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Programa Renda Mínima Indaiatuba 
irá beneficiar 6 mil famílias carentes

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

CAMPANHA

VACINAÇÃO

A escola de idiomas Yázigi e o Jornal Mais Expressão se uniram em prol da so-
lidariedade com a arrecadação de cestas básicas que serão destinadas às famílias 
que estão na linha da pobreza.

O trabalho como 
Influencer Digi-

tal já era gratifi-
cante para Re-
beca Saouza, 
mas decidiu 
dar um pas-
so além: criar 
uma campanha 
de arrecadação 
de alimentos, 
utilizando seu 
potencial in-
f luenc iador 
para ajudar 
pessoas neces-
sitadas. 

Yázigi e Mais Expressão se unem 
para arrecadar cestas básicas

Professores e policias serão vacinados contra a Covid-19 em abril
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Blogueira Rebeca 
Souza faz campanha de 
arrecadação de alimentos

Corporação Musical Villa-Lobos se 
apresenta neste sábado

SOLIDARIEDADE CULTURA
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Se fora de campo a 
paralisação do futebol 
paulista não deve afetar as 
contas do EC Primavera, 
dentro dele a semana foi 
considerada “produtiva” 
pelo técnico Ademir Fe-
san. 

Semana de 
paralisação foi 
produtiva para 
o Primavera

ESPORTES
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O governador João Do-
ria anunciou nesta quarta-
-feira (24) que profissionais 
da educação e forças de 
Segurança Pública foram 
inclusos na campanha de 
vacinação contra a Co-
vid-19. A imunização de 
trabalhadores das duas ca-
tegorias começa na primeira 
quinzena de abril.

De acordo com o calen-
dário de vacinação da Secre-
taria de Saúde do Estado de 
São Paulo, a partir de 5 de 
abril, policiais civis, militares 
e técnicos-científicos, agen-
tes penitenciários, bombeiros 
e guardas civis começam 
a ser vacinados. A meta é 
vacinar todos os integrantes 
de forças de segurança que 
estão na ativa.

CÂMARA

Foi aprovado por unanimidade pelos vereadores de Indaiatuba o projeto de lei do 
Poder Executivo que reduz pela metade a quantidade de cargos comissionados na 
administração direta. 

Projeto de Lei reduz pela metade 
número de cargos de confiança

P. A8

O investimento municipal será de R$ 2,6 milhões; O Projeto de Lei será encaminhado para apreciação da Câmara Municipal
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A Responsabilidade Civil está em constante desenvolvimento acompanhando a evolução da sociedade no 
enfrentamento dos problemas que lhes são impostos a cada dia.

Considerando os efeitos que podem surgir em virtude da Covid-19, esse universo pode ser ainda maior, 
pois as questões relacionadas à responsabilidade civil são muito difusas e amplas. Podem ser observados pro-
blemas relacionados à responsabilidade do médico, dos hospitais e dos fabricantes de medicamentos.

Os reflexos jurídicos da pandemia do novo Coronavírus são incertos, pois ainda não é possível determinar 
com exatidão o que está por vir, ou prever todos os casos passíveis de incidência de responsabilidade ou de 
sua exclusão. Se não compreendemos bem os problemas, mais difícil é saber as respostas para esses proble-
mas.

Para auxiliar nessa tarefa é necessário perceber o atual estado da arte e da ciência no enfrentamento da 
crise. As observações preliminares indicam que não há estudos conclusivos sobre a doença, seja no que se 
refere ao tratamento, medicamentos, vacina... A única certeza que a ciência fornece é de que o vírus é muito 
contagioso, e que a doença por ele provocada pode ser muito agressiva e levar a complicações e até à morte 
para uma fração da população (principalmente pessoas idosas e/ou que apresentam comorbidades).

Partindo dessa premissa, o propósito deste artigo é mais problematizar e formular perguntas sobre tarefas 
jurídicas que nos esperam do que apresentar soluções e certezas sobre a matéria.

Para isso, parte-se dos requisitos da responsabilidade civil que podem ajudar a refletir sobre hipóteses ou 
situações de incidência de responsabilidade civil em virtude da Covid-19.

A avaliação dos requisitos da responsabilidade civil, especialmente no que se refere ao nexo de imputação 
e à delimitação do nexo causal, é relevante em virtude dos efeitos da Covid-19, 
pois em meio à pandemia do coronavírus, e diante da necessidade de enfrentar 
os efeitos da Covid-19, ganha relevo a análise do exercício da atividade do mé-
dico, os procedimentos adotados pelos hospitais e as ações dos fabricantes de 
medicamentos.

(Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito 
pela PUC, especialista em direito tributário pela Fundação Getúlio Vargas e Recursos Huma-
nos pela UNIOPEC, Pós Graduada Direito do Consumidor na Faculdade Damásio Educacio-
nal com escritório profissional na Rua das Orquídeas  n.767, -sala 707- Office Premiun- In-
daiatuba-SP – Telefone de contato (19)3115-3260/981219889 e-mail flaviaadv@terra.com.br)

PIETRA LETÍCIA PEREIRA

Imagem da SemanaEditorial
300 mil vidas perdidas

Um ano e um mês após a confirmação da primeira morte devido 
a Covid-19 no Brasil, o país registrou nesta quarta-feira (24) mais de 
300 mil mortes. 300 mil famílias, hoje, choram a perda de seu pai, 
sua mãe, seu filho... 300 mil famílias, hoje, estão despedaçados por 
ter perdido a luta contra o coronavírus. Não são números! São nomes. 
Cada um desses 300 mil tem nome, família, amigos...

Hoje, estamos vivendo num país que não queremos e que nem 
imaginávamos chegar. A pandemia que parecia ter tomado rumo para 
o fim, voltou e voltou sem dó. Não tem idade, não tem porte atlético 
que aguente os estragos que o vírus faz no organismo das pessoas 
infectadas. O que antes atingia idosos, hoje “pega” quem bobear.

Além de atingir a marca de 300 mil mortes desde o início da 
pandemia, o Brasil também registrou recorde nesta terça-feira (23) 
quando superou pela primeira vez a marca macabra de 3.000 mortes 
por Covid-19 em um só dia — aproximadamente um morto a cada 
30 segundos. 

Somos o primeiro país em mortes diárias e segundo em total de 
mortes, atrás apenas dos Estados Unidos. Lá, a curva vem caindo à 
medida que a população é vacinada. Aqui, não para de subir enquan-
to faltam vacinas.

Em dois meses de campanha, o país aplicou a primeira dose a 
pouco mais de 6% da população. De acordo com os dados disponí-
veis até a última semana para 103 países na plataforma Our World in 
Data, esse percentual nos coloca na 54ª posição no quesito “propor-
ção da população que tomou ao menos uma dose da vacina”. 

O cenário é caótico. Hospitais entram em colapso, doentes mor-
rem nas filas de espera, faltam oxigênio e sedativos para entubar pa-
cientes, corpos se amontoam em corredores. A pandemia pode até 
acabar, mas as sequelas durarão anos. Famílias perderam seus prove-
dores, crianças ficaram órfãs, pais e mães enterraram prematuramen-
te seus filhos. Trezentas mil mortes não podem ficar impunes. Quem 
será responsabilizado por isso? 

CHOVER NO MOLHADO 

O Brasil bateu nesta quarta-feira (24) a marca das 300 mil mortes por covid-19, dois meses e meio depois 
de ter chegado a 200 mil mortos, em 7 de janeiro de 2021. Já esta marca demorou pouco mais de cinco 
meses após a pandemia chegar aos 100 mil mortos, o que ocorreu em 8 de agosto de 2020.   Com 2.009 mil 
mortes nas últimas 24 horas, o total de vidas perdidas para a covid-19 totalizou 300.685. O número não inclui 
os óbitos ocorridos no Ceará, que alegou problemas técnicos para não enviar a atualização. 

As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde em seu balanço diário, publicado na noite 
desta quarta-feira (24). A atualização é elaborada a partir das informações levantadas pelas autoridades 
estaduais e locais de saúde sobre casos e mortes provocados pela covid-19.

Você já deve ter escutado ou lido essa expressão, não 
é? Pois é exatamente isso que passamos nos dias de hoje.

Todo o dia as principais manchetes de sites, jornais 
impressos, televisão e rádio é algo relacionado à pandemia. 
Seja com relação a aquisição ou não de vacinas, seja por 
falta de leitos de UTI, pelo aumento do número de mortes, 
pelo aumento do número de curados, por quem seja a 
favor do lockdown ou por quem seja contra. E a ciência 
a todo instante tentando explicar pela milésima vez o que 
precisa ser feito. 

Tudo isso todo mundo já sabe. E, convenhamos, 
estamos cansados de saber. Estamos sendo bombardeados 
com informações e fake news há mais de um ano. No 
entanto, o que tem agravado ultimamente é a polarização 
política. Não é porque você é contra determinado 
pensamento que deverá agredir verbalmente outrem. 
Muito pelo contrário. 

Essa pandemia nos trouxe a necessidade da reflexão 
e do diálogo. Desde a conversa entre familiares, conversa 
com colegas do trabalho e compreender como funciona 
uma verdadeira sociedade e todos os seus nichos. Muitos 

começaram a compreender mais e a 
questionar politica, ler sobre economia 
e perceber que qualquer atitude 
mal tomada pode, por exemplo, 
influenciar no valor da gasolina ou do 
gás de cozinha.  Começamos a sentir 
no “bolso”.

No fundo, percebemos que 
dependemos uns dos outros a todo 

instante e temos que nos ajudar. 
Só que nem todos entenderam 
isso ainda.

Fernanda Bugallo 
Jornalista, Comunicadora, Atriz, 
Roteirista e Diretora

COMO FICA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO, HOSPITAIS E CLINICAS DIANTE DO CENÁRIO ENVOL-
VENDO A COVID 19? QUAIS NOVIDADES EM RELAÇÃO AO TEMA?



O g o v e r n a d o r 
João Doria 
anunciou nes-

ta quarta-feira (24) 
que profissionais da 
educação e forças de 
Segurança Pública fo-
ram inclusos na cam-
panha de vacinação 
contra a Covid-19. 
A imunização de tra-
balhadores das duas 
categorias começa na 
primeira quinzena de 
abril.

De acordo com o 
calendário de vacina-
ção da Secretaria de 
Saúde do Estado de 
São Paulo, a partir de 
5 de abril, policiais ci-
vis, militares e técni-
cos-científicos, agen-
tes penitenciários, 

bombeiros e guardas 
civis começam a ser 
vacinados. A meta é 
vacinar todos os inte-
grantes de forças de 
segurança que estão 
na ativa.

Já no dia 12, pro-
fessores e demais fun-
cionários de escolas 
estaduais, municipais 

Os professores e demais funcionários de escolas estaduais, municipais e particulares com idade a partir de 47 anos serão vacinados

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

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

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

ANDRÉ CHACHÁ

Para coroar o almoço de Páscoa, 
a minha dica de hoje é uma sobreme-
sa para quem ama um bom chocolate!

Com a inflação dos preços dos 
ovos, uma das melhores soluções é 
preparar o nosso próprio doce e a 
minha indicação de hoje é a Delícia 
de Páscoa. Ela pode ser montada 
em taças ou travessas de porcelana, 
e deve seguir a seguinte ordem: bolo 
com calda, fudge, bolo com calda e 
ganache.

Para os amantes de chocolate, 
a sobremesa pode ser finalizada com 
nibs de cacau, especiaria encontrada 
em lojas de produtos naturais.

Confira a receita:
Calda 50%
• 250ml de água
• 250g de açúcar
• Conhaque ou outra bebida da 

sua preferência (uso opcional)
Modo de preparo
Dissolva o açúcar na água e, 

quando estiver dissolvido, acrescente 
a bebida. Deixe a calda no fogo por 
cerca de 10 minutos;

Ganache
• 125ml de creme de leite fresco
• 10g de açúcar refinado
• 10g de glucose
• 15g de manteiga sem sal
• 250g de chocolate meio amar-

go

Modo de preparo
Ferva o creme de leite com o 

açúcar, a glucose e a manteiga. Despe-
je sobre o chocolate picado e misture 
bem. Deixe esfriar e reserve;

Fudge
• 397g de leite condensado 
• 450g de açúcar mascavo
• 120g de manteiga em cubos
• 125ml de leite
• Pitada de sal
Modo de preparo
Coloque os ingredientes, exceto 

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

o sal, em uma panela em fogo baixo e 
mexa continuamente, até a manteiga 
derreter e o açúcar se dissolver;

Aos poucos, vá subindo a tem-
peratura do fogo, até chegar no mé-
dio-alto, cozinhando por 10 minutos. 
Continue mexendo para evitar que a 
misture grude no fundo da panela e 
queime;

Quando atingir a textura cremo-
sa, desligue o fogo e reserve;

Bolo de chocolate
• 1 xícara de chá de leite
• 1 xícara de chá de óleo de sola
• 2 ovos
• 2 xícaras de chá de farinha de 

trigo
• 1 xícara de chá de achocolata-

do em pó
• 1 xícara de chá de açúcar
• 1 colher de sopa de fermento 

químico em pó
Modo de preparo
Coloque os ingredientes líquidos 

no liquidificador e bate até misturar 
bem;

Em um bowl, peneire a farina 
com fermento, misture com a parte 
líquida e bata até formar uma massa 
uniforme;

Aqueça o forno a 200ºC e colo-
que a mistura em uma forma untada 
e asse por cerca de 40 minutos;

Agora é só montar o prato de 
acordo com as instruções acima e 
está pronto!

Dica do Chef:
para finalizar o prato e montar 

uma bela apresentação, decore a 
sobremesa com pedacinhos do bolo, 
raspas de chocolate, frutas vermelhas 
da sua preferência picadas e uma phy-
salis com a casca aberta, para dar um 
toque especial! 

Bon Appetit!

Covid-19: Governo inicia vacinação 
de professores e policias em abril

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Os trabalhadores das duas categorias foram incluídos no grupo prioritário

Campanha de vacinação arrecada doações 
de alimentos e higiene para famílias carentes 

Durante a campanha 
de vacinação contra a Co-
vid-19, as pessoas que irão 
se vacinar poderão exercer 
a solidariedade através da 
doação voluntária de ali-
mentos não perecíveis, itens 
de higiene pessoal ou fralda 
geriátrica.

A doação poderá ser 
entregue no momento de 
validação da documentação 

para a vacinação. Com a 
campanha solidária, serão 
beneficiadas famílias caren-
tes que estão sendo atendi-
das pela Assistência Social. 

 “Este é um momento 
muito difícil para todos e 
muitas famílias estão pas-
sando por dificuldades e 
queremos ampliar essa aju-
da com a colaboração da 
nossa população”, comenta 

e particulares com 
idade a partir de 47 
anos também serão in-
cluídos na campanha. 
Para profissionais da 
rede privada, haverá 
apresentação obriga-
tória dos dois últimos 
contracheques para 
evitar fraudes na va-
cinação. O público-

-alvo representa cerca 
de 40% de todos os 
profissionais da edu-
cação básica em São 
Paulo. 

Assim como to-
dos, os profissionais 
das duas categorias 
deveram realizar o 
cadastro para receber 
a imunização.

o prefeito, Nilson Gaspar.
Atualmente a Secreta-

ria de Assistência Social 
atende 3.000 famílias que 
recebem mensalmente 
uma cesta básica. A ideia é 
ampliar o serviço para que 
mais famílias que estejam 
em vulnerabilidade social 
sejam atendidas de acordo 
com a quantidade de dona-
tivos recebidos.
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Auxílio irá beneficiar famílias que tenham renda per capita inferior a meio salário mínimo

Programa Renda Mínima Indaiatuba 
irá beneficiar 20 mil pessoas

A Prefeitura de In-
daiatuba lançou 
nesta quinta-

-feira (25) o Programa 
Renda Mínima Indaia-
tuba que visa beneficiar 
as famílias residentes 
no município que te-
nham renda per capita 
inferior a meio salário 
mínimo e que foram 
inscritas no Cadastro 
Único até o dia 16 de 
março de 2021. 

O auxílio emer-
gencial municipal irá 
beneficiar cerca de 20 
mil pessoas ou 6 mil fa-
mílias, por três meses, 
com um auxílio no va-
lor R$ 130,00 mais R$ 
20,00 por filho, limita-
do a três crianças de até 
14 anos. O investimen-
to municipal será de R$ 
2,6 milhões.

O Projeto de Lei 
será encaminhado para 
apreciação da Câmara 

Municipal na próxima 
sessão ordinária. Após 
a aprovação da Lei, os 
contemplados poderão 
fazer a adesão pelo site 
da Prefeitura.

Saae
Outra ação anuncia-

da pela Administração 
Municipal devido a 
pandemia é suspensão 
do corte de água por 90 
dias, a partir de abril. 
A medida atenderá as 
contas de consumo até 
10m³ para residências 
e de até 20 m³ para 
comércios. A tarifa de 
água e esgoto não terá 
reajuste em Indaiatuba 
em 2021. Este é o se-
gundo ano consecutivo 
sem aumento na conta.

Tributos
A Prefeitura de In-

daiatuba também irá 
prorrogar por noventa 
dias, as datas de venci-
mentos previstas para o 
período de 15 de março 
a 31 de maio de 2021, 

das parcelas de tribu-
tos municipais e pre-
ços, exceto em relação 
à cota única, quando 
houver.

Fazem parte deste 
pacote IPTU (Imposto 
Sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Ur-
bana) e demais tributos 
lançados em conjunto; 
ISSQN (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer 
Natureza) - FIXO; IS-
SQN (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer 
Natureza), taxas e tari-
fas públicas, inclusive 
de vistoria, incidentes 
sobre a prestação de 
serviços de transporte 
de passageiros por táxi 
e de transporte de es-
colares, industriários, 
comerciários e profis-
sionais de outras cate-
gorias a que se refere 
o Decreto nº 10.399, 
de 29 de setembro de 
2009; Taxa de licen-
ça, localização e/ou 
funcionamento para o 
exercício de atividades 

industriais, comerciais 
ou de prestação de ser-
viços no Município, 
previstas no Código 
Tributário Municipal; 
Preços públicos devi-
dos pela ocupação de 
espaço público para 
funcionamento de ati-
vidades comerciais ou 

ARQUIVO/PMI

de prestação de servi-
ços.

A prorrogação das 
datas de vencimento 
não implica em direito 
à restituição de quan-
tias eventualmente já 
pagas.

A Secretaria Muni-
cipal da Fazenda divul-

gará o calendário com 
as novas datas de ven-
cimento das parcelas 
referidas, sem o acrés-
cimo de encargos.

As medidas entram 
em vigor após publica-
ção do decreto na Im-
prensa Oficial do Mu-
nicípio.

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Prefeitura de Indaiatuba terá um investimento municipal de R$ 2,6 milhões



Lasanha de pernil ao molho rosé
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“Dê um Yáááz na Páscoa de alguém” visa arrecadar cestas básicas

Yázigi e Mais Expressão 
se unem em ação solidária

DIVULGAÇÃO

A e s c o l a  d e 
i d i o m a s 
Yáz ig i  e  o 

Jornal Mais Expressão 
se uniram em prol da 
solidariedade através 
da campanha “Dê um 
Yáááz na Páscoa de 
alguém”, que visa ar-
recadar cestas básicas 
que serão destinadas 
às famílias que estão 
na linha da pobreza.

Para contribuir di-
rija-se ao Drive-Thru 
do Yázigi/Mais Ex-

pressão nos dias 27 de 
março, das 9h às 12h, 
e no dia 29 de março, 
das 16h às 19h. A 
Yázigi está localizada 
na Rua Sete de Setem-
bro, 369, Vila Sfeir.

“A Yázigi está há 
24 anos em Indaia-
tuba, e há 20 anos 
confeccionamos - es-
cola e alunos - ovos 
de chocolate para do-
ação. Porém, neste 
ano vimos que o cho-
colate não representa 
o momento em que 
estamos vivendo”, 

disse a proprietária, 
Lucimara Andriani. 
“Com o agravamento 
da pandemia sabemos 
que têm muitas famí-
lias, em Indaiatuba, 
que estão passando 
por dificuldades fi-
nanceiras, por isso 
neste ano mudamos 
o foco da campanha. 
Iremos arrecadar ces-
tas básicas ao invés de 
chocolate”.

Toda a doação será 
entregue às entidades 
religiosas, já cadas-
tradas, e que atuam 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Receitas do  Lopes

Ingredientes
 

Pernil
6 tomates maduros 
1 folha(s) de louro 
3 dente(s) de alho 
2 cebolas médias 
1 xícara(s) de chá de vinho branco 

seco (Chardonay com envelhecimento 
em madeira) 

2 colher(es) de sopa 
2 colde sal 
2,5 quilo(s) de pernil suíno sem 

osso 1
/4 xícara(s) de chá de azeite 

Molho rosé 
5 quilo(s) de tomate maduro 
2 folha(s) de louro 6 dente(s) 

de alho 
4 cebolas grandes 
1 colher(es) de chá de cravo em 

pó Sal a gosto 
1/2 xícara(s) de chá de azeite 
500 mililitro (ml) de creme de 

leite fresco 

Montagem 
1 quilo(s) de massa de lasanha 
500 grama(s) de queijo provolone 

ralado grosso Conversor de medidas 

Modo de preparo
Pernil
 No liquidificador, bata os tomates 

com o louro, o alho, a cebola, o vinho e 

o sal. Acomode o pernil em uma tigela 
grande, faça alguns furos na carne e 
despeje a marinada do liquidificador. 
Cubra com filme-plástico e leve à 
geladeira por, no mínimo 6 horas, 
virando-o por 2 ou 3 vezes para que o 
tempero fique em contato com todos 
os lados. Depois, em uma panela de 
pressão grande, aqueça o azeite e doure 
o pernil. Junte a marinada, cubra com 
água quente e cozinhe por cerca de 40 
minutos após abrir pressão. Desligue 
o fogo, espere até que toda a pressão 
tenha saído, abra a panela e veja se a 
carne está macia. Deixe esfriar e desfie 
em lascas grandes. Reserve. 

Molho rosé 
Prepare o molho: bata os tomates, 

louro, alho, cebola, cravo em pó e sal no 
liquidificador. Em uma panela grande 
aqueça o azeite, despeje o molho e cozi-
nhe em fogo médio por 20 minutos ou 
até engrossar levemente. Junte o creme 
de leite, misture e reserve. 

Montagem 
Em uma assadeira grande (27 x 

42 x 7 cm de altura) espalhe um pouco 
do molho rosé. Intercale camadas de 
massa, molho rosé, pernil e provolone 
ralado, sendo a última camada de 
provolone. Cubra com papel-alumí-
nio e leve ao forno médio (180º C), 
preaquecido, por 40 minutos. Retire o 
papel-alumínio e deixe por 10 minutos 
no forno para gratinar.

diretamente na ajuda 
dos mais necessitados. 
“Toda doação será divi-
dida, igualmente, entre 
as entidades religiosas 
cadastradas, e elas terão 
a função de distribuir 
entre as famílias”, ex-
plica Lucimara. 

Doação
Serão aceitas so-

mente doações em 
forma de cesta bási-
ca, e não alimentos 
soltos, pois assim é 
possível garantir que 
todas as famílias re-

cebam os alimentos 
básicos. “Porém, caso 
as pessoas queiram 
ajudar e não seja pos-
sível doar uma cesta 
básica, junte os fami-
liares e amigos e cada 
um contribui com um 
alimento. Assim não 
pesa no bolso de nin-
guém, e ajuda quem 

mais precisa”, fala 
Lucimara.

A campanha tam-
bém está a procura de 
voluntários para atuar 
nas datas de arreca-
dação. Caso queira 
se voluntariar, entrar 
em contato através 
do telefone (19) 3394 
-0035 (WhatsApp).



ARQUIVO DIGITAL

Influencer Digital Rebeca Souza faz 
campanha de arrecadação de alimentos

Rebeca Souza lidera campanha de arrecadação de alimentos para as famílias de Indaiatuba

Rebeca Souza tem 
35 anos, é arqui-
teta e influencia-

dora digital. Seu perfil no 
Instagram já conta com 
o grande número de 1.6 
milhões de seguidores. 

Em suas redes so-
ciais, ela costuma abor-
dar assuntos variados de 
seu cotidiano: gosta de 
falar sobre maternidade, 
dicas de culinária, har-
monização de ambiente, 
entre outros. 

O trabalho como In-
fluencer Digital já era 
gratificante para ela, 
mas decidiu dar um pas-
so além: criar uma cam-
panha de arrecadação 
de alimentos, utilizando 
seu potencial influencia-
dor para ajudar pessoas 
necessitadas. 

Ela conta que sempre 
teve um projeto assim 
em mente, mas que a 
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pandemia fez com que 
a situação de pobreza de 
muitas famílias ficasse 
ainda mais dramática, 
e foi mais um motivo 
para Rebeca colocar sua 
solidariedade em ação. 

Com o patrocínio de 
alguns restaurantes de 
Indaiatuba – onde Re-
beca mora desde 2019– 
como a Cia do Salgado, 
Amadeu e Toshi, a ideia 
é oferecer descontos no 
cardápio para os clien-
tes que doarem 1 kg de 
alimento não perecível. 
Além desses estabeleci-
mentos, Rebeca diz estar 
buscando novos patroci-
nadores para o projeto.

Somente com a aju-
da da Cia do Salgado, 
ela conseguiu entregar 
nesta quarta-feira (25), 
50 cestas básicas para 
os CRAS (Centro de Re-
ferência de Assistência 
Social) de Indaiatuba, 
um dos principais cen-
tros de atendimentos 

públicos na área de as-
sistência social. Cada 
unidade do Centro já 
tem famílias carentes 
cadastradas, e os ali-
mentos são levados di-
retamente a elas.

Além desse projeto, 
Rebeca também tenta 
através de suas redes 
sociais conectar pessoas 
que estão procurando 
emprego com empresas 
que estejam contratando. 
Em um post específico, 
ela pede que os candida-
tos deixem seus e-mails 
e telefones de contato, 
para que ela possa re-
passar para empresas que 
venham a contratá-los, 
e com isso, mais uma 
vez ela utiliza da sua 
influência para espalhar 
o bem e ajudar da melhor 
maneira que pode.

Para você que gostou 
dos projetos da Rebeca, 
é só segui-la através do 
Instagram @arq.rebe-
casouza.

Com o patrocínio de restaurantes da cidade, influencer digital já doou 50 cestas básicas em um dia
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CÂMARA

FIEC

Fiec promove campanha mensal 
de doação de sangue neste sábado

A Fiec (Funda-
ção Indaia-
tubana de 

Educação e Cultura) 
em parceria com o 
Hemocentro (Cen-
tro de Hematologia e 
Hemoterapia) da Uni-
camp promove neste 
sábado (27),a  campa-
nha mensal de doação 
de sangue, na unidade 
da Fiec do Jardim Re-
gina.

Dentre as medi-
das de segurança e 
de proteção dos doa-
dores contra o coro-
navírus (Covid-19), a 
Fiec com orientação 
do Hemocentro, rea-
lizará a distribuição 
de senhas online limi-
tadas distribuídas nos 

Foi aprovado por 
unanimidade pelos 
vereadores de Indaia-
tuba o projeto de lei 
do Poder Executivo 
que reduz pela me-
tade a quantidade de 
cargos comissionados 
(de confiança) na ad-
ministração direta. O 
texto foi votado em 
regime de urgência 
especial na sessão or-
dinária desta segunda-
-feira (22).

Com isso, a quan-
tidade de funcionários 
de livre nomeação cai 

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br

horários das 8h30, 9h, 
10h, 10h30 e 11h. 

O cadastro no sis-
tema para  retirada 
da senha online está 

Candidatos devem realizar cadastro para retirada de senhas online
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Projeto de lei reduz pela metade número de cargos de confiança

O candidato que já tenha se vacinado contra a Covid-19 deve apresentar o comprovante de vacinação

dos atuais 528 para 
247, em uma redução 
de quase 50%. Assim, 
a economia mensal 
será de aproximada-
mente R$ 2,2 milhões 
entre remuneração e 
contribuição previ-
denciária.

O líder do gover-
no na Câmara, Arthur 
Spíndola, defendeu a 
iniciativa. “Estamos 
nos antecipando à ten-
dência de enxugamen-
to, cortando na própria 
carne”, afirmou o ve-
reador, que salientou 

que os cargos comis-
sionados precisarão 
ter ensino superior 
completo ou em anda-
mento.

Outro projeto, tam-
bém aprovado por 
unanimidade, nesta 
segunda-feira, dispõe 
sobre a reorganização 
da administração pú-
blica municipal, com 
alteração no status 
da Corregedoria Ge-
ral do Município, que 
deixa de ser enqua-
drada como secretaria 
municipal. A matéria 

também absorve no 
âmbito da administra-
ção pública municipal 
a Fundação Pró-Me-
mória de Indaiatuba. 
O órgão de preserva-
ção do patrimônio ar-
quivístico, histórico e 
cultural segue em ati-
vidade, agora incorpo-
rado ao Executivo.

Fundação 
Pró-Memória
Em nota a Admi-

nistração Munici-
pal afirma que “as 
funções de Preser-

vação da Memória, 
o Arquivo Público, 
a Biblioteca Mu-
nicipal, o Museu e 
o Conselho Municipal 
de Preservação es-
tão mantidos, preser-
vados e ainda terão 
seus trabalhos reforça-
dos”.

A nota também 
diz que “foram extin-
tos somente cargos em 
comissão e funções de 
confiança. Os servido-
res efetivos serão man-
tidos. A redução dos 
cargos comissionados 

vai gerar economia de 
R$ 500.000,00 por ano 
aos cofres públicos e 
as atividades desses 
profissionais serão ab-
sorvidas pela Secreta-
ria de Cultura”.

A Prefeitura refor-
ça “seu compromisso 
com a História do mu-
nicípio e garante que o 
Departamento de Pre-
servação e Memória 
chega para reforçar as 
atividades existentes e 
ampliar os trabalhos e 
serviços oferecidos à 
população”.

disponível a partir 
através do link  ht-
tps: / /processosele-
tivo.sophia.com.br/
SophiA_5/Defaul t .

aspx?escola=6462
Para ser um do-

ador é obrigatória a 
apresentação de do-
cumento oficial com 

foto. Ter entre 16 
(dos 16 até 18 anos 
incompletos, apenas 
com consentimento 
formal dos responsá-
veis) e 69 anos, não 
estar em jejum; evi-
tar apenas alimentos 
gordurosos nas qua-
tro horas que antece-
dem a doação.

Não poderá ser do-
ador o candidato que 
nos últimos 30 dias 
tenham retornado de 
viagem ao exterior, 
ou que tenham tido 
sintomas respirató-
rios, incluindo gripe 
ou febre. Além disso, 
o ato da doação fica 
restrito para pessoas 
que tenham se va-
cinado contra gripe 
há menos de 2 dias 
(48h),  estejam em 
tratamento odontoló-

gico, não tiver parcei-
ro (a) fixo (a), pesar 
menos de 50 quilos, 
tiver feito endosco-
pia há menos de seis 
meses, tiver colocado 
piercing ou feito tatu-
agem há menos de um 
ano, for diabético, se 
tiver ingerido bebida 
alcoólica na noite an-
terior e fumar horas 
antes.

Além disso, o can-
didato que já tenha se 
vacinado contra a Co-
vid-19, fica impedido 
de doar sangue nos 
prazos de, 48 horas 
(após cada dose) para 
a CoronaVac e 7 dias 
(após cada dose) para 
a vacina da AstraZe-
neca. Neste caso, de-
verá ser apresentado 
o comprovante de va-
cinação.
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Treinador Fesan garante que semana de 
paralisação foi produtiva para o Primavera  
Técnico aproveita o momento para corrigir os problemas identificados nos três jogos da equipe no Paulista 

Sexto colocado na Série A3 do Paulista, Primavera aguarda sinal verde do governo para voltar a campo 

Se fora de campo a 
paralisação do fu-
tebol paulista não 

deve afetar as contas do 
EC Primavera, dentro 
dele a semana foi consi-
derada “produtiva” pelo 
técnico Ademir Fesan. 
O treinador aproveita os 
15 dias sem bola rolan-
do para corrigir os erros 
da equipe, identificados 
na pré-temporada e nos 
três jogos realizados 
pelo Tricolor na Série 
A3 do estadual.

Desde 15 de março, 
o Estado de São Paulo 
decretou fase emergen-
cial do Plano SP contra 
a Covid-19, paralisando 
algumas atividades, en-
tre elas o futebol. Para 
garantir a proteção dos 
jogadores, o Fantasma 
aumentou os cuidados 
sanitários e manteve to-
dos os atletas do elenco 
em seu alojamento. 

O clube aproveitou o 
tempo de paralisação e, 
mantendo os protocolos, 
realizou alguns treinos 
em seu estádio.

“Aproveitamos para 
analisar o nosso tra-
balho, em todos os as-
pectos, nas questões 
físicas, técnicas, táticas 
e mental, para que pos-

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

Primavera x Linense 

Noroeste x Primavera 

Primavera x Olímpia  

Rio Preto x Primavera  

Primavera x São José 

Bandeirante x Primavera 

Primavera x Marília  

Capivariano x Primavera  

Penapolense x Primavera 

Primavera x Desportivo Brasil  

Primavera x Nacional  

Votuporanguense x Primavera 

Jogos que faltam para o Primavera na 
A3 do Paulista

Fonte: Federação Paulista de Futebol (FPF)

samos melhorar ainda 
mais”, salienta Fesan. 
“Houve uma evolução 
nos três jogos disputa-
dos, mas sabemos que 
esse crescimento tem 
que continuar. Por isso 
essa parada nos ajudou 
a rever esses pontos, já 
pensando no próximo 
adversário.”

A previsão inicial é 
que o futebol em São 
Paulo seja retomado no 
dia 31 de março (quarta-
-feira). Entretanto, com 
o aumento de casos, 
mortes e internações 
por Covid-19, há rumo-
res de que esse período 
sem bola rolando nos 
estádios paulistas seja 
ampliado. 

O Centro de Con-
tingência contra a Co-
vid-19 do estado de 
São Paulo discutiu na 
terça-feira (23) a pos-
sibilidade de prorrogar 
a fase emergencial da 
quarentena por mais 
duas semanas. O comitê 
é composto por médicos 
e cientistas que orientam 
a gestão de João Doria 
(PSDB).

Por enquanto os clu-
bes aguardam uma po-
sição do Governo do 
Estado de São Paulo, 
que pode ocorrer nesta 
sexta-feira (26). Tam-
bém não há nenhuma 
orientação da Federa-
ção Paulista de Futebol 
(FPF) para os clubes da 
Série A3. 

Entretanto, para os 
times da Série A1, duas 
partidas foram realiza-
das no meio da semana. 
Mirassol x Corinthians 

e São Bento x Palmei-
ras jogaram na terça e 
quarta-feira (23 e 24), 
respectivamente, em 
Volta Redonda, no Rio 
de Janeiro. 

Apesar da indefini-
ção, o Primavera traba-
lha focado para voltar 
a campo na próxima 
semana.   

“A princípio estamos 
trabalhando para retor-
nar dia 31 de março, às 
15h, em casa contra a 
Linense. Até segunda 
ordem, vamos trabalhar 
dentro disso. Estudando 
o adversário, que é uma 
equipe técnica, com jo-
gadores experientes, e 
teremos que tomar todos 
os cuidados para conse-
guir ganhar o primeiro 
o jogo em casa na com-
petição”, salienta Fesan.  

Série A3 
Continuar subindo na 

tabela é o principal foco 

do Fantasma da Ituana 
quando retornar aos gra-
mados. O time é o sexto 

colocado da Série A3 do 
Paulista, com quatro pon-
tos, cinco a menos que o 
líder Noroeste de Bauru. 

O grupo está ainda 
mais motivado por conta 
da vitória no último duelo 
antes da paralisação das 
competições. Em Barre-
tos e de virada, a equipe 
comandada por Fesan 
venceu os donos da casa 
pelo placar de 3 x 1, de 
virada.

Foi a primeira vitória 
do Tricolor na competi-
ção, já que o time estreou 
com derrota, em casa, por 
2 x 0 para o Comercial 
de Ribeirão Preto. Já na 
segunda rodada, em Ba-
tatais, o Fantasma ficou 
no empatou por 0 x 0 
com os donos da casa. 

Batatais 0 x 0 Primavera  

Jogos disputados 

Primavera 0 x 2 Comercial  

Barretos 1 x 3 Primavera  



PRISÃO
Homem é preso 
após descumprir 
medida protetiva

No último dia 17, 
a Guarda Civil 
de Indaiatuba 

prendeu quatro homens 
peli envolvimento com 
um furto à residência 
na cidade de Itupeva. 
A prisão ocorreu após 
a Guarda Municipal 
de Itupeva em conta-
to com a Guarda Civil 
de Indaiatuba relatar o 
furto, e informar que os 
indivíduos fugiram em 
um veículo Veracruz, 
sentindo a Indaiatuba.

Imediatamente as 
equipes da GCI refor-
çaram o patrulhamento 
na divisa das cidades e 
durante esta operação, 
a equipe do GAP 130 
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Indivíduos são presos por 
envolvimento com furto
O furto havia ocorrido em uma residência na cidade de Itupeva

REPRODUÇÃO/GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA
GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

visualizou o veículo 
Veracruz estacionado 
em frente uma casa na 
Rua da Felicidade, no 
Bairro Caminho da Luz. 
Alguns indivíduos es-
tavam descarregando 
o carro e ao notarem 
a viatura, saíram cor-
rendo para dentro da 

residência. A equipe 
imediatamente correu 
atrás dos suspeitos, que 
foram detidos.

Na casa, os agentes 
localizaram os produtos 
furtados da residência 
em Itupeva. Tudo foi 
apresentado na Dele-
gacia de Polícia, onde 

a autoridade de plantão 
ratificou a voz de prisão 
em flagrante dos quatro 
maiores de idade deti-
dos e determinou a libe-
ração do menor detido 
para a sua responsável 
legal. Os objetos recu-
perados foram devolvi-
dos para a vítima. 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Homens foram presos em flagrante e o menos foi liberado para sua responsável legal

Mulher foi surpreendida pelo seu ex-companheiro quando 
chegou em sua residência

O Guarda Civil de Classe Distinta, Fernando 
Luis de Oliveira, faleceu na madrugada do último 
dia 20 vítima da Covid-19.

Fernando Luis tinha 43 anos, ingressou na 
Guarda Civil em 17 de fevereiro de 1997 e estava 
internado no Hospital Santa Ignês desde o dia 11 
de março. Ele deixa esposa, uma filha e um filho.

A Guarda Civil de 
Indaiatuba prendeu na 
noite do último dia 17, 
um homem após des-
cumprir uma medida 
protetiva. 

De acordo com in-
formações, ao chegar 
em casa, a vítima re-
latou que J.N.S.B. a 
surpreendeu no portão 
da residência, profe-
rindo vários palavrões 
e ameaças, e em segui-
da fugiu. Ele estava 
escondido atrás de um 
poste,  aguardando a 

chegada  de  sua  ex-
-companheira.

Ela acompanhou o 
homem de longe, en-
quanto fazia contato 
com a Guarda Civil, 
que rapidamente lo-
grou êxito na prisão 
do indivíduo. Ele foi 
apresentado na Dele-
gacia de Polícia, onde 
a autoridade policial 
ratificou a voz de pri-
são em flagrante do 
homem, pelo descum-
primento de medida 
protetiva.



POR TATIANE DIAS

A atuação do fisioterapeuta na reabilitação de pacientes curados da Covid-19 é essencial 
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UniEduK: Alunos de Fisioterapia recebem 
treinamento para reabilitação pós-Covid-19

De fato, a atuação 
do fisioterapeuta 
no tratamento e no 

atendimento de reabilitação 
pós-Covid-19 é essencial e 
tem se tornado cada dia mais 
evidente. Por isso, utilizando 
o espaço da Interclínicas, 
estudantes do 9º semestre da 
graduação do Grupo UniE-
duK receberam treinamento 
sobre o assunto com o pro-
fissional Carlos Henrique 
Maziero. 

Em síntese, além de ser 
formado em Fisioterapia, 
Carlos Henrique possui resi-
dência em UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) neonatal 
e pediatria e pós-graduação 
em Fisioterapia Hospitalar, 
ambas pelo São Camilo – 
São Paulo. 

De acordo com a profes-
sora Vanessa Aggio Tozzo 
Grassiotto, com a finalidade 

de instruir os alunos, o profis-
sional abordou os seguintes 
tópicos: 

•Oxigenioterapia 
Indicações para o melhor 

recurso a ser escolhido re-
ferente a patologia referida, 
sobre evoluir a clínica do 
paciente e desmamar de 
maneira gradual e de maneira 
criteriosa; 

•Manobras e conduta 
terapêuticas

Foram observadas a con-
duta do fisioterapeuta frente 
as terapias manuais feitas 
em paciente sob ventilação 
mecânica e sobre os critérios 
de aspiração e métodos de 
higienização brônquica;

•Pressão positiva 
Em que foram avaliadas 

a indicação de pressão posi-
tiva e critérios da mesma so-
bre pacientes com patologia 
específica como o Covid-19 
em que podem ser indicadas 
tanto ventilação não invasiva 
como ventilação invasiva; 

•Posição prona e técnicas 
em Covid-19 etc. 

“É de extrema importân-
cia trazer o conhecimento e 

vivência de um profissional 
que já atua para quem está 
começando, podemos com 
isso trazer e despertar curio-
sidade, e levar esse aluno a 
refletir e buscar mais sobre 
esse assunto, e demostrar a 
área da fisioterapia e respi-
ratória, além da importância 
desse profissional dentro do 
ambiente hospitalar”, destaca 

a docente. 
Por consequência, a pro-

fessora ressalta os benefícios 
do treinamento de atendi-
mento de reabilitação pós-
-Covid-19 também à socie-
dade. “A importância sobre o 
conhecimento desses tópicos 
é fundamental para o manejo 
desses profissionais que estão 
começando a carreira pro-
fissional, para oferecer um 
atendimento de qualidade e 
criteriosa em que podemos 
contar com terapeutas que se 
atualizam e têm um leque de 
conhecimento abrangente”, 
afirma Vanessa. 

Por fim, ela acrescenta 
que: “Os alunos passam, 
durante o estágio, em vários 
setores dentro do hospital, 
sendo eles UTI’S, enferma-
rias e pós-Covid, assim sendo 
de suma importância o ma-
nejo de técnicas específicas 
para o bom aproveitamento 
e aprendizado do aluno”, 
conclui. 

Estudantes são instruídos em relação ao atendimento de reabilitação pós-Covid-19



Colégio Meta mantém olhar atento ao desenvolvimento integral de seus estudantes 
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Colégio Meta: foco nas metodologias ativas 
de aprendizagem e na inserção tecnológica
O p e r f i l  d a s 

crianças, dos 
pré-adoles-

centes e jovens vem se 
modificando rápida e 
intensamente. A escola 
brasileira ainda preser-
va características e pro-
cedimentos didáticos 
tradicionais, descontex-
tualizados, irrelevan-
tes frente à dinâmica 
e perfil de nossa atual 
sociedade, os quais não 
mais atendem aos an-
seios do público alvo. 
Portanto, estabelecer 
relações entre as diver-
sas áreas do saber e o 
conhecimento torna-se 
imprescindível, assim 
como atribuir real sig-
nificado aos conteúdos 
escolares.

A visão de como e 
o que ensinar precisa 
ser reconstruída, pois a 
visão de como aprender 
já se modificou há tem-
pos, com o advento dos 
avanços tecnológicos e 
da velocidade na veicu-
lação e processamento 
de informações.

Sempre atento à sua 
função social enquan-
to escola de Educação 
Básica, o Colégio Meta 
mantém olhar atento ao 
desenvolvimento inte-
gral de seus estudantes e, 
por isso, estabelece com 
eles relações dialógicas 
visando à integração 
entre as diversas áreas 
do saber, preservação 
da curiosidade, valori-
zação do conhecimento, 
ao desenvolvimento da 
pesquisa e da descoberta, 

à real motivação dos alu-
nos e ampliação do con-
ceito de aprendizagem 
significativa, frente ao 
atual contexto de mundo.

A tecnologia já se fa-
zia presente na rotina pe-
dagógica habitual, mas, 
a partir da pandemia e 
necessidade de intensifi-
car esses recursos, pois se 
instalou o ensino remoto, 
um belíssimo processo 
de apropriação ocorreu 
com os integrantes da 
Equipe Colégio Meta, 
que já conhecia diversas 
ferramentas e possibili-
dades de aplicação das 
mesmas. Nessa trilha 
que conduzia à recriação 
da escola, descobriu-se o 
quanto os recursos tecno-
lógicos podem ampliar a 

eficácia dos processos de 
ensino e aprendizagem 
e, hoje, os professores 
não mais concebem pro-
cedimentos didáticos 
desvinculados do uso de 
tais recursos.

Outra transformação 
ocorreu a partir do início 
deste ano, com a implan-
tação do ensino híbrido. 
Além de ampliar o uso 
dos recursos da tecno-
logia educacional, esse 
processo revela outra 
descoberta: o quanto 
as metodologias ativas 
de aprendizagem são 
imprescindíveis para o 
sucesso da vida escolar 
dos estudantes, sucesso 
esse que certamente se 
refletirá também em 
suas vidas acadêmica, 

pessoal e profissional. 
O desenvolvimento da 
autonomia e cultivo do 
protagonismo das crian-
ças e jovens nas criativas 
propostas de trabalho 
que se desvelam, nesse 
momento, referencian-
do a assertividade da 
visão construída pelo 
Colégio e das ações em 
andamento.

Educação Socioe-
mocional

Entre as várias estra-
tégias utilizadas, des-
tacam-se os projetos 
didáticos, um deles, 
acontecendo agora no 
mês de abril. As turmas 
do 7° ano do Ensino 
Fundamental II foram 
desafiadas a elaborar 

um projeto colaborativo, 
proposto pela disciplina 
de Educação Socioemo-
cional e que faz parte do 
programa LIV (Labo-
ratório Inteligência de 
Vida). Eles conheceram 
a ABID, associação be-
neficente que atua com 
crianças em situação 
de abandono, e ficaram 
extremamente sensibi-
lizados ao conhecerem 
essa realidade. Logo, a 
esperança e solidarieda-
de se instalaram, assim 
como o engajamento 
de todos com a causa. 
Como resultado, nasce 
um projeto conscien-
te: “Ajudar é a nossa 
meta’’. Durante o mês 
de abril, estão previstas 
múltiplas ações para 

arrecadar alimentos não 
perecíveis, os quais se-
rão doados à ABID. A 
primeira delas ocorrerá 
entre os dias 31 de mar-
ço e 1° de abril, quando 
será realizado o Drive de 
Páscoa. Afinal, Páscoa é 
tempo de doar, receber e 
se renovar! 

Para conhecer mais 
sobre as atividades de-
senvolvidas pelos pro-
fissionais do Colégio, 
acesse o portal www.
colegiometa.com, ou 
façam uma visita. A 
Unidade I está situada 
na rua Hermínio Stef-
fen, nº 96, Jardim Re-
gina, e a Unidade II, 
na Av. Cel. Antônio 
Estanislau do Amaral, 
nº 1541 Itaici.



Saiba como funciona a cobrança 
judicial ou extrajudicial 

Muitas empre-
sas após ter 
enfrentado a 

inadimplência de seus 
clientes, para receber o 
pagamento e recuperar 
o valor pendente, re-
correm à cobrança, mas 
se deparam com a difi-
culdade para identificar 
qual medida vale a pena 
adotar.

Saber que caminhos 
tomar permitirá fugir de 
situações desagradáveis 
que podem atrapalhar 
no processo de cobrança 
na esfera judicial futu-
ramente. Para isso, a 
melhor forma é entender 
a diferença entre esses 
dois tipos de cobrança.

Cobrança extraju-
dicial

Na cobrança extra-
judicial os profissionais 
de serviços jurídicos 
utilizam uma aborda-
gem amigável junto do 
devedor, com intuito de 
resolver o conflito. 

Esses profissionais 
têm habilidades de iden-
tificar cada perfil do 
devedor e saberá aplicar 
técnicas mais asserti-
vas, onde são oferecidas 
oportunidades para a 
quitação do débito, dei-
xando claro que serão 
adotadas as medidas 
judiciais cabíveis, no 
caso de insucesso da 
negociação. 

O conhecimento ju-
rídico fortalece a argu-
mentação na hora de 
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convencer o devedor 
pagar a dívida.

Cobrança judicial
No segundo momen-

to, o credor, sentindo 
prejudicado em seus di-
reitos através da cobran-
ça extrajudicial, recorre 
ao judiciário para inter-
vir na situação concreta 
e buscar a solução.

Na cobrança judicial 
é possível dividir a ação 
em dois tipos, a ação de 
conhecimento e ação de 
execução. Na ação de 
conhecimento, a busca 
é que o juiz reconheça 
a existência da dívida 
e condene o devedor a 
pagá-la.

Na Ação de Execu-
ção, não é necessária a 

fase de conhecimento, 
porque o direito de re-
ceber já é representando 
através de documento já 
reconhecido como título 
executivo, forçando o 
devedor a pagar a dí-
vida.

A Ação de Execução 
é a principal medida ju-
dicial que será utilizada 
para cobrar uma dívida 
na justiça, desde que o 
título executivo tenha 
sido corretamente elabo-
rado, quando da origem 
do negócio que originou 
o débito.

Tipos de documen-
tos e títulos executivos

Segundo o Código de 
Processo Civil, os títulos 
e documentos com força 

executiva são: cheque; 
nota promissória; dupli-
cata; contrato assinado 
com duas testemunhas; 
parcelas de aluguel; 
taxas de condomínio; 
sentença condenatória 
de um processo de co-
nhecimento.

Efeitos da ação de 
execução judicial

Após a citação for-
mal do devedor, ele tem 
o prazo de três dias para 
fazer o pagamento da dí-
vida ou então indicar os 
bens que quer oferecer à 
penhora.

Na falta de cumpri-
mento, o juiz deverá or-
denar, contra a vontade 
do devedor, a penhora 
dos bens.

A execução pode ser 
proposta contra seus 
herdeiros, seus suces-
sores ou contra o fiador.

Penhora dos bens
Ao receber a citação 

o devedor tem o prazo 
de três dias para indicar 
os bens, sob pena de ser 
determinada a penhora 
forçada dos bens que 
encontrar disponíveis.

A ordem para essa 
penhora é a seguinte:

dinheiro;
depósito em banco 

ou aplicação financeira;
bens patrimoniais, 

respeitando os bens im-
penhoráveis, mas so-
mente os bens suficien-
tes para pagar a quantia 
exigida do exequente.

Como praticar um 
bom processo de co-
brança e execução

Os profissionais da 
PNM Advocacia con-
tribuem com diversas 
empresas com vistas a 
fazer retornar aos co-
fres da empresa a perda 
financeira causada pela 
inadimplência, atuando 
de maneira eficaz tanto 
no âmbito extrajudicial 
como no judicial.

Artigo escrito por Elia-
na Belizário de Matos, 
Bacharel em Direito; Es-
pecialista em Cobranças 
e Negociações tanto na 
esfera extrajudicial quan-
to judicial; Pedagoga e 
Psicopedagoga; Master 
Practitioner; Personal e 
Professional Coach.

DIVULGAÇÃO



Por causa da fase emergencial devido a Pandemia, estão investindo em entregas em casa

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

RESTAURANTE TUIA

Restaurante Tuia Armazém oferece 
charcutaria suína e local com natureza

O Restaurante 
Tuia Arma-
zém ex i s t e 

em Indaiatuba desde 
a inauguração em 28 
de novembro de 2019, 
mas antes disso, o ca-
sal de empresários Da-
niela Amstalden e seu 
marido e sócio, José 
Donato Amstalden, 
mantinham uma ca-
feteria chamada Tuia 
Café por três anos. 

Mesmo  e s t ando 
felizes com o Café, 
eles ainda tinham um 
sonho de ter um res-
taurante que pudesse 
proporcionar um am-
biente diferenciado 
para o cliente, aliado 
a um clima agradá-
vel, incluindo shows 
com música ao vivo 
e charcutaria suína, 
por isso o enfoque no 
armazém.

A Charcutaria pode 
ser resumida como 
uma técnica milenar 
de preparo diferencia-
do de algumas carnes, 
em que se utilizam 
técnicas de defuma-
ção, adição de sais e 
especiarias na pro-
dução de linguiças 
artesanais de fabri-
cação própria, joelho 

de porco defumado, 
picanha suína curada, 
e a queridinha da casa, 
a “panceta caracol”, 
curada e pururucada. 
Além dessas opções, o 
Tuia também oferece 
o frango curado, que 
é exclusivo do restau-
rante.

De acordo com Da-
niela, o local onde o 
restaurante está ins-

talado, na Rodovia 
João Ceccom, 370, no 
bairro Altos da Bela 
Vista, já tem mais de 
100 anos de existên-
cia. O lugar é a antiga 
sede da Fazenda Bela 
Vista, com vasta área 
verde, playgroud para 
crianças e definido 
por José Donato como 
“praticamente um sí-
tio dentro da cidade, 

um refúgio muito aco-
lhedor”.

Pela área ser con-
siderada como zona 
rural, apesar de estar a 
5 minutos do centro da 
cidade, o diferencial 
do restaurante Tuia é 
proporcionar um local 
cheio de natureza, ofe-
recendo um ambiente 
aconchegante e com 
comida caseira. Por 

isso, o forte sempre 
foi o atendimento pre-
sencial. 

Sendo assim, de-
vido a pandemia do 
coronavírus o restau-
rante decidiu investir 
no sistema de entregas. 
Daniela tem orgulho 
em dizer que desde o 
começo da crise, ne-
nhum funcionário foi 
desligado da empresa. 

“Nos esforçamos por 
eles, pois sabemos que 
os empregos que gera-
mos sustentam muitas 
famílias”.

O marido de Danie-
la, José Donato com-
pleta: “O Tuia Arma-
zém é um grande so-
nho realizado para nós, 
e nenhuma crise nos 
abalará, porque além 
de gerar empregos, 
nós temos uma alegria 
enorme em atender 
as pessoas, e estamos 
conseguindo fazer com 
que os produtos do de-
livery tenham a mesma 
qualidade”, afirma ele.

No Cardápio do 
Tuia, além dos produtos 
artesanais da charcuta-
ria suína, também há 
várias opções de gre-
lhados, risotos, porções 
diferenciadas, como 
costelinha suína com 
mandioca e bolinho 
caipira. Como sobre-
mesa a receita exclusiva 
de Torta de Paçoca é 
também uma das mais 
pedidas.

Se você gostou da 
proposta do Restaurante 
Tuia Armazém, e ficou 
com vontade de experi-
mentar uma boa comi-
da, pode acompanhá-los 
no perfil do Facebook 
como Tuia Armazém, 
e no Instagram como @
tuiaarmazem.

Restaurante Tuia oferece além dos produtos artesanais da charcutaria suína, várias opções de grelhados, risotos entre outro. 
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Mr. Roof

A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a 
coleção Tutti Sposa. Tecidos nobres, com muita 
transparência, renda, cetim e pedraria. Não deixe 
também de conferir a Coleção Moda Festa e Madrinha, 
que está maravilhosa (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

A Nova Loja 

Erika com o lindo Neithan em consulta na Clínica Bicho 
Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19) 
3875-2715.

Talita Vasconcelos da Container Baby & Kids, recebendo 
o delicioso Bolo da Madre, carinho do Jornal Mais 
Expressão.

Maria Luiza, aluna do Berçário II, da Unidade I do 
Colégio Meta, em atividade em comemoração ao Dia 
da Mulher.

Adelaide Decorações

Estamos chegando em Indaiatuba. Exclusivo no iFood

Clínica Bicho Amigo

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

Wok Box 

Colégio Meta

Arthur, aluno do Maternal I, da Unidade I do Colégio Meta, 
em atividade em comemoração ao Dia da Mulher.

Mais uma obra realizada pela Mr Roof na fazenda Kurumim 
em Itu da Construtora Santoro. A Mr. Roof estruturas para 
telhados em aço galvanizado, trabalham com orientação na 
execução da montagem ou entregam seu telhado pronto. 
Telhados embutido para uso de telhas galvanizadas, 
fibrocimento e também telhados com telhas cerâmicas. 
Mr Roof inovação em telhados. Faça orçamento sem 
compromisso por e-mail ou WhatsApp: comercial@mrroof.
com.br Fone (19) 98355- 8383.
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Silbene Ribeiro da Horus Conservação  Patrimo-
nial,  comemorando seu aniversário com a prima 
Valdete Costa na histórica cidade de Paraty/RJ!! 

Lívia, aluna da 2ª Etapa do Colégio Meta em atividade 
comemorativa ao início do outono!

E temos mais parceiros chegando, a Nanda Alves da 
Terapia do Campo, eles fazem atendimento online e 
domiciliar voltado ao Bem Estar, Autoconhecimento 
e Relaxamento, seja muito bem vinda!! Quer saber 
mais entre em contato no telefone 19 982015708.

Miguel, aluno do Maternal II do Colégio Meta 
em atividade comemorativa ao início do outono! 

Lucimara Andriani, diretora do Yazigi Indaiatuba, com a diretora da agência Flow - 
Flávia, alinhando a pauta do vídeo de lançamento dos novos cursos Yázigi voltados 
para o público adulto.

Semana cheia de novidades aqui, parceiro novo 
chegando, a Shot Fire Assessoria Bélica, seja muito 
bem vindo Pedro G.Barzan, para mais informações: 
19 991968812.



ARQUIVO - ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Concerto ocorre em celebração à chegada do outono; Apresentação será transmitida pelo YouTube

A C o r p o r a ç ã o 
Musical Villa-
-Lobos irá rea-

lizar neste sábado (27) 
um concerto virtual em 
celebração à chegada 
do outono. A apresen-
tação será às 20h, pelo 
canal oficial da CMVL 
no YouTube e conta 
com apoio da Prefeitura 
de Indaiatuba, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Cultura.

“O trabalho incor-
pora temas memorá-
veis em uma ampla 
variedade de estilos 
musicais. A excelente 
escrita de percussão o 
torna ideal para Festi-
vais ou Concertos. São 
nossas boas-vindas a 
esta estação que se ini-
cia”, disse o maestro 
Samuel Nascimento de 
Lima, que comanda o 
concerto junto com o 
maestro-assistente, Tia-
go Morandi Roscani.

A apresentação terá 
uma seleção de músi-
cas imortalizadas por 
norte-americano Louis 
Armstrong, com ‘Sum-
mertime’ e ‘It Ain’t 
Necessarily So’, da 
ópera Porgy & Bess, 
de George Gershwin, 
terminando com ‘When 
the Saints Go Marching 
In’, uma das canções 
mais conhecidas e ale-
gres em todo o mun-

do. “A melodia surgiu 
quando os enlutados 
deixavam a tristeza de 
lado para celebrar a 
vida, que deve continu-
ar. A autoria desta obra 
permanece objeto de 
pesquisa, mas chegou 
a ser atribuída a James 
M. Black por conta de 
uma canção sua publi-
cada em 1896, mas isto 
seria assunto para outra 
ocasião”.

O arranjo desta se-
leção é do clarinetista, 

Corporação Musical Villa-Lobos 
realiza concerto virtual neste sábado
DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br
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Concerto incorpora temas memoráveis em uma ampla variedade de estilos musicais

compositor e maestro 
holandês Johannes Wi-
lhelmus ‘Willy’ Haut-
vast, solista da Banda 
da Marinha Real Ho-
landesa de 1951 a 1974, 
com mais de 250 peças 
arranjadas e diversos 
prêmios conquistados.

Peças
A terceira peça que 

será executada pela 
Banda Sinfônica da 
Corporação Musical 
Villa-Lobos de In-

daiatuba é ‘Soul Bos-
sa Nova’, composição 
instrumental muito po-
pular na década de 60, 
composta em 1962 pelo 
músico, compositor e 
produtor musical Quin-
cy Jones em seu álbum 
‘Big Band Bossa Nova’ 
pela Mercury Records.

Fechando o concerto 
virtual, é a vez da ‘Seleção 
de Sambas’, com arranjo 
do maestro e compositor 
brasileiro Luiz Arruda 
Paes. Destaques para os 

sambas ‘O Orvalho Vem 
Caindo’, uma composi-
ção de Noel Rosa em par-
ceria com Kid Pepe, eter-
nizada em 1933 na voz 
de Almirante; depois ‘Se 
Acaso Você Chegasse’, 
de Lupicínio Rodrigues 
em parceria com Felisber-
to Martins, gravada por 
Cyro Monteiro em 1938.

“Logo após embar-
caremos no famoso 
‘Trem das Onze, com-
posição de Adoniran 
Barbosa imortalizada 

pelos Demônios da 
Garoa”, continua o 
maestro. “Fechando 
essa maravilhosa se-
leção chega ‘O Api-
to do Samba’, uma 
composição de Luiz 
Bandeira em parceria 
com Luiz Antônio, 
tema de futebol nos 
cinejornais de Carlos 
Niemeyer. Desejamos 
a todos os amigos e 
amantes da boa mú-
sica instrumental um 
bom concerto”.
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Pequena no ta-
manho, grande 
no estilo, esse 

é o slogan do projeto 
Moda em Rodas, ide-
alizado pela jornalista 
sergipiana, Heloísa 
Rocha. Isso porque 
ela tem uma defici-
ência rara, chamada 
osteogênese imper-
fe i ta ,  cara ter izada 
principalmente pela 
fragilidade óssea, por 
isso, Helô – como é 
conhecida entre os 
amigos – tem menos 
de um metro de altu-
ra, pesando cerca de 
20 kg.

A ideia para o blog 
de Moda veio depois 
de uma mulher com a 
mesma condição dela 

Conheça Heloísa Rocha, a idealizadora 
do Instablog Moda em Rodas
Heloísa é jornalista, e desde 2015 se dedica ao projeto voltado à Moda Inclusiva

VINÍCIUS SOBRINHO E HUGO BUENO

lhe escrever pedindo 
ajuda para montar um 
look de trabalho. Foi 
aí que ela percebeu 
o quanto as mulheres 
com alguma defici-
ência tinham pouco 

espaço na mídia, e de-
cidiu embarcar nesse 
projeto que tem como 
p r inc ipa l  ob j e t i vo 
mostrar que todos po-
dem gostar de se vestir 
bem, independente do 

formato de seu corpo 
ou quaisquer limita-
ções. 

O Moda em Ro-
das já mostrou 550 
looks diferentes, ul-
trapassando os 5.900 

Heloísa Rocha descobriu seu talento de modelo depois de criar o Moda em Rodas

seguidores, ganhando 
inclusive relevância 
internacional, o que 
fez  com que  Helô 
passasse a escrever 
também legendas em 
inglês em todos os 

posts. 
À medida que o pro-

jeto foi ficando cada 
vez mais conhecido, 
Helô também foi con-
vidada para modelar. 
A primeira vez foi em 
2017, pela grife Li-
vanz, da designer Deni-
se Gonçalves, trabalho 
esse que foi estampado 
na Revista Elle e no 
Jornal O Globo. 

Atualmente Helô 
também produz conte-
údo para o Youtube, no 
canal Moda em Rodas, 
e comanda um Podcast 
de mesmo nome em 
parceria com a Produ-
tora Bossa 9. 

Se gostou do pro-
jeto e se interessa por 
inclusão, é só seguí-la 
no Instagram como @
modaemrodas e ainda 
no seu perfil pessoal, 
@heloisarocha.

EXPOSIÇÃO
Acervo Artístico-Cultural inaugura exposição virtual “Mulheres Modernas”

O Governo do Estado de 
São Paulo promove no mês 
em que é comemorado o 
Dia Internacional da Mulher 
(8 de março) a exposição 
virtual “Mulheres Moder-
nas”, disponibilizando de 
forma gratuita acesso à 
coleção que integra o Acer-
vo Artístico-Cultural dos 
Palácios dos Bandeirantes 
e Boa Vista.

A mostra reúne 30 
obras, entre pinturas, gravu-
ras, desenhos, fotografias e 
esculturas, feitas por artistas 

que integraram o Movi-
mento Modernista, corrente 
cultural que influenciou as 
artes de maneira geral, em 
especial a literatura e as 
artes plásticas, entre o fim 
do século 19 e a primeira 
metade do século 20.

“Mulheres Modernas”, 
exposição apresentada no 
Palácio dos Bandeirantes, 
compartilhada no portal do 
Acervo Artístico-Cultural 
dos Palácios, traz diferen-
tes histórias e formas de 
pensamento que geraram 

obras inusitadas e revela-
doras de novos papeis da 
mulher na sociedade, em 
um período de profundas 
transformações artísticas e 
culturais na primeira metade 
do século 20.

“Em destaque, pinturas 
de Anita Malfatti e Tarsila 
do Amaral retratam mulhe-
res da época, assim como os 
artistas do período, Ismael 
Nery, Victor Brecheret, 
Flávio de Carvalho que 
também retrataram poeti-
sas, figuras marcantes da 

sociedade, como a primeira 
galerista de arte de São 
Paulo e a pioneira fotógrafa 
no Brasil, nos anos de 1950, 
retratada pelo fotógrafo 
Valdir Cruz”, explica Ana 
Cristina Carvalho, curadora 
do Acervo Artístico-Cultu-
ral dos Palácios do Governo 
do Estado de São Paulo.

A mostra que faz parte 
do projeto “Exposições 
Virtuais” do Acervo fica 
em cartaz até maio. De-
vido à pandemia do novo 
coronavírus, o Governo do 
Estado de São Paulo optou 
por disponibilizar o acesso 
virtual para incentivar a 
propagação da arte pela 

internet das coleções de arte 
dos palácios dos Bandeiran-
tes e Boa Vista.

Outra exposição que 
pode ser conferida é “A 
Amazônia de José Cláudio 
da Silva: a bordo do Garbe, 
com Paulo Vanzolini”, que 
traz um mapa interativo 
com o roteiro da expedi-
ção científica à Amazônia 
retratada pelo pintor José 
Cláudio da Silva entre o 
final de outubro e meados 
de dezembro de 1975.

A exposição é uma via-
gem pelos locais visitados 
por José Cláudio em uma 
expedição pelos rios Ama-
zonas, Madeira e alguns 

afluentes organizada por 
Paulo Vanzolini, com-
positor e zoólogo, que na 
ocasião coletou amostras 
para a coleção do Museu 
de Zoologia da Universi-
dade de São Paulo.

Serviço
Exposição “Mulheres 
Modernas”
Acesse a exposição: www.
acervo.sp.gov.br/Expo-
VirtMM.html
Mais informações: www.
acervo.sp.gov.br
E-mail: monitoria@
sp.gov.br
Telefone: (11) 2193-8282

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br



Dr. Chiaparine explicou sobre os possíveis problemas cardíacos que a covid pode causar nos pacientes

Problemas cardíacos em pacientes com 
Covid é tema no programa Mais Saúde

O Programa Mais 
Saúde, apresen-
tado pelo Dr. 

Eduardo Santos, rece-
beu no último dia 17 
o médico cardiologista 
e atual vereador de In-
daiatuba, Luiz Carlos 
Chiaparine, que abor-
dou a atual exaustão 
das equipes médicas no 
combate ao Covid-19. 
Além de muitos médi-
cos terem se infectado, 
os que continuam nas 
frentes de trabalho aca-
bam desenvolvendo um 
quadro de estafa e até 
depressão, pelo excesso 
de trabalho. 

Somando-se a isso, 
as equipes médicas es-
tão reduzidas, muito 
por conta da falta de 
profissionais preparados 
no mercado, porque a 
formação de um médico 

intensivista – especiali-
zado em UTI, como por 
exemplo o Dr. Eduardo 
– é complexa e leva 
tempo. 

Chiaparine explicou, 
como cardiologista, as 
formas como o coração 
pode ficar comprometi-
do nos diferentes casos 

de Covid-19, tanto na 
fase aguda como na fase 
crônica: o lado direito 
do coração pode ficar 
bastante comprometido 
na fase aguda, traba-
lhando excessivamente, 
e sobrecarregando as-
sim o pulmão, causando 
uma “pneumonia ex-

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO

Médico cardiologista, Luiz Carlos Chiaparine foi entrevistado pelo Dr. Eduardo Santos

tensa” e aumentando a 
pressão arterial. O lado 
esquerdo também pode 
sofrer, tendo inflamação 
do músculo do coração 
– chamada miocardite 
– e ainda inflamação da 
membrana – chamada 

pericardite. Também há 
relatos de infarto. 

Outra questão que 
tem ocorrido com mais 
frequência nessa segun-
da onda de contamina-
ção, talvez pelas muta-
ções do vírus, segundo 
o cardiologista, são os 
casos de “coração fra-
co”. “Pessoas que antes 
de se contaminar não 
tinham nenhum pro-
blema cardíaco e que 
pós-Covid ficaram com 
sequelas e problemas 
que devem ser acom-
panhados com cuidado, 
mesmo após o paciente 
ter se curado”, explica 
o Dr. Chiaparine.

Uma situação pre-
ocupante que também 
está ocorrendo, de acor-
do com o cardiologista, 
são mortes de pessoas 
que já tinham proble-
mas cardíacos pré-exis-

tentes e que acabam 
morrendo porque não 
há leitos nos hospitais 
para que sejam aten-
didos. Dr. Chiapari-
ne também lembra de 
casos de pessoas que 
tem medo de procurar 
um hospital, por conta 
da pandemia, e infe-
lizmente acabam fale-
cendo por problemas 
cardíacos agudos que 
não foram socorridos a 
tempo.

Para você que ficou 
interessado no assunto, 
pode assistir a entrevis-
ta completa no perfil 
do Facebook do Jornal 
Mais Expressão. Além 
disso, todas as quartas-
-feiras, às 20h, o Dr. 
Eduardo Santos recebe 
convidados importantes 
da área da Saúde, tra-
zendo debates e concei-
tos interessantes.
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 940

AP05041 - JARDIM NOVA INDAIÁ -  LINDO APARTAMENTO MOBILIADO - SOL DA 
MANHA - AU. 63m² - 03 dormitórios com armários, cama, wc social, cozinha plane-
jada,  geladeira,  microondas, sala com sofá, mesa com cadeiras, painel, tv, lavan-
deria com máquina de lavar, máquina de secar, sacada, 01 vaga, Portaria 24 hrs e 
Lazer Completo, localizado ao lado do Shopping Polo, Assai ,  bancos e lotérica. Fácil 
acesso para rodovia. R$ 1.650,00 + Condomínio + 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

CA09333 - AT 460 m² - AC 296 m² - RESIDÊNCIA DE ALTO PADRÃO EM CONDOMÍNIO 
FECHADO - AMSTALDEN RESIDENCE - Vista panorâmica da mata verde com lago ao 
fundo, 4 suítes , sala com três ambientes,  6 banheiros, cozinha, despensa, lavande-
ria, área gourmet com churrasqueira e forno de pizza/fogão a lenha, piscina, sauna, 
4 vagas de garagem. Móveis planejados em todas as dependências, condomínio de 
excelente localização com infra estrutura de área de lazer, quadras, playground, chur-
rasqueira, lago, portaria 24 horas. R$ 1.800.000,00.

AP05052 - VILA SFEIR – EDIFÍCIO PREMIERE - AU.184,95 m² - 03 dormitórios (01 máster 
e 01 suíte), 01 dormitório invertido em escritório, WC social, sala 02 ambientes, lavabo, 
terraço gourmet, sala de almoço, cozinha, área de serviço, WC de serviço, garagem para 
03 autos. R$ 1.590.000,00

AP05043 - VILA AREAL - AU. 183 m² - Cobertura  com 3 dormitórios sendo (1 suí-
te master com closet) com janelas com persianas embutidas blackout, sala ampla 
para 2 ambientes, cozinha, WC social, lavanderia, lavabo varanda gourmet com 
piscina com deck e churrasqueira e garagem para 2 autos coberta grande. Aparta-
mento com varanda técnica para as condensadoras do ar condicionado. Portaria 
24 horas e área de lazer com piscina, playground e academia! Fino acabamento! 
R$ 1.200.000,00

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.

m², AC. 105m² -  3 dormitórios sendo 1 suí-
te com closet, sala, WC Social, cozinha com 
móveis planejados forno elétrico, cooktoop e 
exaustor, lavanderia, área gourmet com pla-
nejado e churrasqueira e 2 vagas cobertas. R$ 
583.000,00.

CA09325 - JARDIM MORADA DO SOL - AT 
125m² AC 92.82m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala de estar com ar condicionado, cozi-
nha, lavanderia e espaço gourmet com chur-
rasqueira forno á lenha, portão eletrônico e ga-
ragem para 02 autos. VENDA R$ 382.0000,00.

LOCAÇÃO

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

AP05018- RESIDENCIAL VANDO-AU. 67m²- 02 dor-
mitórios, 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 
+ COND. + IPTU.

AP05057 - JARDIM PAU PRETO - APARTAMENTO 
EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, PRÓXIMO AO PAR-
QUE ECOLÓGICO, EM FRENTE AO POUPATEMPO 
- AU 83m² 03 dormitórios sendo suíte planejados, 

sala dois ambientes, wc social, cozinha planeja-
da, lavanderia , 01 vaga locação R$ 2,200,00 + 
condomínio + IPTU.

AP04558- LA SPEZIA - AU 71,73 m² - 2 Dormitó-
rios planejados sendo 1 suíte, Sala, WC social, Co-
zinha planejada, ventiladores, geladeira, fogão, 
sugar, mesa, sofá, área de serviço, 1 garagem. R$ 
2.000,00 + condomínio + IPTU, excelente locali-
zação, a poucos metros do parque ecológico.

AP05032  -  Apartamento no Centro de Indaia-
tuba no Condomínio Jatobá com 3 dormitórios, 
sendo uma suíte, todos com planejados, sala 
dois ambiente, cozinha planejada, lavanderia 
planejada, banheiro de serviço, sacada com vi-
dro, 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 - APAR-
TAMENTO NOVO com 2 dormitórios, sala com 
varanda, wc social, cozinha , lavanderia e gara-
gem para 2 autos. Condomínio possui área de 
lazer completa e portaria 24h, Piscinas, Quadra 
poliesportiva, Playground, Churrasqueira , Pra-
ça fitness, Salão de festas infantil e adulto, Aca-
demia, Lounge adulto.  R$ 1.500,00 + COND. + 
IPTU.

VENDAS

AP04955 - AU. 64m² - AT. 75 m² - APARTA-
MENTO COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - RE-
SIDENCIAL PORTAL DAS FLORES - INDAIATU-
BA-SP - 03 dormitórios com planejados, 01 
WC social, sala de jantar, sala de estar, cozi-
nha planejada, lavanderia com armários, 01 
vaga de garagem. Condomínio com piscina, 
salão de festas, playground, Portaria 24 ho-
ras. Excelente localização, próximo ao sho-
pping da cidade, mercados, farmácias. R$ 
345.000,00.

CA09331 - JARDIM DOS COLIBRIS - CASA 
TÉRREA - AT 150,00m² - AC 108,08m², 2 
dormitórios sendo 1 suíte (com ar condi-
cionado), WC Social, cozinha planejada, 
sala ampla, área de churrasqueira coberta, 
e com toldo retrátil, garagem para 2 carros 
cobertos. Câmera, alarme e cerca elétrica e 
móveis planejados em todos os cômodos. R$ 
390.000,00.

CA09330 - BAIRRO AQUI SE VIVE - Casa tér-
rea, AT. 146,05 m², AC. 110m², 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, 1 sala, WC Social, cozinha, la-
vanderia, e 2 vagas cobertas. R$ 458.000,00

CA09335- JARDIM DOS IMPÉRIOS RESI-
DENCIAL VILA RICA - Casa térrea, AT.150 
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VENDAS

CASAS

CA00378-CENTRO- 2 dorms+dep+2 vags comercial  ............................R$ 477.000,00
CA00292-ALPES SUÍÇO- 3 dorms c/ suíte + dep+4 vagas .....................R$ 680.000,00
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
CA00446-HELVÉTIA PARK- 4 suítes +dep+ 4 vagas(alto padrão) ........R$1.900.000,00
CA00281-TERRA MAGNA- 3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas  ..................R$ 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
CA00447-SANTA CLARA- 4 suítes + dep+4 vagas ...............................R$ 1.950.000,00
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
AP00190-EDIFÍCIO MATHILDE-3 dorms c/ suíte + dep+2vagas ............R$ 456.000,00
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

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, 
varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira e 
portão eletrônico.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 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.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Possui 1 dormitório nos fundos, 
sala, copa, cozinha e banheiro. 

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 
garagem 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 jantar com área de luz, copa com armário, cozinha planejada, lavanderia, dispensa com prateleiras, 
garagem para 3 carros sendo 2 cobertas, edícula com 1 dormitório, cozinha, banheiro e oficina. Possui 
área gourmet com churrasqueira e quintal com pé de jabuticaba.                                                                                                                        
                                        

CONDOMINIOS FECHADOS - CASAS

CA407 - CONDOMINIO HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, área construída 405,00 
m², área terreno 490,00 m². Excelente sobrado com projeto diferenciado. Padrão construtivo e acaba-
mento, com materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7 dormitórios 
sendo 2 suítes no segundo pavimento (1 master) com sacada em “L” e porta balcão mais 3 dormitórios 
e 1 suíte no térreo. Ainda no pavimento superior, sala de cinema com janelão e sacada. Pavimento 
inferior: Lavabo, sala de estar com pé direito duplo e mezanino, sala de TV, cozinha com ilha e armários, 
área gourmet integrada a sala e cozinha, deposito e lavanderia na área de serviço, terraço, piscina com 
revestimento em pastilhas, com 2 banheiros, 4 vagas de garagem sendo 2 cobertas. Área de lazer do 
condomínio com campo de futebol, jardim, churrasqueira, piscina, playground, quadra poliesportiva, 
sala de ginástica e sauna.
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem. 
Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), sala de estar 
com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área 
gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, 
lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 
carros e descoberta para 2 carros.

CS308 – MONTREAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e sanca, 
cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dormitórios com varanda, 1 suíte com closed, ba-
nheiro, 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, 
escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e armários embu-
tidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lavanderia, paisagis-
mo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui espaço gourmet com 
sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$1.950.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com armário, 
escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e armários embu-
tidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lavanderia, paisagis-
mo, piscina 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 am-
plas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavanderia, 
dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 cobertas. 
Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.

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, 
cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta 
para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1 
vaga de garagem comunitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha planejada, 
sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício possui eleva-
dor 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. 
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 supe-
rior 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$1.400,00 – 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. 

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

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

TERRENOS

TE00218-JD. COLONIAL 153M .................................................................R$ 185.00,00
TE00207-VILA RUBENS 250M. ..............................................................R$ 250.000,00
TE00306-VIENA 250M ...........................................................................R$ 270.000,00
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
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
CA000427-MAISON DU PARC-3 suítes +dep+6vagas(alto padrão) .............................. 
....................................................................................................R$14.000,00( incluso)

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
AP00177-VERTENTES ITAICI-3dorms c/ suíte+dep+2vagas ...R$ 1.700,00+cond+iptu
AP00131-ED. GIOVANA- 3 dorms c/ suíte +dep+2 vagas ...........R$ 3.900,00(incluso)

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

SPAZIO  ILLUMINARE 
2 DORMITÓRIOS  

01 VAGA COBERTA 
TODO  REFORMADO

R$ 265.000,00



B3Imóveis

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Lava Rápido

Alianças

Mecânica Pinturas



B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária



B9Serviços / Utilidades



B10 | Classificados

Classificados

REF 02-  Casa em 
Condomínio – Vila 
Res. Green Park  - 
R$1.200.000,00, so-
brado AT- 300m², AC 
264m², 3 vagas de ga-
ragem, 3 suítes, meza-
nino, sala jantar e estar, 
cozinha, 5 banheiros, 
spa, área gourmet, la-
vanderia, home office, 
quadra poliesportiva, 
e play ground. Aceita 
permuta com imóvel de 
menor valor. Fone – (19) 
9 7109-6186
REF 14 - Jardim Re-
gina - Casa térrea - AT  
250 M², AC – 130m², 3 
dormitórios, 1 suíte, ba-
nheiro social e externo, 
lavanderia, garagem. 
Valor R$550.000,0 - 
Fone – (19) 9 7109-6186
REF 08 -  PQ. Boa Espe-
rança – R$320.000,00 
- AT- 135 m² 01 casa, 
com 02 dorm, sala, co-
zinha e banheiro, com 
edícula inacabada no 
fundo. Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 11 -  JD. Jequitibá 
– R$ 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, 

Espaço Fitness, Fraldário, 
Home Office, Jardim de 
Leitura, Piano Room, Pis-
cina Adulto e Infantil, Pista 
de Bicicleta, Playgrou-
nd, Pool Bar, Portaria, 
Praça das Águas, Qua-
dra 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, cozinha, uma 
vaga de garagem.   R$ 
1.400,00 + Cond. F.: (19) 
98346-2299

 
Venda de sítio - de quase 
dois alqueires, plano, bas-
tante água, cerca nova, 
três casas, um grande 
galpão, valor de 500 mil 
e aceita proposta e par-
celamento. Contato (19) 
99762-7708.
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play 
groud, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com pei-
xes, telefone fixo, torre 
de internet a 500 metros 
da rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
SÍTIO MONTE MOR 
1,5KM do centro de Mon-
te Mor, Via asfaltada, 
ótima casa e mais duas 
edículas, Piscina, lago e 
área verde preservada. 
19 4105-7479
CHÁCARA COLINAS 
Com 2 dormitórios Ba-
nheiros feminino e mas-
culino R$ 750.000,00  19 
4105-7479
Vendo Chácara - de 530 
metros R$ 70.00,00 em 
Elias Fausto contato Lu-
zia: 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 

 
Vende-se apartamento 
no condomínio Villa 
Das Praças - em In-
daiatuba no Jardim Ali-
ce, apartamento com 2 
dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro e la-
vanderia, uma vaga de 
garagem e condomínio 
com área de lazer com-
pleta com piscina, quadra 
poliesportiva e salão de 
festas com churrasqueira 
e está no valor de 245 
mil. Contato (19)99762-
7708.
Vendo Apartamento 
- Mobiliado, 3 domi. sen-
do 2 suítes, sala com 2 
ambientes, cozinha , área 
de serviço e varanda, 
2 vagas de garagem, 
na Chácara Inglesa 
prox. Vila Mariana, Valor 
R$850,00.00. Aceito 
terreno em condomínio 
até R$200,00.00 como 
parte do pagamento. Di-
reto com Proprietário. 
Tratar com Iolanda: 19 
3394-2070
REF 07- Edif. Athe-
nas  –  L indo  ap to 
R$1.200.000,00 - Área 
útil 184m², amplas sala e 
cozinhas, 04 dormitórios, 
02 suítes, 03 vagas de 
garagem, salão de fes-
tas, piscina. Fone – (19 ) 
9 7109-6186
REF 13 – Apto Due 
Novo Alto Padrão - R$ 
1.100.000,00 -Com - 
128m2, Acabamentos 
diferenciados, 3 suítes 
sala ampliada, lavabo, 
varanda gourmet fe-
chada com vidro, área 
de serviço, banheiro de 
empregada, 03 Vagas 
de garagem cobertas e 
depósito privativo. Aca-
demia, sauna, cinema, 
sala de jogos, salão para 
recepção, piscina, área 
gourmet, Espaço Kids. 
Fone – (19) 9 7109-6186
APARTAMENTO PLA-
ZA BELA VISTA: 2 
dormitórios c/ suíte 2 
vagas de garagem 19 
99384-740
Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios e 
vaga de garagem, aca-
bamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
entrada + parcelas de 
R$1.210,00 F.: 99762-
7997 / 9-8271-6141Cor-
ra!
Vila das Praças Jd. Ali-
ce - 02 dormitórios e de-
mais dependencias todas 
com móveis planejados, 
portaria 24 horas, área 
de festas, vaga de gara-
gem, piscina, elevador. 
Apenas R$220.000,00 
Aceita financiamento. ou 
terreno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Aparta-
mento com 02 dormitó-
rios em ótimo acabamen-
to e vaga de garagem 
portaria 24 horas por 
apenas R$140.000,00 
F.: 99762-7997 / 98271-
6141 Corra!

 
Apto Locação Imagine 
- 3 dorm. sala, cozinha, 
2 vagas. Academia, Brin-
quedoteca, Churrasquei-
ra Panoramica, Deck, 

área gourmet 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 dor-
mitórios, 1 suíte, salas 
de jantar, estar e tv, 
bar/adega, cozinha, ar-
mários embutidos, 4 
banheiros, espaço gour-
met com churrasqueira, 
piscina com hidro, 4 
vagas de garagem, ar 
condicionado, aqueci-
mento solar e câmeras 
segurança. Aceita per-
muta. 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$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
SOBRADO JARDIM 
EUROPA: 3 dormitórios 
+ 1 uma suíte 2 cobertas 
2 descobertas 19 99384 
-7400
VILA AREAL ( PRÓXI-
MA DO CARREFOUR) 
3 dormitórios c/ suíte 
2 vagas cobertas R$ 
430.000,00 12 99774-
3282 WHATs
 CASA NOVA CON-
DOMÍNIO VEIENA 3 

dormitórios c/ suíte 
2 vagas de garagem  
R$ 740.000,00 Tel 12 
99774-3282 WHATS
CASA NOVA CONDO-
MÍNIO BRÉSCIA 3 dor-
mitórios c/ suíte 1 vaga 
coberta R$ 715.000,00   
12 997743282 WHATS
Vende-se casa no 
Nova Veneza - com 
dois dormitórios sendo 
uma suíte, sala, cozi-
nha, WC social, área 
de serviço, uma vaga de 
garagem, churrasquei-
ra, armários nos lavató-
rios dos banheiros e na 
cozinha e está no valor 
de 275 mil.  Contato (19) 
99762-7708.
Vende-se duas casas 
no mesmo terreno in-
teiro com 250 metros 
quadrados na Mora-
da do Sol - bom para 
investimento, casa da 
frente com sala, co-
zinha, banheiro e 2 
dormitórios e a casa 
do fundo possui 2 dor-
mitórios, sala, cozinha 
com móveis planeja-
dos, banheiro, ambas 
possuem lavanderia, 
quintal, garagem para 5 
carros e portão eletrôni-
co. Contato (19)99762-
7708.
Parque São Lonrenço: 
3 domi. 1 suite + ba-
nheiros, sala cozinha, 
corredor, churrasquei-
ra, garagem 2 carros 
portal eletronico. Valor 
R$450,000.00 TRO-
CO POR CASA MAIOR 
VOLTO DIFERENÇA 
ATE R$50,000.00 Tel: 
3816-8112

 
PORTAL DOS IPÊS 
Casa alto padrão 04 suí-
tes c/ ar-condicionado, 
Sala 3 ambientes, cozi-
nha planejada, Área de 
serviço, área gourmet e 
área de lazer completa. 
19 99384-7400

dormitórios, sendo 01 suí-
te, 03 banheiros sociais e 
lavanderia coberta, Área 
gourmet com trio mineiro 
Fogão a lenha, forno e 
churrasqueira. Jardim 
com inúmeros pés de 
flores Orquidário Horta, 
Pomar formado com mais 
de 100 pés de frutíferas ,4 
pés jabuticabas centená-
rias, Vários pés de café 
já produzindo, Arvore Ipê 
amarelo centenário. Linda 
vista para montanhas, 
Garagem coberta para 
02 carros. 3 Nascentes 
e  l a g o  E x c e l e n t e 
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 Fa-
lar c/ Carlos ou Sandra 
F.:(19) 97119-8369 / (19) 
99487-5089

 
REF 09 – Terreno em 
Condomínio – Jardim 
Quintas da Terraco-
ta – Esquina - 1663m² 
R$430.000,00. Fone – 
(19) 9 7109-6186
REF 16 – Terreno em 
Condomínio – JD. Mi-
lano -  R$257.000,00 AT 
- 303 metros. Fone – (19) 
9 7109-6186
REF 15 -  Cond. Terra 
Magna – R$380.000,00 
– Terreno com 656m² - 
Excelente! Fone – (19) 9 
7109-6186
TERRENO JARDIM CO-
LONIAL 150 metros R$ 
185.000,00 19 99384-
7400
T E R R E N O  E L I A S 
FAUSTO 175 metros R$ 
57.000,0019 99384-7400

 
Passo Ponto Comer-
cial (mercearia) -  Com 
instalações em Indaia-
tuba vila aurora. Valor 
de $125.000,00 Cel (11) 
99968-8318

Vendo/Troco - Loca-
do: R$3.800,00 - Pré-
dio comercial residencial 
próximo ao Haoc - Rua 
dos Indaiás, 256. Terreno 
250m², contruído 230m². 
Ótimo local.Valor R$ 830 
mil. Tratar (19) 98817-
5312 WhatsApp
Sala comercial para lo-
cação. Edifício Corpora-
te - Área útil 39,99 Aluguel 
R$ 1.200,00 + Cond + Iptu 
F.: (19) 98346-2299

 
Viajo para o Paraguai 
encomendas pelo Fone: 
(19) 98201-7566 Ricardo 
e Samantha ou deixar o 
contato.
Vendo Bancada c/ 2 
cadeiras 2 espelhos c/ 
molduras. R$1.000,00 R: 
Chile, 244 - JD. América 
F.: (19) 3312-0908
Vendo Jogo de Quarto 
completo (guarda roupa 
com 10 portas, criado 
mudo e cama) madei-
ra maciça. Produto de 
Showroom Festival de 
Gramado/RS. F.: (19) 
99855-2170 / (19) 99384-
7418
Vendo Sanona marca 
Michael 80 baixos nova 
F.: (19) 98120-3357
Vendo Máquina de car-
tucho R$300,00 F.: (19) 
3935-1633 
Vendo Porta de vidro de 
correr 1,60 R$ 400,00  F.: 
(19) 3935-1633 
Vendo TV 14 polegadas 
R$100,00 F.: (19) 3935-
1633
Vendo Geladeira Bras-
temp 2 portas, cor: branca 
R$ 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 -  Vaso com 30 
penas de Pavão azul 
R$30,00. Tratar com Ro-
sália 1998174-5270
Vendo- Arara de desfile, 
150L x 170A ajustavel 
R$200,00 Tel: 19 99558-
7182 Leo

Vendo: TITULO CLUBE 
9 DE JULHO Titulo fami-
liar, R$2.800,00 + tx de 
transferência  Tratar com 
Amauri 19 - 98134-4482
Vendo – Cômoda com 
corrediça 4 gavetas cor 
escura, Criado mudo 
3 gavetas R$ 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 peque-
nos 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 cui-
dadora de Idoso ou Babá. 
F: 3894-1610 / 19 98976-
3352 Fatima
Ofereço-me como acom-
panhante de idoso diurno 
ou noturno não acamado, 
ou ajudante de cozinha. 
Tel: 19 99738-2266.
Ofereço-me para fazer 
declarações de imposto 
de renda. 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 traba-
lhar como Pedreiro, En-
canador ou Jardineiro 
Fone: (19) 99776-6841 
WhatsApp
Ofereço-me para conser-
to de máquinas de costu-
ra (Industrial e Domésti-
cas) F.: (19) 99212-1731

 
Alugo Carro 7 Lugares -  
Ótimo estado, direto com 
dono, viagem familiar São 
Carlos/SP. 4 dias fim de 
ano. Enteressados Whats 
(19) 99928-6641
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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. REGINA CLAUDIA RO-
DRIGUES com 49 anos, 
Solteiro (a) , sendo filho (a) 
de LAURINDO RODRIGUE-
RO e ANA ZACARONI RO-
DRIGUERO. NÃO DEIXA 
FILHOS. Falecido (a) em: 
11/02/2021 e Sepultado (a) 
no Cem. Mun. de Cajobi-SP 
aos 12/02/2021.

2.IZORAIDE REIS DOS 
SANTOS com 63 anos, Ca-
sado (a) com MANOEL DOS 
SANTOS sendo filho (a) de 
LOURIVAL BARBOSA DOS 
REIS e ARLINDA SÃO PE-
DRO DOS SANTOS. Deixa 
os filhos: LUZINETE, GIVAL-
DO, GILVAN,  ERIVALDO, 
LEILAN. Falecido (a) em: 
19/02/2021, e Sepultado (a) 
no Cemitério de Floresta 
Azul- BA aos 20/02/2021.

3.ALDIVINA RODRIGUES 
MARTINS com 82 anos, 
Casado (a) com JORDINO 
MARTINS sendo filho (a) de 
AUGUSTO RODRIGUES DE 
SANDES e MARIA DIONI-
SIA. Deixa filhos: ROBERTO, 
APARECIDA, TEREZINHA, 
JOSÉ, GILBERTO, CLAU-
DIO, VALDECIR, ANA, AL-
BERT, CLEBORA, MARCE-
LO (Maiores). Falecido (a) 
em: 25/02/2021, e Sepultado 
(a) no Cem. Mun. de Cafezal 
do Sul- PR aos 26/02/2021.

4.SILVERIA TRISTÃO DA 
CUNHA PRADO com 84 
anos, Viúvo (a) de ANTONIO 
DA CUNHA PRADO sendo 
filho (a) de PIO INOCENCIO 
TRISTÃO e MARIA CONS-
TANCIA TRISTÃO. Deixa 
filhos: CLEUSA, CLAUDIO, 
NEIDA, NILVA, ELISEU, 
ELIAS, ELIARA (Maiores). 
Falecido (a) em: 25/02/2021, 
e Sepultado (a) no Cemit. PQ. 
Das Aleias Campinas-SP aos 
26/02/2021.

5.ELDITA MARIA DE JE-
SUS com 74 anos, Solteiro 
(a) sendo filho de MANOEL 
NELI SANT’ANA e ADELI-
TA MARIA DE JESUS. Não 
deixa filhos. Falecido em: 
02/03/2021, e Sepultado (a) 
no Cemit. CIANORTE-PR 
aos 03/03/2021.

6.EDÉR SEBASTIÃO DO 
NASCIMENTO com 37 anos, 
Solteiro (a) sendo filho (a) 
de SEBASTIÃO MARIA DO 
NASCIMENTO e APARECIDA 
LOPES DO NASCIMENTO. 
Falecido (a) em: 04/03/2021, e 
Sepultado (a) no Cemit. Athe-
nas Crematório, Itajaí-SC aos 
05/03/20201.

7.CLAUDIA LAURENTINO DE 
SOUZA COSTA com 41 anos , 
Casado (a) com  sendo filho(a) 
de JOSÉ INÁCIO DE SOUZA e 
MARIA LAURENTINA DE SOU-
ZA. deixa filho(s): NATHALIA 
20, GUILHERME 17, ARTHUR 
8., Falecido em: 16/03/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 17/03/2021. 

8.MARIA CLEIDE PEREIRA 
com 46 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de ANTONIO 
PEREIRA DA SILVA e MA-
RIA REGINA GOMES. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 
18/03/2021, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 18/03/2021. 

9.FERNANDO ANTONIO DA 
SILVA com 65 anos , União 
estável com ELISABETE JA-
NUARIO sendo filho(a) de NA-
TALICIO BARROS DA SILVA 
e ELVIRA TAVEIRA DA SILVA. 
deixa filho(s): KATIA 41, SIL-
VIA 31, KAREN 22, Falecido 
em: 18/03/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
18/03/2021. 

10.JOSE BENEDITO DE AS-
SIS com 81 anos , Casado 
(a) com MARIA APARECIDA 
VALVERDE DE ASSIS sendo 
filho(a) de LUIZ DE ASSIS e 
EMILIA BARBOSA DE ASSIS. 
deixa filho(s): ADEMIR 55, Fa-
lecido em: 18/03/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 18/03/2021. 

11.AUZENDA GROFF CORSI 
com 98 anos , Era Viúvo(a) 
de LOURENÇO CORSI sendo 
filho(a) de PRIMO GROFF e 
MARIA LYRA GROFF. deixa 
filho(s): ELVIRA, LOURENÇO 
(filhos maiores), Falecido em: 
18/03/2021, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 19/03/2021. 

12.JOSE FRANCISCO MON-
TAGNER com 75 anos , Era 
Viúvo(a) de MARIA ANTONIA 
GROIS MONTAGNER sendo 
filho(a) de AFONSO MON-
TAGNER e MARIA MATEUS 
MONTAGNER. deixa filho(s): 
MARILZA, LILIAN, ADRIA-
NA, ANDREIA, ALESSAN-
DRA, ERICA, ERIC ( FILHOS 
MAIORES ), Falecido em: 
18/03/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
19/03/2021. 

13.ANTONIO CRISOSTO-
MO DO PINHO com 82 anos 
, Casado (a) com THEREZA 
DOS SANTOS PINHO sen-
do filho(a) de JOSE VIEIRA 
PINHO e EMÍLIA XAVIER DA 
SILVA. deixa filho(s): LOUR-
DES, APARECIDA, JOSE 
(TODOS MAIORES), Falecido 
em: 18/03/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
19/03/2021. 

14.NATAL GAISTOFFI com 73 
anos , Casado (a) com NEI-
DE FERNANDES DA SILVA 
GAISTOFFI sendo filho(a) de 
FREDERICO GAISTOFFI e 
VALENTINA DA SILVA GAIS-
TOFFI. deixa filho(s): MARCOS 
47, Falecido em: 19/03/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 19/03/2021. 

15.PAULO RAMOS DA SILVA 
com 50 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de ALFREDO 
RAMOS DA SILVA e ANTO-
NIA RIBEIRO DA SILVA. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 
19/03/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
20/03/2021. 

16.MARIO MIRANDA com 73 
anos , Casado (a) com MARIA 
CELIA MIRANDA sendo filho(a) 
de ANTONIO LEOPOLDINO 
MIRANDA e SENHORINHA MI-
RANDA. deixa filho(s): LEILIA-
NE, ROGERIO (MAIORES), 
Falecido em: 19/03/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 19/03/2021. 

17.DEJANIRA CHAVES DE 
PINHO com 86 anos , Era Vi-
úvo(a) de MASSENAS XAVIER 
DE PINHO sendo filho(a) de 
LUIZ CHAVES e RITA DE OLI-
VEIRA. deixa filho(s): MARIA, 

OLGA (MAIORES), APARECI-
DA ( FAL), LUIZ ( FAL)., Fale-
cido em: 19/03/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 20/03/2021. 

18.LUIZA DIAS ZULIANE-
LI com 71 anos , Casado (a) 
com JOAO ZULIANELI sendo 
filho(a) de FRANCISCO DIAS 
DA CRUZ e LUZIA PRADO 
DONATO. deixa filho(s): ERI-
CA (MAIOR), Falecido em: 
19/03/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
20/03/2021. 

19.JOVINO PINTO DE OLIVEI-
RA com 82 anos , Casado (a) 
com ALZIRA SANTOS BARRE-
TO OLIVEIRA  sendo filho(a) 
de JOVINO PINTO DE OLI-
VEIRA e SEBASTIANA PINTO 
DE OLIVEIRA. deixa filho(s): 
PAULO, LUZIA, FRANCIS-
CO, TIAGO, JOSÉ, GERSON, 
RAQUEL, ANTONIO (MAIO-
RES), MARCOS, OSVALDO(-
FALECIDOS), Falecido em: 
20/03/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
20/03/2021. 

20.CICERO DOS SANTOS 
com 71 anos , Casado (a) com 
JOSEFA DOS SANTOS sen-
do filho(a) de JOAO BATISTA 
DOS SANTOS e MARIA LINDA 
DOS SANTOS. deixa filho(s): 
TATIANE (29), CLAYTON (38)., 
Falecido em: 20/03/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 20/03/2021. 

21.JEFERSON RAFAEL DE 
SOUZA com 40 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de CICE-
RO ALVES DE SOUZA e ELI-
SA DE JESUS DOS SANTOS 
SOUZA. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 20/03/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 21/03/2021. 

22.PEDRO PEREIRA DOS 
SANTOS com 66 anos , Casa-
do (a) com MARIA APARECI-
DA DA CRUZ SANTOS sendo 
filho(a) de ADAO PEREIRA 
DOS SANTOS e DORVINA PE-
REIRA DA SILVA. deixa filho(s): 
ANGELA, ELISANGELA, 
ALESSANDRA (MAIORES), 
Falecido em: 20/03/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 21/03/2021.

23.JOSEPHA HERCULINA 
DE JESUS OLIVEIRA com 82 
anos , Era Viúvo(a) de JOÃO 
CAIRES DE OLIVEIRA sendo 
filho(a) de JOÃO XAVIER DA 
PAIXÃO e ALICE HERCULI-
NA DA PAIXÃO. deixa filho(s): 
EDGAR, ANTONIO, ZELINDA, 
ISABEL, MARIA DA GLORIA,-
NILSA, MARLENE (FILHOS 
MAIORES)., Falecido em: 
20/03/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
21/03/2021. 

24.GABRIEL WILLIAM DA 
SILVA com 25 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
WALDEIR MIGUEL DA SIL-
VA e ADRIANA APARECIDA 
RIBEIRO DA SILVA. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 
20/03/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
21/03/2021. 

25.IZABEL PEREIRA DA 
SILVA com 88 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de  VI-
TALINA MARIA SANTANA. 
deixa filho(s): MARIVALDA, 
VALDECI, ANTONIA, VALDIR, 
MARIA, NILTON, JOÃO, JOSE 
CARLOS ( MAIORES ), EVE-
RALDO, VALMIR, VALDEMIR, 
ADAILTON ( FALECIDOS ), 
Falecido em: 21/03/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 22/03/2021. 

26.ADÃO FLORIANO DA 
ROSA com 76 anos , Era Vi-
úvo(a) de MARIA BAPTISTA 
DOS SANTOS sendo filho(a) 
de TORQUATO FLORIANO DA 

ROSA e CLOTILDES PAINA 
DA ROSA. deixa filho(s): ELIO, 
MARCIO, MARIA, ADILSON, 
FERNANDO (FILHOS MAIO-
RES), Falecido em: 21/03/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 22/03/2021. 

27.CARLOS ALBERTO BOR-
GES com 77 anos , Casado (a) 
com MARIA ROSA DE OLIVEI-
RA BORGES sendo filho(a) de 
VANDOIR BORGES e MARIA 
DO CARMO DAVI BORGES. 
deixa filho(s): LUIZ 56, MAURI-
CIO 54, MARIA 53, ANA LUCIA 
51, ESTER 50, TEOFILO 48, 
JONATAS 47, SARA 45, DE-
BORA 44, NEIDE 42, GEZIEL 
40, Falecido em: 21/03/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 22/03/2021. 

28.RANULFO PEREIRA DOS 
SANTOS com 87 anos , Ca-
sado (a) com PEDROLINA FI-
GUEIREDO DOS REIS sendo 
filho(a) de MARTINHO PEREI-
RA DOS SANTOS e TEODORA 
MARIA DOS SANTOS.deixa 
filho(s): RAILDO, DORALENE, 
JURACI, RAMILSO, EUNICE, 
MARIA JOSE, BENEDITO, RE-
DIVALDO (TODOS MAIORES), 
Falecido em: 21/03/2021, e se-
pultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 22/03/2021. 

29.CONCEIÇÃO PEDRÃO 
PENTEADO com 78 anos , Ca-
sado (a) com PEDRO PENTE-
ADO sendo filho(a) de FRAN-
CISCO ANTONIO PEDRÃO e 
ACENÇÃO LÁO PEDRÃO. dei-
xa filho(s): PEDRO 58, Falecido 

em: 21/03/2021, e sepultado(a) 
no MUNICIPAL DOM BOSCO 
PERUS SP aos 22/03/2021. 

30.KINGO NAKAZATO com 80 
anos , Era Viúvo(a) de YOOKO 
KAMEZAWA NAKAZATO sen-
do filho(a) de MITSUO NAKA-
ZATO e YUKIKO NAKAZATO. 
deixa filho(s): KAREN , HELIO ,  
SOLANGE , SIMONE , GISEL-
LE (TODOS MAIORES), Fale-
cido em: 21/03/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 22/03/2021. 

31.MARIA SOARES com 94 
anos , Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de RAUL SIMÕES SOA-
RES e MARIA ALEXANDRINA 
CAMPOS. Não deixa filhos., 
Falecido em: 22/03/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 23/03/2021. 

32.ORMINDA MARIA DA SIL-
VA com 80 anos , Era Divor-
ciado(a) de JOSE MARQUES 
DE LIMA sendo filho(a) de 
OLIMPIO SILVERIO DE OLI-
VEIRA e IZOLINA MARIA DA 
SILVA. deixa filho(s): MARIA 
APARECIDA, VILMA, SILVIO 
(  MAIORES )., Falecido em: 
22/03/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
23/03/2021. 

33.MARIA LUCIA DE CAMAR-
GO PUGLIESI com 85 anos , 
Casado (a) com JOAO MARIO 
PUGLIESI sendo filho(a) de 
OSWALDO PIRES DE CA-
MARGO e MARGARIDA ARA-
NHA DE CAMARGO. deixa 

filho(s): LUIZ (55)., Falecido 
em: 23/03/2021, SP, e sepul-
tado(a) no CEMITERIO DO 
ARAÇA SP aos 23/03/2021. 

34.DOUGLAS SAPUPO 
com 62 anos , Casado (a) 
com CLEONICE FRAGOZO 
SAPUPO sendo filho(a) de 
ABRAHÃO SAPUPO e ZILLA 
ROLIM SAPUPO. deixa fi-
lho(s): DOUGLAS 36, NAILA 
35, Falecido em: 23/03/2021, 
e sepultado(a) no CEM.SAU-
DADES SANTO ANDRÉ-SP 
aos 23/03/2021. 

35.PEDRO DE ALMEIDA 
LEITE com 60 anos , Casado 
(a) com MARLI TEODORO 
LEITE sendo filho(a) de LUIZ 
DE ALMEIDA LEITE e JOA-
QUINA LAZARA MENDES 
DE ALMEIDA. deixa filho(s): 
PRISCILA, JOÃO HENRI-
QUE (FILHOS MAIORES), 
Falecido em: 23/03/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 23/03/2021. 

36.OLGA MERCIA PEREIRA 
CORDEIRO com 64 anos , 
Casado (a) com JOSE JOA-
QUIM DA SILVA CORDEIRO 
sendo filho(a) de LAERCIO 
VALENTINO GRANJA e 
LUZIA PEREIRA GRANJA. 
deixa filho(s): CARLA  43, 
CASSIANA  40, FELIPE 16, 
Falecido em: 23/03/2021, e 
sepultado(a) no CEMITERIO 
ORTO DA PAZ  ITAPECE-
RICA DA SERRA SP aos 
24/03/2021. 



B12 Serviços/Utilidades


