Manoel - Aux. de 
serviços Gerais

Andressa Maria 
Sacho - 17/03

Kleber Da Silva 
Santana - 12/03

Romildo Santos 
Viana - 09/03

Maria Rosa R. 
Soares - 24/03

Marcela Dara Da 
Silva - 03/03

Elisangela Moraes 
Rosa - 10/03

Adilson Aparecido 
De Oliveira - 05/03

Josenilda Pereira 
Da Silva - 23/03

Joaquina de F. M. 
da Silva - 26/03

Ursula Dangel 
Rocha - 17/03

ANIVERSARIANTES DE MARÇO

DESTAQUES DE FEVEREIRO

novo responsável pela 
Delegacia da Mulher 
(DDM), Dr. Adriano 
Carpino Prado, cujo 
trabalho será exclusi-
vo para as mulheres 
que sofrem violência 
na cidade. O outro, 
Dr. José Clésio Sil-
va de Oliveira Filho, 

assumirá o comando 
do novo 1º Distrito 
Policial, que ficará lo-
calizado no antigo pré-
dio do PAT, no bairro 
Jardim das Noções, em 
frente à escola Sesi.

O prefeito Nilson 
Gaspar disse que essas 
novas aquisições no se-
tor da segurança públi-
ca da cidade há tempos 
havia sido feito o pedi-
do ao estado com esses 

reforços, que chegaram 
com a ajuda do deputa-
do Rogério Nogueira. 
Gaspar também enfa-
tiza que mulheres que 
são vítimas de crimes 
de violência terão uma 

atenção maior, e que a 
reforma do 1º Distrito 
Policial está prevista 
para ser concluída ain-
da em março. Afirmou 
também que preten-
de melhorar o atendi-
mento em segurança 
no bairro Morada do 
Sol, conhecido por ter 
muitas ocorrências de 
tráfico de drogas. 

Os novos delega-
dos foram apresen-
tados pelo secretário 
da pasta de Seguran-
ça Pública, Sandro 
Lima, o delegado da 
seccional, Dr. Glauco 
Roberto Rufino bem 
como pelo delegado 
titular da cidade, Dr. 
Luiz Fernando Dias 
de Oliveira, e ainda 
o atual responsável 
pelo 1º DP, Dr. Danilo 
Amâncio Leme.



A Receita Fede-
ral, o Gaeco 
de Piracicaba 

e a Polícia Rodoviária 
Federal deflagraram, 
na manhã desta segun-
da-feira (15), a segun-
da fase da Operação 
Arinna. A ação tem 
o objetivo de desar-
ticular organização 
criminosa especiali-
zada na adulteração 
de combustível e de 
ARLA32 - um tipo de 
reagente utilizado em 
veículos movidos a 
diesel para a redução 
de poluentes - o que 
teria possibilitado à 
organização uma so-
negação de impostos 
federais estimada em 
R$ 270 milhões.

Foram cumpridos 

Operação Arinna cumpre mandados 
de busca de apreensão em Indaiatuba
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Mato Grosso 

RECEITA FEDERAL

11 mandados de bus-
ca e apreensão por 15 
Auditores-Fiscais e 6 
Analistas Tributários 
da Receita Federal, 7 
Promotores de Justiça  
e  Policiais Rodoviá-
rios Federais, nas ci-
dades de Indaiatuba, 
Valinhos, Ibaté, Pau-
línia, Ribeirão Bonito, 
Araraquara, Jundiaí, 
Cuiabá (MT) e Coca-
linho (MT).

Tal fase da investi-
gação decorre da aná-
lise dos dados fiscais e 
bancários, cujos afas-
tamentos dos sigilos 
foram autorizados pela 
Justiça. Essa análise 
permitiu identificar o 
caminho percorrido 
pelo dinheiro, desde 
os financiadores do 
esquema investigado, 
até principais benefi-
ciários finais desses 

recursos. 
Dos cruzamentos 

realizados, foi possível 
chegar aos mentores 
do esquema, grandes 
devedores da Fazenda 

Nacional e do Estado 
de São Paulo. 

Para permanece-
rem ocultos nas ope-
rações de importação 
e comercialização dos 
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A ação visa desarticular organização criminosa especializada na adulteração de combustível

produtos citados, fo-
ram utilizadas con-
tas de terceiros, que 
acolheram créditos 
superiores a R$ 490 
milhões durante três 

anos. De todos investi-
gados na segunda fase, 
os recursos financeiros 
movimentados estão 
estimados em R$ 4,8 
bilhões.
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COLEGIO META

Educação socioemocional é primordial para o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes
Língua Portugue-

sa, Matemática, Ge-
ografia, Artes. Essas 

são apenas algumas das 
disciplinas que, tradicio-
nalmente, formam a grade 
curricular da maioria das 
instituições de ensino. En-
tretanto, o ambiente escolar 
é um espaço privilegiado, 
no qual crianças e adoles-
centes devem desenvolver 
tanto a formação intelectual 
quanto a emocional, que 
as prepararão para a vida 
adulta. 

Com o avanço das no-
vas tecnologias de infor-
mação, as gerações mais 
recentes, compostas pelos 
nativos digitais, têm de-
safiado pais e educadores. 
Isso porque o grande tempo 
empreendido pelos jovens 
em tablets, computadores 
e celulares tendem a afas-
tá-los das atividades em 
grupo, o que gera um novo 
perfil de comportamento.

Como consequência da 

falta de contato frequente 
com outros colegas, os 
pequenos passaram a ter 
grandes dificuldades para 
lidar com as frustrações, 
com a necessidade de com-
partilhamento e com a cons-
trução da empatia.

Nesse ponto, a educação 
socioemocional tem um 
papel primordial para o 
desenvolvimento de habi-
lidades centrais para ajudar 
esses estudantes a terem 
autocrítica e a constituírem 
ferramentas de tolerância 
e respeito com as outras 
pessoas.

Com a implementação 
da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), essas 
habilidades passaram a 
fazer parte das competên-
cias gerais a serem de-
senvolvidas na educação 
básica. Portanto, todas as 
escolas devem contemplar 
as competências socioemo-
cionais em seus currículos. 
E como já não bastasse 

essa importante mudança, 
veio a Pandemia. Diversas 
crianças e jovens deixaram 
de ir para a escola todos os 
dias e começaram a passar 
o dia dentro de casa e sem 
a possibilidade de sair para 
brincar com os amigos na 
rua ou algo parecido. As-
sim, precisaram se adaptar a 
uma nova rotina que não é a 
mais apropriada para quem 
é cheio de energia. Verda-
deiramente comprometido 
com toda a comunidade 
escolar, diante desse cená-
rio, o Colégio Meta buscou 
maneiras distintas para de-
senvolver as habilidades 
socioemocionais em seus 
alunos. 

A primeira ação foi a 
implantação do projeto 
Meta in life que fundamen-
ta-se em estudos relaciona-
dos à Inteligência Emocio-
nal, Inteligências Múltiplas 
e se propõe a desenvolver 
habilidades para o estabe-
lecimento das seguintes 

competências: reconhecer 
os diversos sentimentos, 
identificar os próprios senti-
mentos, identificar os senti-
mentos dos outros, cultivar 
a motivação e gerir bem 
as emoções internas e nos 
relacionamentos. O projeto 
foi um sucesso e abriu cami-
nho para que a “Educação 
Socioemocional” fizesse 
morada no Colégio Meta. 

Ao mesmo tempo, o 
Colégio se empenhou em 
buscar programas especia-
lizados para o desenvol-
vimento das habilidades 
socioemocionais, até que 
conheceu o LIV – La-
boratório Inteligência de 
Vida, que é um progra-
ma de desenvolvimento 
de habilidades socioe-
mocionais fundamentado 
em pilares essenciais às 
crianças, jovens e adultos 
do século XXI: autoco-
nhecimento, autocontrole, 
empatia, relacionamento, 
colaboração, criatividade, 

comunicação, proativi-
dade, pensamento crítico 
e perseverança. Perceber 
e falar a respeito daquilo 
que sentem, reconhecer 
que os sentimentos po-
dem mudar, compartilhar 
emoções, saber que não são 
os únicos indivíduos que 
sentem e se emocionam são 
alguns dos eixos estruturan-
tes das aulas de Educação 
Socioemocional. É essa 
cultura de escuta, afeto e 
empatia que se instala e, 
gradativamente, preenche 

todos os espaços e setores 
do Colégio. 

Para conhecer mais so-
bre as atividades desenvol-
vidas no Colégio, acesse o 
portal www.colegiometa.
com, e nossas redes so-
ciais, facebook.com.br/co-
legiometa e instagram.com/
colegiometaindaiatuba. A 
Unidade I está situada na 
Rua Hermínio Steffen, nº 
96, Jardim Regina e a Uni-
dade II, na Av. Cel. Antônio 
Estanislau do Amaral, nº 
1541, Itaici.

Colégio Meta buscou maneiras distintas para desen-
volver as habilidades socioemocionais em seus alunos
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CAPACITAÇÃO
Cidade promove 1º Fórum em comércio exterior e exportação

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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A Prefeitura de In-
daiatuba e a Faculdade 
de Tecnologia de In-
daiatuba (Fatec) con-
vidam a todos os em-
presários, que desejam 
iniciar suas atividades 
de exportação no comér-
cio exterior a estarem 
participando do 1º Fó-
rum Online: Indaiatuba 
para o mundo, incenti-
vando as empresas para 
o comércio exterior, que 
acontece terça-feira 

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Os estabelecimentos enquadrados no Simples Nacional voltam a pagar 
7% de ICMS na compra de carne para revenda

(23), às 19h30.
O objetivo desta 

parceria é incentivar e 
auxiliar as empresas da 
cidade a começarem a 
exportar seus produ-
tos Brasil afora, com a 
orientação dos alunos 
e professores do curso 
de Comércio Exterior 
da Fatec.

O fórum é gratuito 
e terá a participação 
de gestores da Prefei-
tura, representantes do 

Centro de Paula Souza, 
professores do curso de 
comércio exterior da 
Fatec e professores de 
uma universidade dos 
Estados Unidos.

As inscrições podem 
ser feitas até hoje (19) 
de março pelo link:

https://www.indaia-
tuba.sp.gov.br/governo/
assuntos-industriais/
inscricoes-eventos/49/. 
O link da reunião será 
enviado no dia anterior.

Governo Estadual anuncia redução de 
impostos no leite e carnes

O Governo do 
Estado de São 
Paulo anun-

ciou nesta quarta-feira 
(17) que irá zerar o 
imposto ICMS (Im-
posto sobre Circula-
ção de Mercadorias 
e Serviços) do leite 
pasteurizado, aliviando 
os custos de produção 
para mais de 150 mil 
produtores no estado. 
Já em relação às carnes 
bovina, suína e de fran-
go, a alíquota do ICMS 
ficará reduzida para 
5%. Essas reduções na 
tributação de alimentos 
têm como objetivo esti-
mular a recuperação da 
economia e diminuir a 

alta de preços principal-
mente de alimentos.

Como outras me-
didas de recuperação 
da economia, o gover-
no do estado investirá 
a quantia de R$ 100 
milhões de reais em 
estabelecimentos como 
bares, restaurantes, aca-
demias, salões de beleza 
e outros estabelecimen-
tos similares de serviço, 
através de linhas de cré-
dito para Microempre-
sas, no Banco do Povo 
e no Banco Desenvolve 
SP.

O pacote prioriza 
estabelecimentos com 
faturamento mensal de 
até R$ 30 mil e prevê 
novas linhas estaduais 
de crédito, suspensão 
de tarifas de abasteci-

mento e retomada de 
incentivos fiscais sobre 
leite e carne.

Com o anúncio, mi-
cro e pequenas empre-
sas dos segmentos dos 
setores mais afetados 
terão uma linha especial 
de financiamento via 
Desenvolve SP no valor 
de R$ 50 milhões, com 
prazo de pagamento de 
60 meses, 12 meses de 
carência e taxa de juros 
de 1% ao mês mais 
Selic, além da dispensa 
de Certidão Negativa de 
Débitos.

Os benefícios serão 
oferecidos a partir do 
dia 31 de março no site 
www.desenvolvesp.
com.br. Clientes com 
empréstimos antigos no 
Desenvolve SP também 

A medida começará a valer a partir de 31 de março e terá caráter permanente

serão beneficiados com 
adiamento de até três 
meses para pagamento 
de prestações.

Outros R$ 50 mi-
lhões serão oferecidos 

pelo Banco do Povo em 
microcrédito para capital 
de giro. O limite será 
de até R$ 10 mil, com 
taxa de juros de 0% a 
0,35% ao mês, carência 

de seis meses e prazo 
para pagamento de até 36 
meses. Os empréstimos 
podem ser solicitados no 
site www.bancodopovo.
sp.gov.br .



Container Baby & Kids oferece 
produtos de Moda Infantil com entregas
Além de vender pelo site, montam malinhas de roupas para experimentar em casa

A loja trabalha com moda e acessórios infantis, abrangendo tanto o estilo básico quanto o fashion

Desde o come-
ço da Pande-
mia do Co-

ronavírus, em março 
do ano passado, os 
proprietários da Con-
tainer Baby Kids, o 
empresário Thiago 
Vasconcelos e a psi-
cóloga Taiana Lessa, 
viram a necessidade 
de investir em entre-
gas, para proteger as 
crianças e mães que 
procuravam a loja. 
Foi aí que começa-
ram a montar diversas 
malinhas com looks 
escolh idos  a  dedo 
para cada criança, e 
deixavam as roupas à 
disposição para que as 
mães pudessem expe-

BÁRBARA GARCIA 
rmc@maisexpressao.com.br

A15

rimentar com tranqui-
lidade e segurança.

A loja existe desde 
setembro de 2020, e 
trabalha com moda 
e acessórios infan-
tis, abrangendo tanto 
o estilo mais básico 
quanto o fashion. A 
princípio, Thiago e 
Taiana pensavam em 
montar uma empresa 
ligada ao entreteni-
mento para crianças, 
mas  conheceram a 
franquia e decidiram 
investir. 

Os dois tem uma 
preocupação muito 
grande com a educa-
ção ambiental, e por 
isso tem um projeto 
fazer parcerias com 
escolas de Indaiatuba 
para levar palestras re-

lacionadas ao respeito 
ao Meio Ambiente. Se 
tivermos uma melhora 
da Pandemia ainda em 
2021, eles pensam em 
já começar com a em-
preitada educacional. 

Para os dois, o mais 
gratificante é ter con-
tato com as próprias 
crianças e vê-las se 
divertindo no espaço 
da loja. Muitas mães 

já relataram que os 
filhos pedem para ir 
até a loja só para brin-
car com “o tio e as 
tias”, que são Thiago, 
Taiana e a vendedora 
Talita Vasconcelos. 
Alguns até chegam a 
chorar para não irem 
embora e acabam pas-
sando horas com eles. 

Por  conta  dessa 
alegria em conviver 

com as crianças, é que 
os donos da Container 
Baby Kids pensam 
em tornar o espaço 
cada vez mais atrati-
vo para os pequenos, 
inclusive planejando 
promover em breve 
eventos lúdicos e de 
brincadeiras, assim 
que a situação pandê-
mica melhorar.

Além da loja física, 

na Av. Engenheiro 
Fábio Roberto Barna-
bé, nº 3939, também 
atendem pelo si te: 
www.cbkindaiatuba.
com.br ou pelo What-
sapp Comercial (19) 
9 9102-8096. Se você 
ficou interessado em 
melhorar o guarda-
-roupa dos seus filhos, 
e les  es tão prontos 
para te atender.

DIVULGAÇÃO



Escolas equipadas com Fab Labs aprimoram o instinto de invenção
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LAÍS FERNANDES

DIVULGAÇÃO/AMADOTEC

Cultura Maker aproxima a educação 
do empreendedorismo 

Para ser um in-
ventor uma ini-
ciativa mistu-

rada com persistência 
basta. Essa é a ideia da 
cultura maker. Levar 
para dentro das escolas 
recursos tecnológicos 
dentro de Laboratórios 
de Fabricação Digi-
tal, conhecidos tam-
bém como Fab Labs 
os quais viabilizam a 
produção de projetos 
experimentais e le-
vantam a bandeira do 
conceito “Faça Você 
Mesmo” despertando 
no aluno o interesse 
por empreender. 

Escolas do mundo 
inteiro estão incorpo-
rando ao currículo os 
princípios e práticas 
da cultura maker, tra-
balhando os conteúdos 
do currículo básico 

como matemática, físi-
ca, química e biologia 
de forma mais criativa, 
com foco na aplica-
bilidade da teoria em 
projetos concretos e 
assim integrando as 
disciplinas para um 
aprendizado contextu-
alizado.

Nesta conjuntura 
entra em cena os Fab 
Labs onde ficam à dis-
posição dos alunos 
uma série de maqui-
nários como: impres-
soras 3D, cortadora 
a laser, cortadora de 
vinil, CNC de preci-
são de pequeno por-
te e CNC de grande 
porte. Em um modelo 
resumido, com menos 
maquinários são as 
Salas Makers. Tudo 
isso para o estudante 
ter a liberdade cria-
tiva e transformar-se 
em um inventor, ti-

rando do papel suas 
ideias e também tra-
balhando habilidades 
de empreendedorismo, 
identificando ao seu 
redor problemas que 
podem ser soluciona-
dos a partir de alguma 
invenção. 

Em Indaiatuba a 
empresa Amadotec 
apresenta esse novo 
conceito para as Es-
colas. Segundo o fun-
dador  da  empresa , 
que é especialista na 
implantação de Fab 
Labs, Marcelo Amado, 
a cultura maker deve 
estar inserida em todo 
ambiente escolar e não 
somente no Laborató-
rio de Fabricação Di-
gital e principalmente 
ser dominada pelos 
professores. “A escola 
do futuro precisa de 
educadores makers, 
por isso a formação é 

muito importante e tra-
balhamos fortemente 
desse tópico, pois não 
adianta ter todo o apa-
rato e os professores 
não estarem engajados 
nessa nova filosofia e 
metodologia de ensino 
e aprendizagem. Para 
isso, não só o profes-
sor que coordenar o 
Fab Lab, mas todos os 
professores, de todas 
as disciplinas, devem 
mergulhar nessa dinâ-
mica, pois os equipa-
mentos e suas aplica-
bilidades podem dar 
um apoio para ajudar 
em todas as matérias, 
inclusive de humanas 
como português, in-
glês, história e geogra-
fia”, explica Amado.

O criador do con-
ceito de Fab Lab, Ger-
shenfeld (2005) acre-
dita que a próxima 
revolução digital será 

no âmbito da fabrica-
ção de bens físicos, 
com a emergência da 
produção digital pes-
soal. Partindo daqui 
uma tendência para a 
democratização dos 
meios de produção. 
Nesta visão é funda-
mental a participação 
da escola na formação 
de uma nova geração 
apta para a produção 
digital e inserida na 
cultura maker.

“Ser maker não é 
uma atividade, é um 
novo estilo de vida, 
uma nova forma de 
pensar em consumo 
e sustentabilidade. É 
viver dentro de um 
contexto produtivo. 
Será mesmo que pre-
ciso comprar algo que 
eu mesmo posso fazer? 
Nós da Amadotec esta-
mos levando esse con-
ceito para as escolas 

do Brasil, ajudando a 
engajar projetos que 
vão contribuir para 
uma sociedade melhor, 
despertando o lado 
produtivo das pessoas. 
Isso é ser maker e um 
Fab Lab à disposição 
disso tudo é apenas 
um empurrão  para 
um grande progresso 
educacional”, finaliza 
Marcelo.

Conheça o projeto
Par conhecer mais 

sobre o Fab Lab Ama-
dotec, é possível agen-
dar uma visita pelo 
telefone 3894-6129, 
o espaço fica na Rua 
Capitão Alberto Men-
des Junior, 108, Vila 
Nossa Senhora Apare-
cida, Indaiatuba – SP. 
Acesse também o site 
www.amadotec.combr 
e o Instagram @ama-
dotec.

Os Fab Labs viabilizam a produção de projetos experimentais e levantam a bandeira do conceito “Faça Você Mesmo”
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Para quem vai casar a melhor opção é a A Nova Loja. 
Maravilhosa coleção de vestidos de noiva Tutti Sposa 
com tecidos nobres, com muita transparência, renda, 
cetim e pedraria. A loja também oferece vestidos longos 
para festas e madrinhas, tudo na opção venda ou 
aluguel. 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

Joaquim, aluno da 1ª Etapa, da Unidade II do Colégio 
Meta em atividade de comemoração ao dia dos animais.

A Nova Loja 

A linda Zinha do proprietário Sandro, na Clínica Bicho Amigo 
tomando vacina. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, 
Fone: (19) 3875-2715

João, aluno da 1ª Etapa, da Unidade II do Colégio Meta 
em atividade de comemoração ao dia dos animais

Davi Luiz, aluno do 1º ano, da Unidade II do Colégio 
Meta em atividade de comemoração ao dia da escola.

Maria Luiza, aluna do Berçário II, da Unidade I do 
Colégio Meta em atividade de reconhecimento do 
numeral 1.

Adelaide Decorações

Dra. Larissa com a linda Maya, da proprietária Francelina, 
na Clínica Bicos & Focinhos para tomar a primeira vacina. 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.

Clínica Bicho Amigo

Precisando de cortinas, persianas, papel de parede, 
colchas sob medida, almofadas, tapetes e carpetes, 
lembre-se sempre da Adelaide Decorações. Ligue já e 
agende seu horário (19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. 
Você vai adorar!

Colégio Meta

Professoras Erika e Larissa do Colégio Meta em atividade 
sobre os meios de comunicação.

Bicos & Focinhos
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Davi Rampazzo é cliente muito fiel ao seu tratamento capilar, 
a profissional Angélica Mariano Terapeuta Capilar atende 
Homens, Mulheres e Crianças. Lembramos que a Angélica 
está fazendo tratamento pós COVID, a queda de cabelo 
está sendo um problema relatado por muitas pessoas que 
já tiveram a doença. Para mais informações agende seu 
horário pelo telefone: 99272-8937.

No dia 11/02 o Edinei da Solefic Energia Solar, almo-
çou as delícias do Tuia Armazem e  Restaurante, fica 
na Rod. João Ceccon, 238, Bela Vista!! Para delivery 
fone: 19 99483-2821.

A JM Fábrica de Óculos, tem mais de 50 anos de mer-
cado, a loja tem várias marcas e materiais disponíveis 
de lentes e armações,  vale muito a pena conferir. Fica 
na Av. Ario Barnabé,  416, Morada do Sol!!

Nessa semana quem recebeu um carinho do Mais Expressão foi a Farmácia Amescla, um delicioso Bolo 
da Madre. Na foto Jaqueline, Bruna, Lilian e Helen e João, obrigada pela parceria!!

Chegando mais um parceiro, o Ateliê do Carro, que fica 
na Rua Onze de Junho, 1224, Centro.  Sejam muito bem 
vindos, Paulo e Milton!!

Inaugurou em Indaiatuba no último dia 18, a Rede de Supermercados  Revolução, que promete revolucionar a cidade,  com preços baixos e muitas promoções!! Fica na 
Av. Francisco de Paula Leite,  2223, Jd. Kioto. Desejamos muito sucesso!!!



ARQUIVO PESSOAL

Atualmente ela se dedica a produzir vídeo-dança para festivais online

Tudo começou 
quando ela ti-
nha apenas 5 

anos e pediu para a 
mãe matriculá-la em 
aulas de balé, mas na 
época a escola de seu 
bairro só tinha aulas 
infantis para Jazz. “A 
professora gritava, 
com uma música do 
Fofão, fiquei trauma-
tizada e pensei que 
a dança não era pra 
mim”, disse a dança-
rina Leila Kawanish.

Então ela passou 
muitos anos treinando 
como atleta, dos 9 aos 
25 anos, em várias 
modalidades como 
Ginástica Olímpica, 
Natação,  Voleibol 
e Kung-Fu, e até se 
tornou vice-campeã 
do Campeonato Bra-
sileiro de Kung Fu. 

Depois, decidiu se 
dedicar às danças de 
salão, mas percebeu 
que sentia falta de 
estudar a dança como 
Arte, não apenas de 
forma recreativa. Foi 
aí que ingressou na 
Escola de Artes Au-
gusto Boal, gratuita, 
em Hortolândia, no 
Curso Profissionali-
zante em Dança, que 
começou com aulas 
presenciais, mas se-

gue online, por conta 
das restrições da pan-
demia. 

Atualmente Leila 
trabalha como pro-
fessora da Educação 
Infantil nas escolas 
públicas de Valinhos, 
fazendo também a 
função de Arte-Edu-
cadora. Agora, du-
rante  a  pandemia , 
está se dedicando à 
vídeo-dança e já foi 
escolhida em diversos 
festivais do ramo. 

Um dos trabalhos 
foi o vídeo de dança 
contemporânea cha-
mado “Ninguém – en-
tre aspas”, seleciona-
do na Mostra Corpos 
em Perspectiva, na 
Modalidade Corpos 
Confinados. 

No próximo dia 27 
de março, Leila parti-
cipará de uma conver-
sa online com artistas 
da área no Canal VI-
DEODANÇA+, para 
contar  mais  sobre 
seu trabalho, que tem 
orientação artística de 
Cibele Ribeiro, sua 
professora na disci-
plina de Dança Con-
temporânea do Curso 
Profissionalizante.

Outros  pro je tos 
idealizados por ela 
são o “Recolho Dan-
ças e  Histórias  de 
Amor”, onde ela cria 
coreografias baseadas 

Conheça a dançarina e Arte-Educadora 
Leila Kawanish
BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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“Recolho Danças e Histórias de Amor” é um dos projetos da dançarina  Leila Kawanish.

em histórias român-
ticas que ela cole-
ta conversando com 
desconhecidos na rua, 
e ainda o “Pesquisa 

em Dança e Registros 
da Experiência”.

Aos 32 anos, ela 
já tem uma formação 
extensa: graduação 

em Pedagogia, Li-
cenciatura em Educa-
ção Artística e ainda 
especial ização em 
Arte-Terapia. Para 

acompanhar mais de 
perto o trabalho dela 
é só ficar de olho no 
Instagram @akemi-
leila.
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AP05037 - PLAZA BELLA VISTA - AU.66 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, 
wc social, lavanderia, varanda gourmet e garagem para 2 autos. ÁREA DE LAZER 
COMPLETA. LOCAÇÃO R$1.400,00 + Cond + IPTU.

CA09289 - VILA CASTELO BRANCO - AT. 450 m² AC. 100 m² - 3 dormitórios (1 suíte), 
sala, cozinha, WC social, lavanderia, quarto de despejo nos fundos, quintal amplo e 
garagem para vários autos sendo 1 coberta. R$ 2.500,00 + IPTU

CA09306 - JARDIM ESPLANADA II - CASA NOVA A 250m² DO PARQUE ECOLÓGICO 
- PRÓXIMO AO CENTRO E COLÉGIOS - AT. 400m²  AC.185m² 03 dormitórios sendo 
01 suíte com hidromassagem, sala 02 ambientes, cozinha   cooktop, forno elétrico e 
coifa, WC social, área gourmet com churrasqueira, espaço para piscina, quintal amplo 
com espaço para piscina, aquecimento solar, portão eletrônico, sistema de segurança 
com alarme, garagem para 04 autos. R$ 980.000,00

CA09318 - CONDOMÍNIO TERRA MAGNA-INDAIATUBA-SP-AT.360m² - .AU.198m².03 dor-
mitórios (sendo 01 suíte com closet),sala de jantar, sala de estar, lavabo, cozinha integra-
da, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, 04 vagas  de garagem. Condomínio com 
Quiosques, Campo de Futebol, Espaço Gourmet, Churrasqueira, Espaço Pet, Quadra de 
Tênis, Playgroud, Salão de Festas, Academia, Pista de Skate, Pista de Bike. Excelente locali-
zação. Venda: R$ 885.000,00.

AP05039 - RESIDENCIAL RAVENNA - AU 73,58 m², 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto, infra pra 
ar condicionado, área de lazer com churrasqueira. R$ 290.000,00.

CA09300 - AMSTALDEN RESIDENCE - SOBRADO - AT 475,06m²,  AC 154,10m², 
Piso Superior: 02 Suítes, Térreo: 01 Suíte, Lavabo,  Lavanderia, Varanda Gourmet 
c/ Deck, Sala Jantar, Sala de Estar, Porão: pode ser um ateliê, oficina, escritório. 
Belíssimo Jardim e Garagem p/ 04 Carros (02 coberto). Condomínio C/ Salão de Fes-
tas, Churrasqueira, Quadra de Tênis, Campo de Futebol, Playground e um belíssimo 
lago. R$ 4.000,00 + Condomínio + IPTU.

zer completa, salão de festas, piscina adulto e infantil. 
R$ 760.000,00.

CA09290 - MONTREAL RESIDENCE -  LINDA CASA TÉR-
REA - AT. 150 m² AC. 100 m² - 3 dormitórios (1 suí-
te máster com closet), sala para 2 ambientes com pé 
direito duplo, cozinha americana integrada com área 
gourmet, WC social, lavanderia, aquecedor solar ins-
talado, preparação para ar condicionado e garagem 
para 2 autos. Casa com planejados na cozinha e área 
gourmet. Condomínio com área de lazer completa e 
portaria 24 horas. R$ 600.000,00.

LOCAÇÃO

SL01047 - SALA COMERCIAL EDIFICIO AMBASSADOR-  
AU 40,00 m²  - Sala Comercial com WC e Elevador, Óti-
ma localização (Centro) LOCAÇÃO R$ 600,00 + COND 
+ IPTU. 

AP05018- RESIDENCIAL VANDO-AU.67m²- 02 dormi-
tórios, wc social, sala , cozinha, lavanderia, 01 vaga 
de garagem coberta, elevador, portaria 24 hs área de 
lazer com piscina, salão de festas. R$ 950,00 + CON-
D.+IPTU 

AP05032  -  Apartamento no Centro de Indaiatuba no 
Condomínio Jatobá com 3 dormitórios, sendo uma 
suíte, todos com planejados, sala dois ambiente, cozi-
nha planejada, lavanderia planejada, banheiro de ser-
viço, sacada com vidro, ar condicionado e aquecedor à 

gás, lavabo e duas vagas de garagem. Condomínio 
com área de lazer completa e portaria 24 horas. R$ 
3.200,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

AP05031 - VILLA HELVÉTIA - AU. 52 m² - APARTA-
MENTO NOVO com 2 dormitórios, sala com varan-
da, wc social, cozinha , lavanderia e garagem para 2 
autos. Condomínio possui área de lazer completa e 
portaria 24h, Piscinas, Quadra poliesportiva, Play-
ground, Churrasqueira , Praça fitness, Salão de fes-
tas infantil e adulto, Academia, Lounge adulto.  R$ 
1.500,00 + 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 pla-
nejada, área de serviço planejada, edícula com área 
gourmet, garagem para 4 carros e uma moto,  jar-
dins (interno e frontal) e pomar. Condomínio com 
02 quiosques, salão de festas, academia ao ar livre, 
campo de futebol, quadra poliesportiva, 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 compartilhado sendo 01 
dormitório, WC social, cozinha com copa, taque no 
quintal, 01 vaga descoberta - R$ 850,00 + IPTU

VENDAS

TE06248 - JARDIM PORTAL DO SOL - AT 187m²  - 
PODENDO SER CONSTRUÍDO 02 CASAS,  Bairro 
bem localizado a poucos minutos do centro e próxi-

mo ao parque ecológico.  R$ 187.000,00.

TE06247 - TERRENO - CHÁCARA AREAL - AT 455,55 
- BOA TOPOGRAFIA. Próximo ao Parque Ecológico, 
Supermercados e Farmácias. R$ 360.000,00

TE06228 - LOTEAMENTO BORTOLETTO ITAICI - AT 
748m² TERRENO DE ESQUINA - Fácil acesso ao 
Centro da Cidade, Rodovias e Aeroporto de Viraco-
pos - VENDA R$ 450.000,00.

CA09312 - JARDIM RESIDENCIAL VENEZA - AT 
100m² AC 68m² 02 dormitórios sendo 01 suíte,  
sala de estar e jantar com pé direito alto, cozinha 
planejada, espaço gourmet com churrasqueira. R$ 
352.0000,00.

CA09296 - CONDOMÍNIO RESIDÊNCIAL ALTO DE 
ITAICÍ - INDAIATUBA-SP- AT.300m ²- AU. 196m²- 03 
dormitórios(SENDO 01 SUÍTE COM CLOSET),todos 
com moveis planejados, sala de jantar com pé direi-
to duplo, ar condicionado, sala de estar com painel 
de tv, cozinha com moveis planejado, cooktoop e 
coifa, lavabo, lavanderia, área gourmet com chur-
rasqueira, uma imensa jacuzzi, 02 vagas de cober-
tas e 02 descobertas. Condomínio com área de la-



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
CA00439-JD. MORUMBI- 3 dorms c/suíte+dep+1 vaga .........................  R$ 355.000,00
CA00402-CIDADE NOVA- 2 dorms +dep+2vagas(comercial  ...................R$1.250.000,0
CA00309-JARDIM RENATA- 02 dorms +dep+ 2vagas  .............................. R$ 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
CA00440-JD. PAULISTA- 3 dorms c/ 2 suíte+dep+2vagas  ....................... R$ 390.000,00
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
CA00442-MONTE CARLO- 2 dorms+dep+2 vagas( em construção)  ....... R$ 295.000,00
CA00408-PARQUE DAS NAÇÕES- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas  ........... R$ 630.000,00
CA00443-JD. REGENTE- 3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas(em construção)  R$ 424.000,00
CA00415-JD VENEZA - 2 dorms c/suíte+dep+2vagas  .............................. R$ 290.000,00
CA00418-JARDIM DOS SABIÁS- (2casas-)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

CA00067-VALE DAS LARANJEIRAS- 3 dormsc/suítes+dep+3 vagas (altopadrão).............  
................................................................................................................ R$ 2.200.000,00
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$ 715.500,00
CA00383-VIENA- 03 dorms c/suíte+dep+4vagas  .................................... R$ 740.000,00
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

AP00077-SÃO VICENTE - 1 dorm +dep+1 vaga (aceita permuta)  ........... R$ 197.000,00
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
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

AP00173-EDIFÍCIO CLASS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vaga  ........................ R$ 430.000,00
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

CHÁCARAS

CH00017-RECREIO CAMPESTRE VIRACOPOS- 02 dorms +dep+piscina R$ 550,000,00
CH00065- VALE DO SOL- 2 dorms + dep + piscina e campo R$ 640.000,00
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$ 

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$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros e 
garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDESP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 3 banheiros, varan-
da 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 banhei-
ros, 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, lavanderia, 
varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, área 
gourmet com churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala, cozi-
nha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet. Possui 
armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet. Aceita 
Permuta com Chácara ou Sítio.   
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 gara-
gem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, la-
vanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou 
apartamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicionado, 
sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros e edícula. 
Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. 
Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil.     
CA306 – CIDADE NOVA – R$600 MIL - 3 dormitórios, 2 banheiros, sala de estar dois ambientes, sala de jan-
tar 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 construtivo e acabamen-
to, 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 cam-
po de futebol, jardim, churrasqueira, piscina, 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, lavan-
deria, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 carros 
e descoberta para 2 carros.
CS308 – MONTREAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e 
sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dormitórios com varanda, 1 suíte com closed, 

banheiro, sala, lavabo, cozinha com varanda gourmet e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado e 
aquecedor solar.   
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com armário, es-
critório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e armários embutidos, 
lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lavanderia, paisagismo, pis-
cina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui espaço gourmet com sistema 
de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$1.950.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com armário, es-
critório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e armários embutidos, 
lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lavanderia, paisagismo, pis-
cina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui espaço gourmet com sistema 
de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA310 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$550 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.   
CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$530 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta, área gourmet 
e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas amplas 
com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavanderia, dispen-
sa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui 
piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$150 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 1 
carro.
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 185 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de ga-
ragem.                                                                                             
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, cozi-
nha 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 planejada, 
sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício possui elevador 
e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$220 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia e 
garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala de 
jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de 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 ambien-
tes 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 ga-
ragem.
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.

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 ga-
ragem. 
JD. MORADA DO SOL – R$1.400,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, banheiro, lavanderia e ga-
ragem para 2 carros. 
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$850,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e entrada para moto. 
JD. BRASIL – R$950,00 - 2 dormitórios, cozinha americana, banheiro e garagem. 

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL - R$700,00 – Kitnet
PQ. SOLAR DOS PÁSSAROS – SALTO – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 1 vaga de 
garagem. 

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

750.000,00
CH00063-TERRAS DE ITAICI- 1000m (terreno R$ 410.000,00

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)
TE00305-QUINTAS DE TERRA COTA-1250M R$ 340.000,00
TE00279-JD DOS LAGOS- 565M ............................................................... R$ 390.000,00
TE00283-CENTRO-337M. ......................................................................... R$ 371.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M  R$ 212.000,00
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

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
AP00177-VERTENTES ITAICI- 3dorms c/ suíte+dep+2vagas ..... R4 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 

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

ÓTIMO SOBRADO
PARQUE SÃO LOURENÇO

   3 DORMITÓRIOS, UMA SUÍTE.
JARDIM DE INVERNO, PISCINA 

E CHURRASQUEIRA

R$ 650.000,00
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B4 Serviços / Utilidades

1)REF 018 – RESIDENCIAL NATÁLIA – 
APARTAMENTO – VILA FURLAN – Área 
total 104,56 m² Área útil -81,25 m² , 
-R$620.000,00, 3 dormitórios, 1 sui-
te, 2 vagas de  garagens, sacada gour-
met, academia, piscina borda infinita, 
es Espaço Kids/Playground , salão de 
festas, espaço zen, portaria 24 hs. 
 
2)REF 02- CASA EM CONDOMÍ-
NIO – VILA RES. GREEN PARK  - 
R$1.200.00,00, sobrado AT- 300m², 
AC 264m², 3 vagas de garagem, 3 
suites, mezanino, sala jantar e estar, 
cozinha,  5 banheiros, spa, área gour-
met, lavanderia,  home office, quadra 
poliesportiva, e play ground. Aceita 
permuta com  imóvel de menor valor. 
 
3) REF- 14 – JARDIM REGINA  - 
CASA TÉRREA - AT  250 M²,  AC 
– 130m², 3 dormitórios, 1 suíte, 
banheiro social e  externo, lavande-
ria, garagem. Valor R$550.000,00. 
 
4)REF 09 – TERRENO EM CONDOMÍ-
NIO – JARDIM QUINTAS DA TERRACO-
TA – Esquina - 1663m² R$430.000,00. 
 
5)REF – 16 – TERRENO EM 
CONDOMÍNIO- JD MILANO -  
R$257.000,00  AT  - 303 metros. 
 
6)REF 08 -  PQ BOA ESPERANÇA – 
R$320.000,00 - AT- 135 m² 01  CASA 
, com 02 dorm, sala, coz e banheiro, 
com edícula inacabada no fundo .  

7)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 envidraçada, garagem 2 vagas 
cobertas, aceita imóvel de menor valor . 
 
8) REF 19 -  JARDIM PAULISTA II – 
TERRENO  – R$504.000,00 – 2 Terre-
nos perfazendo 420m² - Excelente! .  
 
9) REF 12 – COND. TERRA MAGNA: 
R$1.400.00,00  Sobrado – AT- 360m²  
ac – 250m², com 4 dormitórios, 1 
suíte, salas de jantar,  estar e tv, bar/
adega, cozinha, armários embuti-
dos, 4 banheiros, espaço gourmet 
com churrasqueira, piscina com hi-
dro, 4 vagas de garagem, ar condi-
cionado, aquecimento solar e câ-
meras segurança. Aceita permuta.  
 
10)REF- 13 – APTO DUE NOVO ALTO 
PADRÃO- CENTRO- R$ 1.100.000,00 
- Com - 128m2, Acabamentos diferen-
ciados, 3 suítes  sala ampliada, lavabo, 
varanda gourmet fechada com vidro, 
área de serviço, banheiro de empre-
gada, 03 Vagas de garagem cobertas e 
depósito privativo. Academia, sauna, 
cinema, sala de jogos, salão para re-
cepção, piscina, área gourmet, Espaço 
Kids.
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Lava Rápido

locação de caçambas

Contabilidade Escritório de Advocacia

Alianças

Mecânica Pinturas



B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária
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B10 | Classificados

Classificados

REF 02- Casa em Condomí-
nio – Vila Res. Green Park - 
R$1.200.000,00, sobrado AT- 
300m², AC 264m², 3 vagas de 
garagem, 3 suítes, mezanino, 
sala jantar e estar, cozinha, 
5 banheiros, spa, área gour-
met, lavanderia, home office, 
quadra poliesportiva, e play 
ground. Aceita permuta com 
imóvel de menor valor. Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 14 - Jardim Regina - 
Casa térrea - AT  250 M², AC 
– 130m², 3 dormitórios, 1 suí-
te, banheiro social e externo, 
lavanderia, garagem. Valor 
R$550.000,0 - Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 08 -  PQ. Boa Esperança 
– R$320.000,00 - AT- 135 m² 
01 casa, com 02 dorm, sala, 
cozinha e banheiro, com 
edícula inacabada no fundo. 
Fone – (19) 9 7109-6186
REF 11 -  JD. Jequitibá – R$ 
551.000,00 - AT- 250 m² 01 
AC-139,48m² CASA, com 03 
dorm,01 suíte, sala, sala jan-
tar- cozinha e banheiro, com 
edícula nos fundos, área gour-
met fechada envidraçada, 
garagem 2 vagas cobertas, 
aceita imóvel de menor valor. 
Fone – (19) 9 7109-6186
REF 12 – Cond. Terra Magna: 
R$1.400.00,00 Sobrado – AT- 
360m² ac – 250m², com 4 
dormitórios, 1 suíte, salas de 
jantar, estar e tv, bar/adega, 
cozinha, armários embuti-
dos, 4 banheiros, espaço 
gourmet com churrasqueira, 
piscina com hidro, 4 vagas 
de garagem, ar condicionado, 

REF 09 – Terreno em Con-
domínio – Jardim Quintas da 
Terracota – Esquina - 1663m² 
R$430.000,00. Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 16 – Terreno em 
Condomínio – JD. Milano 
-  R$257.000,00 AT - 303 me-
tros. Fone – (19) 9 7109-6186
REF 15 -  Cond. Terra Magna 
– R$380.000,00 – Terreno 
com 656m² - Excelente! Fone 
– (19) 9 7109-6186
Terreno Jardim Colonial - 150 
metros. R$ 185.000,00 (19) 
99384-7400
Terreno Elias Fausto - 175 
metros R$ 57.000,00 F.: (19) 
99384-7400

Passo Ponto Comercial (mer-
cearia) -  Com instalações 
em Indaiatuba vila aurora. 
Valor de $125.000,00 Cel (11) 
99968-8318
Sala comercial para locação. 
Edifício Corporate - Área útil 
39,99 Aluguel R$ 1.200,00 
+ Cond + Iptu F.: (19) 98346-
2299

Viajo para o Paraguai en-
comendas pelo Fone: (19) 
98201-7566 Ricardo e Sa-
mantha ou deixar o contato.
Vendo - Aparelho de som mini 
sister Toshiba com carrossel 
para 3 cds, duplo dec con-
trole remoto e duas caixas 
de som R$750,00. F.: (19) 
3875-9524 Rui
Vendo - Jogo de SOFA 2 e 
3 lugares, bege escuro em 
bom estado. F.: (19) 3875-
9524 Rui
Vendo Bancada c/ 2 cadei-
ras 2 espelhos c/ molduras. 
R$1.000,00 R: Chile, 244 - JD. 
América F.: (19) 3312-0908
Vendo Jogo de Quarto com-
pleto (guarda roupa com 10 
portas, criado mudo e cama) 
madeira maciça. Produto de 
Showroom Festival de Gra-
mado/RS. F.: (19) 99855-
2170 / (19) 99384-7418
Vendo Sanona marca Mi-
chael 80 baixos nova F.: (19) 
98120-3357
Vendo Máquina de cartucho 
R$300,00 F.: (19) 3935-1633 
Vendo Porta de vidro de cor-
rer 1,60 R$ 400,00  F.: (19) 
3935-1633 
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
Vendo -  Vaso com 30 pe-
nas de Pavão azul R$30,00. 
Tratar com Rosália 1998174-
5270

financiamento. ou terreno F.: 
99762-7997 / 98271-6141 
Corra! 
Vitória Régia - Apartamento 
com 02 dormitórios em óti-
mo acabamento e vaga de 
garagem portaria 24 horas 
por apenas R$140.000,00 
F.: 99762-7997 / 98271-6141 
Corra!

Apartamento Dueto Di Ma-
riah - 3 dormitórios c/ va-
randa gourmet 2 vagas R$ 
1800,00+cond+iptu F.: (19) 
99384-7400
Apto Locação Imagine - 3 
dorm. sala, cozinha, 2 vagas. 
Academia, Brinquedoteca, 
Churrasqueira Panoramica, 
Deck, Espaço Fitness, Fral-
dário, Home Office, Jardim de 
Leitura, Piano Room, Piscina 
Adulto e Infantil, Pista de Bici-
cleta, Playground, Pool Bar, 
Portaria, Praça das Águas, 
Quadra Poliesportiva, Sala 
de Massagem, Saunas, Spa, 
Wine Space, Solário.  Aluguel 
R$ 2.350,00 + Cond. + IPTU.  
F.: (19) 98346-2299
Apartamento mobiliado Vila 
Furlan -  2 dorm. sala, wc, co-
zinha, uma vaga de garagem.   
R$ 1.400,00 + Cond. F.: (19) 
98346-2299

Venda de sítio - de quase dois 
alqueires, plano, bastante 
água, cerca nova, três casas, 
um grande galpão, valor de 
500 mil e aceita proposta e 
parcelamento. Contato (19) 
99762-7708.
Sítio em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dormi-
tórios, 02 wcs , toda avaran-
dada, gramada,  pomar, área 
de cultura, bosque, água de 
mina, 01 tanques com peixes 
abastecido com água por gra-
vidade,  diversas árvores frutí-
feras, 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$300.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Chácara Colinas - Com 2 dor-
mitórios, banheiros feminino e 
masculino R$ 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
Vendo Chácara - de 530 
metros R$ 70.00,00 em Elias 
Fausto contato Luzia: 19 
99637-6026
Chácara de 1000 metros - 
R$130,00.00 em Elias Fausto 
contato Luzia: 19 99637-6026
Sitio em Morungaba: Terreno 
de 5000 metros, Casa com 
sala de estar, cozinha, sala de 
jantar, 03 dormitórios, sendo 
01 suíte, 03 banheiros sociais 
e lavanderia coberta, Área 
gourmet com trio mineiro Fo-
gão a lenha, forno e churras-
queira. Jardim com inúmeros 
pés de flores Orquidário Hor-
ta, Pomar formado com mais 
de 100 pés de frutíferas ,4 
pés jabuticabas centenárias, 
Vários pés de café já produ-
zindo, Arvore Ipê amarelo 
centenário. Linda vista para 
montanhas, Garagem coberta 
para 02 carros. 3 Nascentes 
e lago Excelente localização 
- Estrutura: Possui energia 
elétrica e o abastecimento 
de água é feito por meio de 
poço caipira e 2 nascente 
Valor 357000,00 Tratar 19 
995579761 Marcos
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

aquecimento solar e câmeras 
segurança. Aceita permuta. 
Fone – (19) 9 7109-6186
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$220.000,00 
Aceita Financiamento. Corra! 
F.: 99762-7997 / 3935-3294
Casa Sobrado Jardim Europa 
- 3 dormitórios + 1 uma suíte 
2 cobertas 2 descobertas (19) 
99384 -7400
“Casa Vila Areal ( Proxima 
do Carrefour) - 3 dormitórios 
c/ suíte 2 vagas cobertas R$ 
455.000,00 (12) 99774-3282 
WhatsApp
Casa nova condominio Veie-
na - 3 dormitórios c/ suíte 
2 vagas de garagem R$ 
740.000,00 (12) 99774-3282 
WhatsApp
Casa nova condominio Brés-
cia - 3 dormitórios c/ suíte 1 
vaga coberta R$ 689.000,00 
(12) 997743282 WhatsApp
Vende-se casa no Nova Ve-
neza - com dois dormitórios 
sendo uma suíte, sala, cozi-
nha, WC social, área de ser-
viço, uma vaga de garagem, 
churrasqueira, armários nos 
lavatórios dos banheiros e na 
cozinha e está no valor de 275 
mil.  Contato (19) 99762-7708.
Vende-se duas casas no 
mesmo terreno inteiro com 
250 metros quadrados na 
Morada do Sol - bom para 
investimento, casa da frente 
com sala, cozinha, banheiro 
e 2 dormitórios e a casa do 
fundo possui 2 dormitórios, 
sala, cozinha com móveis 
planejados, banheiro, ambas 
possuem lavanderia, quintal, 
garagem para 5 carros e 
portão eletrônico. Contato 
(19)99762-7708.

Vende-se apartamento no 
condomínio Villa Das Praças 
- em Indaiatuba no Jardim 
Alice, apartamento com 2 
dormitórios, sala, copa, co-
zinha, banheiro e lavanderia, 
uma vaga de garagem e 
condomínio com área de 
lazer completa com piscina, 
quadra poliesportiva e salão 
de festas com churrasqueira 
e está no valor de 245 mil. 
Contato (19)99762-7708.
Vendo Apartamento - Mobi-
liado, 3 domi. sendo 2 suítes, 
sala com 2 ambientes, cozi-
nha , área de serviço e va-
randa, 2 vagas de garagem, 
na Chácara Inglesa prox. Vila 
Mariana, Valor R$850,00.00. 
Aceito terreno em condomí-
nio até R$200,00.00 como 
parte do pagamento. Direto 
com Proprietário. Tratar com 
Iolanda: 19 3394-2070
REF 07- Edif. Athenas – Lindo 
apto R$1.200.000,00 - Área 
útil 184m², amplas sala e 
cozinhas, 04 dormitórios, 02 
suítes, 03 vagas de garagem, 
salão de festas, piscina. Fone 
– (19 ) 9 7109-6186
REF 13 – Apto Due Novo Alto 
Padrão - R$ 1.100.000,00 
-Com - 128m2, Acabamentos 
diferenciados, 3 suítes sala 
ampliada, lavabo, varanda 
gourmet fechada com vidro, 
área de serviço, banheiro 
de empregada, 03 Vagas de 
garagem cobertas e depósito 
privativo. Academia, sauna, 
cinema, sala de jogos, salão 
para recepção, piscina, área 
gourmet, Espaço Kids. Fone 
– (19) 9 7109-6186
Apartamento Plaza Bela Vis-
ta - 2 dormitórios c/ suíte 2 
vagas de garagem F.: (19) 
99384-7400
Condomínio Nações Jd. Alice 
- Ótimo apartamento no 1º an-
dar com 02 dormitórios e vaga 
de garagem, acabamento ex-
celente, com sanca na sala, 
wc. Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de en-
t rada +  parce las  de 
R$1.210,00 F.: 99762-7997 
/ 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice - 02 
dormitórios e demais depen-
dencias todas com móveis 
planejados, portaria 24 ho-
ras, área de festas, vaga de 
garagem, piscina, elevador. 
Apenas R$220.000,00 Aceita 

Vendo- Arara de desfile, 150L 
x 170A ajustavel R$200,00 
Tel: 19 99558-7182 Leo
Vendo: TITULO CLUBE 9 
DE JULHO Titulo familiar, 
R$2.800,00 + tx de transfe-
rência  Tratar com Amauri 
19 - 98134-4482
Vendo – Cômoda com cor-
rediça 4 gavetas cor escura, 
Criado mudo 3 gavetas R$ 
70,00 os dois. Tratar com 
Rosália 1998174-5270

Aulas de Portugues e redação 
com o Jornalista Ricardo F.: 
(19) 98201-7566 / 98315-
9064

Ofereço-me Para pequenos 
reparos residenciais Sidnei 
19 98997-8226
Ofereço-me Boleira, faço 
bolos de todos os sabores por 
encomenda F: 3894-1610 / 19 
98976-3352 Fatima
Ofereço-me Como cuidadora 
de Idoso ou Babá. F: 3894-
1610 / 19 98976-3352 Fatima
Ofereço-me como acompa-
nhante de idoso diurno ou 
noturno não acamado, ou 
ajudante de cozinha. Tel: 19 
99738-2266.
Ofereço-me para fazer de-
clarações de imposto de ren-
da. Valor R$ 70,00 F.: (19) 
99124-2964
Ofereço-me Manicure Pé 
e mão, Cabelereira corte 
R$ 25,00, Botox sem formol 

grátis 1 corte. Atendimento 
a Domicilio  (19) 99369-5615
Oferço-me para trabalhar 
como Pedreiro, Encanador ou 
Jardineiro Fone: (19) 99776-
6841 WhatsApp
Ofereço-me para conserto de 
máquinas de costura (Indus-
trial e Domésticas) F.: (19) 
99212-1731

Alugo Carro 7 Lugares -  Óti-
mo estado, direto com dono, 
viagem familiar São Car-
los/SP. 4 dias fim de ano. 
Enteressados Whats (19) 
99928-6641
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Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

AJUDANTE DE MO-
TORISTA – Desejá-
vel possuir experiên-
cia na função. Ensino 
fundamental. Residir 
em Indaiatuba.

ASSISTENTE DE 
FATURAMENTO – 
Experiência em emis-
são de Notas Fiscais 
e cobrança. Desejá-
vel superior completo 
ou cursando. 

ANALISTA DE AL-
MOXARIFADO – Ex-
periência no setor de 
almoxarifado com-
provada em carteira. 
Desejável Superior 
em Administração 
ou Logística. Cur-
so de empilhadeira. 
Conhecimento em 
Sistema ERP.

AUXILIAR DE LIM-
PEZA – Experiência 

na função. Residir em 
Indaiatuba. Disponibi-
lidade de horários.

AUXILIAR DE LO-
GÍSTICA – Ensino 
médio completo. Infor-
mática básica. CNH B. 
Irá dirigir os carros da 
empresa. Experiência 
em separação e ex-
pedição 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.

COMPRADOR (A) 
- Ensino superior 
completo preferencial-
mente em Administra-
ção ou áreas correla-
tas. Experiência na 

função em empresas 
do ramo químico.

FERRAMENTEIRO – 
Experiência na função 
de Ferramenteiro em 
empresas de fundição 
de alumínio. Experiên-
cia em Programar má-
quina CNC. Curso de 
Leitura e interpretação 
de desenho. 

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino médio 
completo. Conheci-
mentos em Metrologia 
e Leitura e Interpreta-
ção de desenho me-
cânico. Experiência 
em operar máquinas 
convencionais.

O P E R A D O R  D E 
TORNO CNC– Ex-
periência em operar 
Torno CNC e Centro 
de usinagem (Co-
mandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimen-
tos em Metrologia. 
Ensino médio. Dese-
jável possuir Curso de 
Leitura e Interpreta-
ção de Desenho.

PROGRAMADOR 
DE TORNO CNC - 
Programar e definir as 
melhores estratégias 
para maquinas CNC 
(Centro de usinagem 
e torno CNC).

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

VENDEDOR (A) – 
Experiência em ven-
das  comprovada 
em carteira. Ensino 
médio  comple to . 
Disponibilidade para 
trabalhar aos sába-
dos. Desejável já ter 
trabalho em loja de 
bijuterias.

Notas de Falecimentos
1 -MICAELE SILVA DE LIMA com 
18 anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de FRANCISCO REGE DE 
LIMA e TANIA MARIA DA SILVA. 
deixa filho(s): LORENA 01, Fale-
cido em: 10/03/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
11/03/2021.

2 -MAURINO DA SILVA com 62 
anos , Casado (a) com MARIA 
RITA DO NASCIMENTO SILVA 
sendo filho(a) de LUIZ CORIO-
LANO DA SILVA e CREUSA MEN-
DONÇA DA SILVA. deixa filho(s): 
CLAUDIO, CLAUDINEI, CLARICE, 
CARLOS, SÔNIA, MARCIO, AN-
GELICA, ROMARIO (MAIORES), 
Falecido em: 10/03/2021, e sepul-
tado(a) no JD. DO EDEN- SALTO 
SP aos 11/03/2021.

3 -LUCIA HELENA YARA PEREI-
RA DE SÁ com 47 anos , Era 
Divorciado(a) de CELIO APARE-
CIDO PAIXÃO sendo filho(a) de 
JOSE PEREIRA DE SÁ e MARIA 
PRESTELLO PEREIRA DE SÁ. 
deixa filho(s): DANILO 31, JOI-
CE 25, DEBORA 21, Falecido 
em: 10/03/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
11/03/2021.

4 -FERDINANDO ANTONIO BER-
TOLINO com 78 anos , Casado 
(a) com JOSELIA MARIA BER-
TOLINO  sendo filho(a) de ANTO-
NIO GONÇALVES BERTOLINO e 
CARLINA DE OLIVEIRA BERTO-
LINO. deixa filho(s): FERNANDO 
(54) SILVIO (52)., Falecido em: 
11/03/2021, e cremado (a) no 
CREMATORIO O PORTAL ITATI-
BA-SP aos 12/03/2021.

5 - NILTON ALMEIDA TOMÉ com 
64 anos , Era Divorciado(a) de 
ABIGAIL ANTUNES DE CAMPOS 
sendo filho(a) de CATARINO TOMÉ 
SANTOS e IDALIA PEREIRA  AL-
MEIDA. deixa filho(s): RAFAEL 
, CRISTIANE, TATIANE, INGRID 
(TODOS MAIORES), Falecido em: 
11/03/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 12/03/2021.

6 -AMAURI DIAS com 50 anos , 
Casado (a) com MARLENE MACRI 
DIAS sendo filho(a) de JOSE CLE-
MENTE DIAS e JANDIRA ROCHA 
DIAS. deixa filho(s): BRUNO 27, BE-
ATRIZ 17, Falecido em: 12/03/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 12/03/2021.

7 -ANTONIO VECHI com 81 anos , 
Casado (a) com MARIA TEREZINHA 
VECHI sendo filho(a) de JANUARIO 
VECHI e AMALIA CIRELI. deixa fi-
lho(s): CLAUDIA , SIMONE (MAIO-
RES), Falecido em: 12/03/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 12/03/2021.

8 - JOSE EDISON DURANTE com 
72 anos , Era Divorciado(a) de DO-
LORES APARECIDA GONZALEZ 
sendo filho(a) de JOSE DURAN-
TE e DERMITA JACOBE. deixa 
filho(s): MARCELLO, MAURICIO, 
MAIZA (MAIORES), Falecido em: 
12/03/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 13/03/2021.

9 -ANTONIO CARLOS ROSADO 
com 83 anos , Era Viúvo(a) de 
NOEMIA HERBST ROSADO sendo 
filho(a) de JUVENAL GONÇALVES 
ROSADO e LUCINDA ROSITO RO-
SADO. deixa filho(s): PATRICIA, 
LUIS, ANTONIO (MAIORES), Fa-

lecido em: 12/03/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
13/03/2021.

10 - RAIMUNDO CACIANO FER-
NANDES com 77 anos , Casado 
(a) com FILOMENA RODRIGUES 
FERNANDES sendo filho(a) de 
MARIANO CACIANO FERNANDES 
e ROSA FERNANDES DE BRITO. 
deixa filho(s): WILSON, ILSOM, 
DENISVALDO, NILSON (MAIORES), 
Falecido em: 12/03/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 13/03/2021.

11 -CILENE MARIA PRATA com 
70 anos , Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de LUIZ GONZAGA PRATA e 
SEBASTIANA CORDEIRO PRATA. 
NAO DEIXA FILHOS, Falecido em: 
12/03/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DA SAUDADE - JUIZ DE FORA 
- MG aos 13/03/2021.

12 - NELSON RIBEIRO com 94 
anos , Era Viúvo(a) de ISOLINA 
GONÇALVES RIBEIRO sendo 
filho(a) de ANTONIO RIBEIRO e 
FLORA BARBOSA RIBEIRO. dei-
xa filho(s): NELSON, ANA MARIA, 
NADIR, MARCIA, LILIAN, NEIDE, 
JOÃO  ( FILHOS MAIORES )., Fa-
lecido em: 13/03/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 13/03/2021.

13 - ELIAS LIMA BONFIM com 95 
anos , Casado (a) com  sendo fi-
lho(a) de ANTIDIO LIMA BONFIM 
e JOVITA ALVES DE LIMA. deixa 
filho(s): EUNICE, EURIDES, FAUS-
TO (FILHOS MAIORES), Falecido 
em: 13/03/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
13/03/2021.

14 - BENEDICTO ANTONIO FILHO 
com 64 anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de BENEDICTO ANTONIO 
e ESCOLASTICA RODRIGUES DE 
ANDRADE. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 13/03/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 14/03/2021.

15 - RENATO CASTELIANO ALVA-
REZ com 63 anos , Casado (a) com 
MAURA DA COSTA PEREIRA CAS-
TELIANO ALVAREZ sendo filho(a) de 
FRANCISCO CASTELIANO ALVAREZ 
e ERMELINDA MAGNANI ALVAREZ. 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido em: 
13/03/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 14/03/2021.

16 - FRANCISCO SILVA AIRES com 
61 anos , Casado (a) com MARIA 
CONCEIÇÃO GRILLO AIRES sendo 
filho(a) de JOSÉ SALUSTIANO AI-
RES e MARIA APARECIDA SILVA.  
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido em: 
13/03/2021, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 14/03/2021.

17 - MARCIO LEVI HERCULANO 
com 45 anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JOSE MARIA HERCU-
LANO e MARIA DO NASCIMENTO 
HERCULANO. deixa filho(s): KAUÊ 
17, Falecido em: 13/03/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 14/03/2021.

18 - JOÃO BATISTA ISRAEL COR-
REA com 55 anos , Casado (a) 
com ELIETE DA CRUZ CUNHA 
CORREA sendo filho(a) de JOÃO 
ISRAEL CORREA e MARIA DIVINA 
CORREA. deixa filho(s): ANDRÉ 23, 
Falecido em: 14/03/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 14/03/2021.

19 - MARIA JOSE FERREIRA DA 
SILVA com 83 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOSE MARQUE 
DE OLIVEIRA e JOSEFA FERREIRA 
DA SILVA. deixa filho(s): JOSE GE-
RALDO, MARLI, MARILENE (MAIO-
RES) , MARIA JOSÉ (FALECIDA)., 
Falecido em: 14/03/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
14/03/2021.

20 - EDUARDA BADIN MUGNARO 
com 0 anos , sendo filho(a) de 
LUIS FERNANDO MUGNARO e 
SUSAN CRISTINA GARCIA BADIN. 
Falecido em: 14/03/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
14/03/2021.

21 - MANOELA PELAIS DA SIL-
VA com 87 anos , Era Viúvo(a) de 
EUFRASIO MODESTO DA SILVA 
sendo filho(a) de NICOLA PELAIS 
e RAMONA BAIO. deixa filho(s): 
CARLOS 64, ANTÔNIO 59, OSVAL-
DO 58, MINELVINA 56, NILDA 54, 
ZILDA 52., Falecido em: 14/03/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 15/03/2021.

22 - MADALENA ROSALINA PI-
NHEIRO DE MORAES com 84 anos 
, Era Viúvo(a) de ANTONIO LEITE 
DE MORAES sendo filho(a) de AN-
TONIO PINTO PINHEIRO e BEATRIZ 
DA CONCEIÇÃO. deixa filho(s): AN-
TONIO, SANDRA, VALERIA (MAIO-
RES), Falecido em: 14/03/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 15/03/2021.

23 - BENEDICTA EDINA MACHADO 
com 78 anos , Era Viúvo(a) de RO-
QUE BENEDITO MACHADO sendo 
filho(a) de ORLANDO ALESSIO e 
BENEDICTA LEME CORREA. deixa 

filho(s): APARECIDA (58), SONIA 
(54), VERA (50), SALVADOR (38)., 
Falecido em: 14/03/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 15/03/2021.

24 - MARINALVA DO NASCIMEN-
TO SILVA com 65 anos , Casado 
(a) com JOSE APARECIDO DOS 
SANTOS   sendo filho(a) de JOSE 
TEOTONIO DO NASCIMENTO e 
QUITÉRIA DO NACIMENTO. deixa 
filho(s): VALDINEI, ERASMO, JO-
SIANE (MAIORES), Falecido em: 
14/03/2021, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 15/03/2021.

25 - CARLOS ANTONIO ROSA com 
66 anos , União estável com LUZIA 
SERUTS sendo filho(a) de SEBAS-
TIÃO ROSA e ROSA DOS SANTOS. 
deixa filho(s): NAYARA, NATALIA, 
CLAUDIA, PRISCILA, ANA, ANTO-
NIO CARLOS, CARLOS EDUARDO, 
CARLOS ANTONIO, MATHEUS, 
SIDNEIA (MAIORES), Falecido em: 
14/03/2021, e sepultado(a) no MU-
NICIPAL DE ITÚ SP aos 15/03/2021.

26 - PAMELA CRISTINA DA CON-
CEIÇÃO com 29 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de  e LUZICLEA 
DA CONCEIÇÃO. NÃO DEIXA FI-
LHOS, Falecido em: 14/03/2021, Ve-
lado(a) no PARQUE DOS INDAIAS, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 15/03/2021.

27 - BENEDITA PIRES RAMOS com 
89 anos , Era Viúvo(a) de BENEDI-
TO RAMOS sendo filho(a) de JOÃO 
PIRES e BENEDITA MARIA DA 
CONCEIÇÃO. deixa filho(s): ANTO-
NIO, SONIA, JOSE, NELSON, RU-
BENS, PAULO, ELIAS, JUNIA,ES-
TEFANIA (MAIORES), Falecido em: 

15/03/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 15/03/2021.

28 - JOÃO DE DEUS LEME DO 
PRADO com 73 anos , Casado (a) 
com VIRGILIA FERREIRA PRADO 
sendo filho(a) de ROQUE LEME DO 
PRADO e DELFINA FALASCO DO 
PRADO. deixa filho(s): ELIZABETH, 
EDUARDO, ELIANA, MARCELO, 
MARCIA (FILHOS MAIORES), Fa-
lecido em: 15/03/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
15/03/2021.

29 - JOÃO OSMAR MAZZARO 
com 66 anos , Uniao estável com 
ILDA CALDANA sendo filho(a) de 
LUIZ MAZZARO e ADELAIDE MO-
RENO MAZZARO. deixa filho(s): 
JAQUELINE 37, DANIELLE 35, 
Falecido em: 15/03/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
15/03/2021.

30 - JESUS APARECIDO VILA RO-
MEIRO com 62 anos , Casado (a) 
com NEUSA MARIA LEOPOLDINO 
ROMEIRO sendo filho(a) de APA-
RECIDO VILA ROMEIRO e IVONE 
CANGANE ROMEIRO. deixa fi-
lho(s): RUBIA, ISAC, RUTE (MAIO-
RES), Falecido em: 15/03/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 16/03/2021.

31 - FERNANDO CASTILHO com 32 
anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de ANTONIO CARLOS CASTILHO e 
CREUZA APARECIDA DE OLIVEIRA 
CASTILHO. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 15/03/2021, e sepul-
tado (a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 16/03/2021.

32 - NOÉ CARRIEL DE LIMA com 
80 anos , Era Viúvo(a) de REGI-
NA MARIA DE SANT’ANA DE 
LIMA  sendo filho(a) de SATUR-
NINO DE OLIVEIRA e ALBINA 
EZIQUIEL CARRIEL DE LIMA. 
deixa filho(s): VILMA, NOEL, 
ADRIANA, ADRIANA MARIA, 
SONIA, ELIZ (MAIORES) ELIANA 
(FAL), Falecido em: 15/03/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 16/03/2021.

33 - JERONIMO CANDIDO DE 
LIMA com 60 anos , Era Sepa-
rado(a) de MARIA HELENA DE 
LIMA sendo filho(a) de GASPA-
RINO CANDIDO DE LIMA e AL-
MERINDA DA SILVA LIMA. deixa 
filho(s): THATIANA 34, CAROLI-
NE 27, THACIANE 17, Falecido 
em: 15/03/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
16/03/2021.

34 - WILSON FERNANDES com 
62 anos , União estável com 
LUZIA MADALENA DA SILVA 
sendo filho(a) de JOÃO FER-
NANDES e BENEDITA ALVES 
FERNANDES. deixa filho(s): MO-
NICA 35, MARIANE31, Falecido 
em: 15/03/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
16/03/2021.

35 - BENEDITO PEREIRA DA SIL-
VA com 76 anos , Casado (a) com   
sendo filho(a) de BENEDITO PE-
DRO PEREIRA DA SILVA e MA-
RIA TEODORA PEREIRA DA SIL-
VA. deixa filho(s): ELEANDRO, 
ELIS ANGELA, ELAINE ( MAIO-
RES ), Falecido em: 16/03/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 17/03/2021.
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