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Rede Globo é condenada a 
indenizar família adotiva das 
crianças de Monte Santo

P. A3

Na véspera do Dia 
das Mães e após quase 
uma década, o caso 
de adoções das crian-
ças de Monte Santo/
BA, por famílias de 
Indaiatuba e Campinas, 
ganhou um capítulo es-
pecial. Nesta semana, o 
Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo 
(TJ-SP) condenou a 
Rede Globo a indeni-
zar uma das famílias 
afetivas, por divulgar, 
em rede nacional, re-
portagem julgada pelo 
Tribunal como sendo 
“abusiva e com desvio 
de mera atividade de 
informação”. 

RECLAMAÇÃOIRREGULARIDADE
Administração rebate críticas de 
skatistas sobre reforma de pista

Prefeitura programa a demolição de 
casas irregulares na divisa com Salto

ADOÇÃO

VACINAÇÃO

As secretarias Esportes e de Obras e Vias Públicas da Prefei-
tura de Indaiatuba divulgaram nota, nesta semana, rebatendo 
críticas de skatistas à reforma que as pastas vêm realizando 
na pista de skate do Parque Ecológico.

A Prefeitura de Indaiatuba programa a demolição de 
cinco casas já terminadas e de outras dez que estão em 
construção no loteamento irregular denominado Recanto 
Beira Rio, que fica na divisa com Salto.

Se a pandemia levou mais donos de animais a se des-
fazerem deles, também houve um aumento no sentido 
inverso: mais gente, preocupada com a solidão do home 
office, decidiu ter um animalzinho de estimação.

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira 
(05) que o Estado de São Paulo irá ampliar a vacinação 
contra a Covid-19. Desta vez serão inclusos pessoas com 
deficiência, grávidas e adultos com comorbidade. Tam-
bém serão vacinados adultos com Síndrome de Down, 
pacientes em tratamento de hemodiálise e transplantados 
que utilizam imunossupressores.

Quarentena registra aumento no 
número de adoções de animais 

Indaiatuba registra baixa procura 
pela vacina contra Influenza 
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SAÚDE
SP amplia vacinação contra 
Covid-19 para novos grupos 

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI
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Indaiatuba iniciou no dia 12 de abril a primeira etapa da Campanha 
de Vacinação Contra Influenza. Porém, após 26 dias somente 37% 
(8.432 pessoas) do público alvo foi vacinado, que inclui crianças de 
6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas de até 45 dias 
após o parto e profissionais de saúde. P. A11



Artigo

Previsão do Tempo

A2

A mãe brasileira trabalha fora, estuda e cuida da casa. Os medos e as inseguranças que essas mães 
sentem estão longe da imagem da mãe heróica que muitas vezes é representada na mídia.

Percebo em meu consultório e em palestras que dou, que há uma discrepância entre as mães de classe 
baixa/média e as mães de classe alta. Embora ambas estejam inseridas no mercado de trabalho em sua 
maioria, a mãe de classe alta prioriza a si mesma, com cuidados com o corpo, estética, mídia, exposição 
na internet, grupos sociais e acabam terceirizando a criação dos filhos através de babás, escolas e profes-
sores particulares. 

O reflexo disso na vida dos filhos são desastrosos. Surgem sintomas de depressão, agressividade, di-
ficuldade na aprendizagem, no sentir e manifestar afeto, ansiedade, entre outros. 

As lacunas deixadas por uma mãe ausente são eternas, deixam feridas e marcas que geram muitas 
dores quando se abrem essas questões dentro de um processo terapêutico com crianças, adolescentes e 
até adultos que foram negligenciados de alguma forma. Caso você não tenha três períodos do seu dia 
ocupados e ainda não tem tempo para se dedicar presencialmente aos filhos, é muito provável estar fal-
tando alguma organização na sua vida. Costumo dizer em minhas palestras que nós temos 8 horas para 
trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para amar os nossos amados, incluindo amar a si mesma. 

Esses momentos são muito preciosos para a formação integral da personalidade de seu filho. Ambos, 
mãe e filho, saiam das redes. A tecnologia não é proibida, mas ela não pode fazer parte da rotina. Viver 
sim, deve ser parte da rotina. Conversar, abraçar, dar colo, se cuidar, se amar. Que nesse Dia das mães 
vocês se permitam serem cuidadas pelos seus filhos. Eles precisam daquilo que você tem de melhor! 
Precisam ver o brilho nos seus olhos e entenderem que, sim, eles trazem alegria para você, não são um 
peso, o motivo do cansaço e das rugas.

Se conseguir encontrar equilíbrio, você perceberá que seus filhos te dão sentido, e portanto, vida, 
força, fé, esperança. 

Editorial
E a quarentena continua até quando?

A pandemia do novo coronavírus, sem dúvida, chegou e virou 
a vida de todo mundo de pernas pro ar. Um vírus que no início era 
tratado como apenas uma gripe comum mostrou a todos que ele 
é mais forte que pensávamos. Ele é altamente contagioso e exige 
de todos nós a higienização reforçada de nossas mãos, bom senso, 
responsabilidade e educação.

Um vírus que foi capaz de fechar escolas, teatros, cinemas, 
shopping, comércio e levar muitos brasileiros ao isolamento social, 
não sendo “permitido” comemorar o aniversário com familiares, 
almoços em família, entre outras tantas coisas que perdemos ao 
longo desses 6 meses. E há aqueles que ainda se questionam: Mas, 
é pra tanto?

Em Indaiatuba, desde o início da pandemia, 19.305 pessoas 
contraíram a doença no município. Desses, 18.704 são considera-
dos curados ou estão em recuperação domiciliar e 513 evoluíram 
a óbito.

O número pode estar em queda, como diz a Secretaria de Saú-
de do Estado de São Paulo, porém isso não quer dizer que a pan-
demia acabou. Vamos nos cuidar, cuidar dos nossos filhos, pais, 
avós e familiares. Vamos cuidar dos nossos amigos, vizinho e até 
daquele que nem conhecemos. Vamos seguir as orientações para 
que a possamos nos livrar desse vírus que levou muita gente queri-
da e que adoeceu pessoas conhecidas. Não vamos subestimar uma 
doença que parou não só o Brasil, mas o mundo.

Amor de mãe e a justa medida da dedicação

Receitas do  Lopes

Ingredientes 
Massa 
330 grama(s) de farinha 
36 grama(s) de açúcar 
50 grama(s) de manteiga gelada 
65 grama(s) de ovo 
40 mililitro (ml) de óleo 
15 mililitro (ml) de água 
1 pitada(s) de sal
Creme 
120 grama(s) de gemas 
125 grama(s) de açúcar 
500 mililitro (ml) de leite integral 
5 mililitro (ml) de extrato/essência 

de baunilha ou sementes de 
1 fava 40 grama(s) de amido de 

milho 
200 grama(s) de manteiga sem sal 

gelada 
Cobertura e montagem 
35 grama(s) de mel 
250 grama(s) de chocolate meio 

amargo 
250 grama(s) de creme de leite sem 

soro

Modo de preparo
Massa 
Em uma tigela, misture a farinha de 

trigo, o açúcar, o sal e a manteiga cor-
tada em pedaços pequenos. Amasse a 
manteiga até ficar com consistência de 
areia grossa. Adicione o ovo, o óleo e 
continue mexendo com a mão. Em se-
guida, adicione a agua aos poucos até 
unir todos os ingredientes. Embrulhe 
a massa no papel filme e deixe na ge-
ladeira por 30 minutos. Passado esse 
tempo, abra a massa com o rolo e cubra 
o fundo de uma forma de 20 cm de di-
âmetro. Fure a massa com um garfo e 
leve para assar em forno pré-aquecido 
em 200ºC até ficar dourada. 

Creme 
Em uma panela, ferva o leite e a bau-

nilha. Em um bowl, misture bem com o 
fouet, o açúcar, a gema e o amido. Adi-
cione uma colher de leite na mistura do 
bowl e mexa. Transfira o restante do lei-
te para o bowl e bata rapidamente. Volte 
a mistura do bowl para a panela em fogo 
baixo, mexendo com o fouet até engros-
sar. Transfira o creme para um bowl e 
leve para a geladeira com papel filme 
em contato. Espere o creme gelar para 
fazer a segunda parte da receita. Em 
uma batedeira, bata a manteiga até ficar 
fofa e esbranquiçada. Adicione o creme 
gelado e bata até ficar homogêneo. 

Cobertura e montagem 
Adicione o creme de leite quente no 

chocolate, espere 3 minutos e misture 
delicadamente com uma espátula. Adi-
cione o mel e misture novamente. 

Montagem 
Coloque o creme sobre a base da 

torta já fria e leve para gelar por 6 ho-
ras. Cubra com chocolate e decore com 
biscoitos feitos com a sobra da massa da 
base, passados em chocolate temperado. 
Sirva gelada!
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Campinas libera eventos sociais Expoflora é adiada para 2022
A Prefeitura de Campinas liberou nesta quarta-feira (5) a 

realização de eventos sociais na cidade. Os eventos poderão 
ocorrer desde que utilizando 25% da capacidade do local 
e apenas para serviço com público sentado. Os locais de 
eventos não poderão oferecer pista de dança ou ativi-
dades coletivas que quebrem o distanciamento 
social, terão que obedecer com rigor os 
protocolos sanitários e funcionar den-
tro do horário das 6h às 20h.

A Expoflora anuncia que a sua 39ª edição será 
novamente adiada por conta da pandemia da Cov-
id-19 e com previsão de acontecer em 2022. Por se 
tratar de um evento de grande porte, não há condições 
logísticas de organizá-lo sem grande antecedência. 

A Expoflora é um dos mais importantes 
eventos realizados no interior paulista, 

chegando a gerar 1.500 vagas diretas 
e mais de 5.000 indiretas.

Teich deixou 
cargo por falta de 
autonomia

Governo veta 
novo prazo para 

declaração IR
Segundo ex-ministro da 

Saúde do governo Bolson-
aro a comparecer à CPI da 
Pandemia, Nelson Teich repetiu 
várias vezes que deixou o governo 
quando percebeu que não teria autonomia 
para fazer o que ele achava ser necessário para 
que o Brasil atravessasse uma crise tão difícil, 
situação que se refletiu na discordância em 
relação à cloroquina. 

Está mantido até 31 de maio o prazo 
de entrega da declaração do Imposto de 

Renda da Pessoa Física de 2021, ano-cal-
endário de 2020. O presidente Jair Bolsonaro 

vetou integralmente alegando que, apesar de mer-
itória, a prorrogação do prazo contrariava o interesse público 

porque seria o segundo adiamento consecutivo da entrega da 
declaração este ano.  Além disso, também justificou dizendo que 
pode causar desequilíbrio do fluxo de recursos que poderia afetar 
a possibilidade de manter as restituições para os contribuintes.

Adriana Potexki é psicóloga, escritora, colunista do Formação Canção Nova e palestrante

Torta holandesa



Na reportagem houve desvio da mera atividade de informação, havendo aumento da condenação aplicada

Rede Globo é condenada a indenizar família 
adotiva no caso das crianças de Monte Santo

Na véspera do Dia das 
Mães e após quase 
uma década, o caso 

de adoções das crianças de 
Monte Santo/BA, por famílias 
de Indaiatuba e Campinas, 
ganhou um capítulo especial. 
Nesta semana, o Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo 
(TJ-SP) condenou a Rede Glo-
bo a indenizar uma das famílias 
afetivas, por divulgar, em rede 
nacional, reportagem julgada 
pelo Tribunal como sendo 
“abusiva e com desvio de mera 
atividade de informação”. 

A reportagem de 14 de 
outubro de 2012, veiculada 
na Revista eletrônica semanal 
Fantástico e amplamente divul-
gada nos programas jornalísti-
cos da emissora carioca, fazia 
relação das adoções dos cinco 
irmãos com o crime de tráfico 
de crianças.    

Na decisão divulgada nesta 
semana pelo TJ-SP, proferiu 
decisão favorável a família 
afetiva, determinando que a 
emissora violou os direitos 
de personalidade dos autores, 
acusando as famílias de en-
volvimento com quadrilha de 
tráfico de crianças. A distorção 
dos fatos, na reportagem, teria 
afetado o círculo de convívio 
social da família, tanto no 
trabalho como na vizinhança, 
bem como no ambiente escolar 
das crianças adotivas. 

Em um dos trechos da 
sentença, salienta que a prova 

colhida nos autos comprovou 
que: “... a Rede Globo dis-
torceu os fatos ao veicular a 
matéria, noticiando que haveria 
sobre os autores e todos os de-
mais participantes do processo 
de adoção, suspeitas de prática 
criminosa, havendo, assim, 
prova do nexo causal entre a 
divulgação da reportagem e 
parte dos danos sofridos pelos 
autores”.

E ainda complementa: 
“Muito embora o direito à 
divulgação de notícias jorna-
lísticas seja assegurado consti-
tucionalmente, independente-
mente de censura, se a notícia 
veiculada prejudicar a imagem 
da pessoa envolvida no fato, 
responderá o órgão e imprensa 
pelo dano moral decorrente de 
notícia não verdadeira, com 
excessos e abusos por sensa-
cionalismo. Trata-se de ofensa 
à dignidade da pessoa que tem 
natureza abstrata, pelo que sua 
configuração independe de 
prova, estando a indenização 
assegurada pela Constituição 
Federal (art. 5.º, V e X).”

Ainda na sentença, salienta 
ainda que: “na reportagem 
veiculada, é possível identifi-
car que houve notável ênfase 
durante a narrativa dos fatos 
para apontar os autores como 
autores de delito, embora as 
investigações administrativas 
não apontassem nesse sen-
tido.”

Também na decisão, con-
firmada pelo Tribunal, é res-
saltada que há clara menção 
da obrigação do jornalista em 

ser reto e veraz, de checar suas 
fontes, de apurar a procedência 
dos fatos, de pesar evidências, 
evitando a todo custo a divul-
gação precipitada de fatos de-
lituosos, que possam arruinar a 
vida e a reputação de pessoas 
indevidamente citadas.

Por fim, a sentença ainda 
destaca que: “é evidente, diante 
da indevida conotação trazida 
na reportagem a propósito de 
afirmar, de maneira categóri-
ca, a participação dos autores, 
ainda que de forma indireta, 
em eventual ‘formação de 
quadrilha’. Esta deturpação 
a realidade – além de total-
mente descabida, ultrapassou 
a mera intenção de noticiar os 
telespectadores e leitores sobre 
eventuais irregularidades no 
processo de adoção e guarda. 
E, sendo assim, ainda que 
noticiasse fatos a princípio 
verdadeiros, a forma como 
foi veiculada a reportagem, 
afirmando a existência de ‘qua-
drilha’ nas irregularidades 
apuradas durante o processo 
de adoção, atingiu de maneira 
direta a honra dos requerentes, 
o que implica consequências 
econômicas diretas.”

Atualmente, dos cinco ir-
mãos envolvidos no caso, ape-
nas um permanece na Bahia 
com a família biológica. Isso 
ocorre devido a desistência de 
continuidade do processo de 
sua adoção. Os demais irmãos 
já tiveram emitida a nova 
certidão de nascimento com 
o registro de sua filiação e a 
adoção do sobrenome de suas 

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br
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famílias afetivas, residentes em 
Indaiatuba e Campinas. 

A decisão do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo 
até cabe recurso por parte da 
Rede Globo, porém, a mesma 
apresenta precedentes oriundos 
tanto do Supremo Tribunal 
Federal (STF) quanto pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ).  

Relembre o caso
O caso dos cinco irmãos 

de Monte Santo, no sertão da 
Bahia, como ficou conhecido 
nacionalmente, iniciou-se com 
denúncias de maus tratos, rea-
lizadas ao Conselho Tutelar de 
Monte Santo. Na época, a mãe 
biológica recebeu advertência, 
acerca do risco de perder a 
guarda dos filhos. 

Em maio de 2011, o Mi-
nistério Público do Estado da 
Bahia ingressou com uma Me-
dida Protetiva, visando retirar 
os cinco irmãos da situação de 
risco em que se encontravam 
com a família biológica.  

Devido ao histórico de 
violência do pai biológico das 
crianças, não havia interessados 
na guarda e adoção dos irmãos 
naquela localidade, bem como 
qualquer abrigo que pudesse 
acolhê-los. Sendo assim, o 
então juiz da comarca, Dr. 
Vitor Manuel Xavier Bizerra, 
resolveu inseri-los em famílias 
substitutas. 

A primeira criança, a única 
menina, veio para uma família 
de Indaiatuba, que havia se ha-
bilitado para a adoção naquela 

localidade. Visando não separar 
os irmãos, o juiz solicitou à 
família que verificasse a pos-
sibilidade de outros casais da 
região, participantes dos grupos 
de adoção, para assumirem a 
guarda dos demais irmãos, pro-
cedendo sua habilitação judicial 
em Monte Santo, como haviam 
feito com a menina. 

As demais crianças tive-
ram então concedidas as suas 
guardas a outras três famílias, 
sendo que os dois irmãos mais 
velhos permaneceram com 
uma família em Campinas, 
mantendo contato frequente 
entre eles. 

Em 14 de outubro de 2012, 
uma matéria foi divulgada no 
programa Fantástico, da Rede 
Globo, questionando os pro-
cessos de adoção das famílias 
adotivas da região. Na época, a 
reportagem omitia a existência 
da Medida Protetiva requerida 
pelo Ministério Público da 
Bahia e acusava as famílias 
paulistas de tráfico de crianças. 
O conteúdo da matéria foi 
amplamente divulgado em 
rede nacional, com reprise em 
outros programas da emissora 
e afiliadas, bem como em toda 
a mídia nacional. 

A guarda dos irmãos, ante-
riormente deferida as famílias, 
foi então revogada em 27 de 
novembro de 2012, deter-
minando a imediata busca e 
apreensão das crianças para a 
mãe biológica. 

Sem ouvir as famílias e as 
crianças, ou realizar qualquer 
outra medida, com objetivo 

de protegê-los das proporções 
que se tomou o caso, em 13 de 
dezembro de 2012 foi senten-
ciado e julgado improcedentes 
os processos de adoção, confir-
mando assim a revogação das 
guardas concedidas.

Porém, com o passar do 
tempo desde o retorno das 
crianças para Bahia, a mãe 
biológica passa a se aproximar 
das famílias afetivas, ao cons-
tatar de que não eram verídicas 
as acusações que lhe foram 
repassadas e divulgadas na 
reportagem. As crianças, por 
sua vez, continuavam pedindo 
o retorno para o convívio com 
as famílias de Indaiatuba e 
Campinas. 

Posteriormente, o Tribunal 
de Justiça da Bahia anulou, em 
26 de maio de 2015, a sentença 
proferida pelo juiz Luiz Ro-
berto Cappio Guedes Pereira. 
Inconformada com a demora 
da Justiça e não suportando 
mais a situação vivida, em 1º 
de outubro do mesmo ano, a 
mãe biológica, Silvania, vem a 
São Paulo e efetua a lavratura 
de uma escritura pública de 
declaração, perante o Cartório 
de Notas de Indaiatuba. Assim, 
ela devolve o filho mais novo 
para a sua família adotiva, fato 
que foi acompanhado pelo 
Conselho Tutelar da cidade.

Uma semana depois, em 8 
de outubro de 2015, a mãe bio-
lógica volta ao Estado de São 
Paulo e devolve também os 
dois mais velhos, nas mesmas 
condições, aguardando decisão 
da Justiça baiana.
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Recanto Beira Rio tem cinco casas terminadas e dez em construção de um total de 82 lotes 

Prefeitura programa a demolição de 
casas irregulares na divisa com Salto

A Prefeitura de 
I n d a i a t u b a 
p rograma  a 

demolição de cinco 
casas já terminadas e 
de outras dez que es-
tão em construção no 
loteamento irregular 
denominado Recanto 
Beira Rio, que fica na 
divisa com Salto.

A demolição foi 
autorizada pela jus-
t iça  no  ú l t imo dia 
15 de abril, mas ain-
da não foi efetivada 
porque a advogada 
dos compradores, Jo-
siane Martins, vinha 
tentando negociação 
para  mantê - los  na 
área  a té  a  dec isão 
definitiva.

A administração 

municipal informou 
n e s t a  s e m a n a  q u e 
não aceitará a per-
manência e que fará 
a demolição e o im-
pedimento de novas 
construções pelos ou-
tros adquirentes (100 
lotes foram colocados 
à venda e 82 foram 
vendidos).

Dano ambiental
De acordo com a 

Secretar ia  Munici-
pal de Planejamento 
Urbano e Engenha-
r ia ,  o  parcelamen-
to  do  so lo  naque-
le  local  fere  a  Lei 
Federal 6.766/1979 
e  a  Le i  Munic ipa l 
3.525/1998, além de 
causar danos ambien-
tais.

A área fica próxi-
ma ao Ribeirão Piraí e 
a subestação de ener-

gia de Salto. Nesse 
local, a Prefeitura de 
Indaiatuba planeja a 
construção de uma 
barragem para coletar 
água e fazer o abaste-
cimento da cidade e 
de Salto.

A previsão é que 
toda a região onde os 
lotes vendidos estão 
seja inundada após a 
construção da barra-
gem. Essa obra deve 
beneficiar ainda as 
cidades de Itu e Ca-
breúva, que também 
captam água do ma-
nancial  para  o  seu 
abastecimento.

Moradores sabiam
Os moradores sa-

biam que a área era 
irregular, mas, mes-
mo assim, decidiram 
construir  e  se ins-
talar no local. Eles 

fo ram in fo rmados 
por placas em agos-
to de 2020 que não 
poderiam construir 
e desobedeceram a 
orientação.

Os loteadores An-
tônio Carlos dos San-
tos, Daniel Teodoro 
da Silva e Ralf Vilas 
Boas Berbel desapa-
receram após as ven-
das. Seus advogados 
não quiseram comen-
tar a concessão da li-
minar e nem a revolta 
dos compradores.  

Eles só aparecem 
por meio de ligações 
que fazem para os 
c o m p r a d o r e s  q u e 
ainda não quitaram 
os lotes. Os 82 lotes 
distribuídos em uma 
área de 150 mil m² 
foram vendidos por 
R$ 90 mil cada no 
final de 2019.

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Moradores se di-
zem enganados 

O aposentado Ju-
raci da Silva, de 67 
anos, diz que não tem 
condições de sair do 
local. Ele vendeu o 
imóvel que tinha em 
outra região de In-
daiatuba e usou o di-
nheiro para quitar o 
lote. “Não tenho como 
comprar outra casa”.

Silva adquiriu uma 
área maior que a mé-
dia dos lotes. Ela tem 
5 mil m². Ele diz que 
os loteadores garanti-
ram que a documenta-
ção estava legalizada. 
“Fomos e enganados 
e não podemos pagar 
por isso novamente”, 
diz.

Jeferson  Azeve-
do, outro comprador, 
afirma que a Prefei-
tura deveria legalizar 

a  á rea  e  cobrar  os 
impostos. “Pagaría-
mos os impostos tudo 
certinho. Ficaria bom 
para todos os lados”, 
afirma e completa: “É 
desumano isso”.

Vanessa Fornazie-
ri comprou um lote 
em outubro de 2019. 
“Caímos no golpe de 
três estelionatários. A 
gente está no desespe-
ro. Temos sonhos. A 
Prefeitura não pode 
acabar com isso as-
sim, por isso por água 
abaixo”.

Os moradores di-
zem que os loteadores 
ameaçam quem não 
quitou tudo ainda. Em 
um áudio enviado a 
um deles, eles dizem 
que não vão aceitar 
pagamento parcelado 
mais e que querem 
receber tudo a vista.
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Administração rebate críticas de 
skatistas sobre reforma de pista

As secretarias 
Esportes e de 
Obras e Vias 

Públicas da Prefeitura 
de Indaiatuba divulga-
ram nota, nesta sema-
na, rebatendo críticas 
de skatistas à reforma 
que as pastas vêm re-
alizando na pista de 
skate do Parque Eco-
lógico.

A principal queixa 
é com relação à uti-
lização de asfalto em 
vez de concreto, que 
é considerado um ma-
terial mais abrasivo e 
inadequado para esse 
tipo de esporte, além 
de oferecer riscos aos 
praticantes.

As manifestações 
dos skatistas têm to-
mado as redes sociais 
desde o início de abril 
quando a obra chegou 
ao estágio da coloca-
ção do asfalto, já que 
outras ações estão 
sendo adotadas como 
complemento à refor-
ma da pista.

A Prefeitura diz 
que usou asfalto clas-
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se c4, composto por 
agregados próximo 
de zero, o que quer 
dizer que esse mate-
rial é uma espécie de 
capa de asfalto, a qual 
é mais flexível que o 
concreto e não está 
sujeita a fissuras.

A nota ainda infor-
ma que o concreto foi 
sugerido pela Asso-
ciação dos Skatistas e 
implantado no início 
da reforma em dezem-
bro de 2020, mas ele 
apresentou fissuras 
por ser um material 
muito rígido e que não 
dilata no calor.

O uso do asfalto 
especial agora se-
ria para testar se ele 
oferece resultados 
melhores que o con-
creto. A nota desta-
ca ainda que só um 
trecho recebeu esse 
material para ser 
avaliado e, se apro-
vado, será estendido 
para toda a pista.

Investimento
A administração 

ressalta que investe 
R$ 32 mil na reforma 

Prefeitura afirma que o concreto foi sugerido pela Associação dos Skatistas
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Uso de asfalto no lugar de concreto desagradou praticantes do esporte e gerou protestos

e que ela visa me-
lhorar as instalações 
e criar ferramentas 
para recepcionar usu-
ários, visitantes, au-

O Dia das Mães é neste domingo 
e você, que ainda não sabe como vai 
celebrar a data, tenho uma sugestão! O 
Simetria Restaurante preparou um almo-
ço especial para receber a todos neste fi-
nal de semana, mas se preferir algo mais 
particular, aqui vai uma receita que ser-
vimos na casa para preparar para a sua 
mãe, a Maionese de Legumes!

Confira a receita:
Ingredientes
• 8 batatas
• 4 cenouras
• 250g de vagem
• 1 lata de milho verde 
• 1 lata de ervilha congelada 
• 1 xícara de chá de maionese 
• 1 colher de chá de mostarda 
• Folhas de salsinha a gosto para 

servir
• Sal e pimenta-do-reino moída na 

hora a gosto

Modo de preparo
Descasque as batatas e corte seis 

delas em pedaços de até 1cm. O é cor-
tá-las em tamanhos semelhantes para 
cozinhar por igual;

Na panela, cubra as batatas com 
água, misture uma colhe de chá de sal e 
leve ao fogo alto. Quando ferver, abaixe 

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

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 retornar 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

o fogo e deixe cozinhar por mais 15 minu-
tos;

As duas batatas que foram reservadas 
no início, cozinhe elas por mais tempo, até 
atingir ponto de purê, amasse e adicione no 
final da receita;

Em outra tigela, coloque água com 
gelo e adicione as seis batatas que estavam 
cozinhando. O gelo vai cessar o cozimento;

Enquanto isso, lave as cenouras e 
as vagens. Descasque e corte as cenouras 
com as mesmas medidas da batata e faça 
o mesmo processo com a vagem. Cozinhe 
os legumes com sal e garanta que eles es-
tejam firmes;

Em seguida, coloque-os em uma 
tigela com gelo, como foi feito com as 
batatas. Esse processo vai permitir que 
os legumes fiquem com uma textura 
crocante e cor vibrante. O milho e a er-
vilha devem passar por esse processo 
também;

Por fim, escora a água dos legu-
mes, transfira para uma tigela e junte 
com a maionese. Tempere com sal e pi-
menta, misture e sirva com as folhas de 
salsinha frescas.

Está pronto!
Bon Appetit!

toridades e a impren-
sa na pista de skate e 
que as obras não ter-
minaram.

Para a Prefeitu-

ra, nenhuma crítica 
deve ser feita por en-
quanto, uma vez que 
os skatistas sempre 
serão ouvidos, e que 

não se pode avaliar 
como negativo um 
teste que está sendo 
adotado para encon-
trar a melhor solução. 

Prefeito diz que obra é compromisso que tem com os skatistas
O prefeito Nilson Gas-
par (MDB) diz que a 
obra de reforma da pista 
de skate é um compro-
misso que ele assumiu 
com os praticantes de 
esportes radicais de que 
criaria um espaço novo 
para melhorar o desem-
penho e gerar opção de 

lazer.
A pista de skate do Par-
que Ecológico foi inau-
gurada em 2004. Nesse 
tempo de existência, 
ela já foi considerada a 
terceira melhor do país. 
Mas teve de passar por 
várias reformas para se 
adaptar aos esportistas. 

A maior delas aconte-
ceu em 2017, quando o 
espaço foi todo remo-
delado e segmentado. O 
objetivo naquela época 
foi atender as categorias 
iniciante, intermediária 
e avançada. Até então 
não havia esse tipo de 
separação.

Em outras reformas fo-
ram feitas a correção de 
obstáculos existentes. 
Também a montagem de 
novas rampas, além do 
reforço na iluminação e 
a reforma dos banheiros. 
E fora da área foi cons-
truída uma meia quadra 
de basquete.
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Professor Sérgio José Teixeira substitui Cebolinha, que assumiu e se licenciou para voltar à Prefeitura

O professor Sér-
gio José Teixei-
ra (MDB), que 

assume vaga na Câmara 
de Vereadores de Indaia-
tuba na segunda-feira 
(10), anunciou que será 
um defensor da causa 
animal na Casa.

Ele chega ao cargo 
em substituição a Luiz 
Alberto Cebolinha Perei-
ra, primeiro suplente do 
partido, que tomou posse 
na segunda-feira (3) e se 
licenciou para continuar 
na Prefeitura.

Cebolinha já havia 
anunciado que não fica-
ria no lugar do também 
professor Luiz Carlos da 
Silva, morto na madru-
gada do dia 20 de abril 
em decorrência de um 
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Defensor da causa animal assume 
vaga na Câmara na segunda-feira

câncer digestivo.
A posse nesta semana 

apenas cumpriu regra do 
regimento interno, segun-

do a qual, se Cebolinha 
não assumisse, perderia 
a vaga de suplente em 
definitivo para esta Le-

Sérgio José Teixeira tem 45 anos e se tornou segundo suplente com 924 votos

CÂMARA VEREADORES DE INDAIATUBA

gislatura.

Outras bandeiras
Sérgio José Teixei-

ra diz que também terá 
como bandeiras de tra-
balho na Câmara a in-
clusão de pessoas com 
deficiência e a geração de 
empregos e renda com o 
turismo rural.

As suas bandeiras 
vêm do trabalho de do-
cente com surdos, do que 
presencia em relação aos 
animais como síndico 
profissional e da ativida-
de de guia turístico que já 
exerceu.

“Sempre busquei par-
ticipar desses assuntos 
todos, incentivando meus 
alunos a entenderem a 
política local e a partici-
parem efetivamente da 
vida escolar como eu 
fiz”, diz.

O novo vereador tem 
45 anos, se tornou se-
gundo suplente com 924 
votos e é professor de ge-

ografia nas redes estadual 
e particular de Indaiatuba 
há pelo menos 30 anos. 

Aclamação 
Além da substituição 

por outro vereador para 
completar a Legislatura 
atual, o falecimento do 
professor Luiz Carlos da 
Silva gerou outra mudan-
ça na Câmara. Como ele 
fazia parte da Mesa Di-
retora, um novo membro 
teve de ser eleito na ses-
são de segunda-feira (3) 
para completar o grupo de 
comando do presidente 
Pepo Lepinsk (MDB).

O eleito foi Othniel 
Harfuch (DEM), que será 
agora o segundo-secre-
tário.  Sua escolha foi 
por unanimidade. Ainda 
compõem a mesa Luiz 
Carlos Chiaparine (MDB) 
e Silene Carvalini (PP).



Solidão do home office aumenta o 
número das adoções de animais
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AGÊNCIA BRASIL

Estreantes nessa área devem ter consciência do seu papel para evitar os abandonos

Se a pandemia 
levou mais do-
nos de animais 

a se desfazerem deles, 
também houve um 
aumento no sentido 
inverso: mais gente, 
preocupada com a 
solidão do home of-
fice, decidiu ter um 
animalzinho de esti-
mação.

“O problema é que 
a balança não está 
equilibrada”, afirma 
Ela ine  Katayama, 
presidente do Con-
selho de Proteção e 
Defesa dos Animais 
de Indaiatuba, para 
quem a quantidade de 
animais abandonados 
é maior.

A consultora de 
vendas Mônica Rós 
Seckler resolveu ado-
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tar uma gatinha de 
dois meses no meio 
da pandemia, porque 
se sentia muito sozi-
nha no home office. 
“Ela é bravinha, não 
deixa pegar, mas é 
uma excelente com-
panhia”. 

Ela conta que se 
sentia ansiosa e meio 
baixo astral. “Dava 
um vazio. Pesqui-
sei sobre adotar um 
animal e gostei tanto 
que estou adotando 
outra gata”. Para ela, 
o sentimento é incrí-
vel. Diz que o amor 
pelo bichinho cresce 
a cada dia.

Mayara Wolf se-
gue na mesma linha. 
Durante a pandemia, 
ela juntou três ani-
mais para fazer com-
panhia no trabalho. 
“Adotar é um ato de 

amor que faz bem 
para os dois lados”.

Os  cus tos  para 
manter os animais 
var iam.  Enquanto 
Mônica emprega R$ 
80 por mês, Maya-
ra gasta R$ 200 em 
média. Mas ambas 
não pretendem deixar 
mais os animais.

Recomendações
Entre as recomen-

dações àqueles que 
pretendem adotar um 
animal de estimação 
está a de, antes, ama-
durecer bem a ideia e 
levar em considera-
ção o fato de que terá 
uma companhia pelos 
próximos 10 anos. 

I m p o r t a n t e  s a -
lientar que a adoção 
envolve muito mais 
que dar ração e água. 
Quando um pet é ado-
tado não é só a vida 

dele que muda. A 
vida de todos os mo-
radores da casa tam-
bém, afinal a rotina 
da casa será outra e te 
coloca em constante 
compromisso com a 
vida dele.

Segundo a médica 
veterinária, Vanes-
sa Zimbres, antes de 
adotar um animal de 
estimação, deve-se 
ter em mente que, 
por mais independen-
tes que sejam, eles 
exigem cuidados e 
atenção. “Durante 
toda a sua vida, vão 
precisar, além de uma 
boa nutrição, acom-
panhamento veteriná-
rio, vacinação anual, 
desvermifugação no 
mínimo semestral 
e também de pelo 
menos 15 minutos 
de atenção do nosso 
dia”, enfatiza.

A consultora de vendas Mônica Rós Seckler afastou a solidão 
com uma gatinha de dois meses
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Ainda neste mês, também vão ser imunizadas as pessoas com deficiências e gestantes

O Governador João 
Doria anunciou 
nesta quarta-feira 

(05) que o Estado de São 
Paulo irá ampliar a vaci-
nação contra a Covid-19. 
Desta vez serão inclusas 
pessoas com deficiência, 
grávidas e adultos com 
comorbidades. A imuni-
zação se inicia na próxima 
semana e segundo o go-
vernador, essa nova etapa 
deve vacinar mais de um 
milhão de pessoas.

No dia 11 de maio 
começa a vacinação das 
gestantes e puérperas (até 
45 dias após o parto) com 
idade acima de 18 anos 
e com comorbidades. A 
partir dessa data, tam-
bém serão imunizadas as 
pessoas com deficiência 

permanente que têm entre 
55 e 59 anos e recebem 
benefício de prestação 
continuada da assistência 
social, o BPC. 

A partir do dia 12 de 
maio, doses serão ofer-
tadas às pessoas nesta 
mesma faixa etária (55 
a 59) que possuem uma 
ou mais comorbidades 
definidas pelo Ministério 
da Saúde (verifique a lista 
disponível no portal Mais 
Expressão). 

Ainda na próxima 
semana outros grupos 
serão imunizados contra 
Covid-19. Na próxima 
segunda-feira (10) será 
a vez dos adultos com 
Síndrome de Down, pa-
cientes em tratamento de 
hemodiálise (Terapia Re-
nal Substitutiva) e trans-
plantados que utilizam 
imunossupressores.

SP amplia vacinação contra Covid-19 
para novos grupos com comorbidades
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Novos grupos devem apresentar documentos que comprovem as situações exigidas

Condições 
Para receber as do-

ses, qualquer pessoa com 
comorbidades e que inte-
gre os grupos anunciados 
deve apresentar compro-

vante da condição de risco 
por meio de exames, re-
ceitas, relatório ou prescri-
ção médica. Os cadastros 
previamente existentes 
em Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) também 
podem ser utilizados.

A orientação vale tanto 
para as pessoas na faixa 
etária de 55 a 59 anos 
quanto para as pessoas 

com Down, em hemo-
diálise e transplantados 
– para este último grupo, 
é também recomendável 
a apresentação de receita 
médica do medicamento 
imunossupressor em uti-
lização pelo paciente.

As grávidas em qual-
quer período gestacional 
deverão também apre-
sentar comprovante de 
acompanhamento e/ou 
pré-natal ou laudo médi-
co. As puérperas, ou seja, 
as mulheres que deram à 
luz nos últimos 45 dias, 
podem utilizar a decla-
ração de nascimento da 
criança.

Já as pessoas com 
deficiência permanente 
precisam apresentar o 
comprovante do recebi-
mento do Benefício de 
Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC).
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Município imunizou apenas 37% do público-alvo desde quando começou a campanha 
ELIANDO FIGUEIRA RIC/PMI 

Indaiatuba registra baixa procura pela 
vacina contra Influenza na primeira etapa

In d a i a t u b a  i n i -
ciou no dia 12 de 
abri l  a  pr imeira 

etapa da Campanha 
de Vacinação Contra 
a Influenza. Porém, 
após 26 dias somente 
37% (8.432 pessoas) 
do público alvo foi 
vacinado, que inclui 
crianças de 6 meses 
a menores de 6 anos, 
gestantes, puérperas 
de até 45 dias após o 
parto e profissionais 
de saúde. De acordo 
com a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, apro-
ximadamente 23 mil 
pessoas fazem parte do 
público. Esta primeira 
etapa vai até o dia 10 
de maio.

Para ser vacinado 
contra a gripe é ne-

cessár io o cadastro 
na plataforma Minha 
Vac ina ,  d i sponíve l 
no site da Prefeitu-
ra – www.indaiatuba.
sp.gov.br, e no dia da 
vacinação é preciso 
levar documento com 
foto, comprovante de 
endereço, carteirinha 
de classe para pro-
fissionais de saúde e, 
no caso das gestantes 
e puérperas, o cartão 
Pré-Natal.

“No outono as pes-
soas ficam mais propí-
cias a terem infecções 
respiratórias e a vaci-
na ajuda a prevenir o 
problema. Como ain-
da estamos no meio 
de uma pandemia, a 
vacina contra gripe 
também é uma forma 
de auxiliar os profis-
sionais de saúde a des-
cartarem as influenzas 

na triagem e acelera-
rem o diagnóstico para 
a Covid-19”, explicou 
a secretária da Saúde, 
Graziela Garcia.

Idosos
Seguindo o crono-

grama de vacinação do 
Ministério da Saúde, 
a partir  da próxima 
terça-feira (11) será a 
vez dos idosos e pro-
fessores serem imuni-
zados contra a gripe. A 
pasta alerta que quem 
tomou vacina contra 
Covid-19 deve aguar-
dar um período de 15 
dias  para receber  a 
dose da vacina contra 
Influenza.

Já a terceira etapa 
da Campanha de Va-
cinação contra Gripe 
que tem previsão para 
9 de junho a 9 de ju-
lho será para demais 

grupos priori tár ios, 
como: portadores de 
doenças crônicas, pes-
soas com deficiência 

permanente, pessoas 
de força de segurança 
e salvamento, forças 
armadas, caminhonei-

ros, trabalhadores de 
transporte coletivo e 
trabalhadores portu-
ários.

Secretaria de Saúde informa que público-alvo é de 23 mil pessoas
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AMADOTEC

Os Fab Labs oferecem aos estudantes maquinários nas chamadas Salas Makers

O que você acha-
ria de partici-
par de uma sala 

de aula, na qual não é o 
professor quem apre-
senta o conteúdo da 
disciplina e sim o aluno 
que leva as informações 
para serem discutidas?

Se você achou desa-
fiador, está no caminho 
certo para vivenciar 
esse novo conceito.

A sala de aula in-
vertida é uma ideia que 
vem sendo propagada 
dentro de Fab Labs ou 
Laboratórios de Fa-
bricação Digital, que 
utilizam recursos tec-
nológicos para ajudar 
o aluno a internalizar o 
conteúdo da aula antes 
dela.

Nesse processo, os 
estudantes avaliam os 

conceitos antes e depois 
discutem o que apren-
deram com os demais 
integrantes da sala. 

Ou seja, o estudante 
passa a ser o protago-
nista do seu próprio 

Amadotec: Conceito de sala de aula 
invertida acelera aprendizado do estudante 

conhecimento.
O professor, nes-

te caso, tira dúvidas e 
ajuda no debate sobre o 
que está sendo aprendi-
do, acelerando o proces-
so de aprendizado.

Na prática
Os recursos dos Fab 

Labs viabilizam proje-
tos experimentais que se 
sustentam sob a ótica do 
fazer aprendendo e ex-
perenciando na prática. 

Especialidade de-
senvolvida pela em-
presa Amadotec, de 
Indaiatuba, os Fab Labs 
oferecem aos estudan-
tes maquinários como: 
impressoras 3D, corta-
dora a laser, cortadora 
de vinil, CNC de pre-
cisão de pequeno porte 
e CNC de grande por-
te nas chamadas Salas 
Makers.

“Nesse cenário, diz o 
fundador da Amadotec, 
Marcelo Amado, os 
alunos têm liberdade 
criativa e se transfor-
mam em inventores, 
tirando do papel, por 
exemplo, ideias que 
podem trabalhar o em-
preendedorismo”.

Benefícios
O principal bene-

fício para o estudante 
que aprende a partir 
de Fab Labs é a possi-

bilidade desenvolver o 
senso crítico, a colabo-
ração, a criatividade, a 
capacidade de resolver 
problemas e a autono-
mia de decisões.

Tudo isto com oti-
mização do tempo. 

Afinal, na metodo-
logia de ensino dos 
Fab Labs o aluno rece-
be a prática e a teoria 
juntos. Isto melhora 
o produto intelectual 
dele.

Ao contrário do en-
sino tradicional, onde 
primeiro se aprende 
a teoria e depois se 
pratica, nos Fab Labs 
o aluno entende o por-
quê da teoria e se ela 
realmente é necessária.

“Os Fab Labs criam 
cidadãos com papel 
ativo na sociedade com 
o desenvolvimento de 
competências tecno-
lógicas”, diz Marcelo.

Câmara Municipal de Indaiatuba
 Edital para conhecimento dos Munícipes da realização de Audiência 
Pública: Projeto de Lei no. 61/2021, de autoria do Executivo Municipal 
que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do 
exercício financeiro de 2022, e dá outras providências”.

         Nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 48 e 48/A da Lei 
Complementar 101 de 04 de maio de 2000 (LRF), bem como nos termos 
do artigo 71, “alínea “d” das Instruções no. 2/2008 – Área Municipal, do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Câmara Municipal de 
Indaiatuba, através da Presidência e da Comissão de Finanças e Orçamento, 
promoverá no próximo dia 21 de maio de 2021, às 09h, audiência pública 
e,  em respeito às determinações que proíbem a aglomeração de pessoas, 
notadamente pelas determinações do Governo Estadual, Governo Municipal 
e orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a audiência 
será realizada em ambiente virtual,  gravado  na sede da Câmara, sito à Rua 
Humaitá, no. 1167, centro, nesta cidade de Indaiatuba/SP.

 Todas as informações necessárias para a participação dos munícipes – 
perguntas, comentários ou  sugestões – poderão ser efetuadas acessando o canal  
https://www.indaiatuba.sp.leg.br/transparencia/audiencia-publica, disponibilizado 
no site da Câmara Municipal de Indaiatuba, até o dia 29 de maio de 2021.

 Os munícipes devem se identificar, com nome completo, instituição 
que representam ou o bairro onde moram. Conteúdos anônimos, ofensivos 
ou que não tenham relação com o tema em debate serão descartados. Se não 
houver tempo para a leitura e discussão de todas as mensagens, essas serão 
remetidas aos órgãos competentes para posterior resposta.

  Indaiatuba, 30 de abril de 2021.

Jorge Luis Lepinsk
Presidente da Câmara Municipal 

Dr. Luiz Carlos Chiaparine 
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Conhecimentos partem do princípio de aprender fazendo com a criatividade totalmente livre
ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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DIVULGAÇÃO

Indaiatuba está entre as cidades com 
menor taxa de homicídios do Estado

Análise realizada 
pelo Instituto 
Sou da Paz, so-

bre o número de assas-
sinatos registrados em 
2020 em São Paulo, re-
velou que Indaiatuba está 
entre as cidades com me-
nor índice de mortes per-
centuais a cada 100 mil 
habitantes.

O levantamento apon-
tou que os índices cres-
ceram em seis das 12 
grandes regiões do Esta-
do cobertas pelos Depar-
tamentos de Polícia do 
Interior, os conhecidos 
Deinters; ficou estável 
em duas regiões e caiu 
em quatro.

Indaiatuba pertence à 

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Os índices em Indaiatuba caíram de 7,5 casos em 2019 para 6 em 2020

Avaliação é do Instituto Sou da Paz, que coleta informações desde 2013 e traça comparativos
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região do Deinter 2, que 
tem sede em Campinas. 
Os índices caíram de 7,5 
casos em 2019 para 6 em 
2020. É a maior queda 
entre as quatro regionais 
que registraram redução 
no número de casos.

Perfil ajuda
O delegado titular do 

município, Luiz Fernan-
do Dias de Oliveira, atri-
bui a queda e o pequeno 
número de ocorrências 
à política de segurança 
empregada e ao perfil da 
cidade, que tem padrão de 
vida mais elevado.

“O monitoramento 
em todo o município, a 
nossa investigação, que 
esclarece 100% dos casos 
desde 2013, e a atuação 
da Polícia Militar tem ini-

bido esse tipo de crime, 
cujos índices vêm caindo 
desde 2012”, afirmou ele.

O titular da Polícia Ci-
vil aponta ainda que não 
se registra em Indaiatu-
ba disputas de gangues 
e pontos de tráfico e até 
os feminicídios (quando 
a mulher é morta por ser 
mulher) em quantidades 
significativas, permitindo 
redução.

Crimes passionais
Em números abso-

lutos, o delegado afirma 
que os registros de homi-
cídios na cidade são mui-
to pequenos. Em 2021, 
por exemplo, foi 1,19% 
na comparação a cada 
100 mil habitantes, o que 
dá três casos apenas. 

“Se tivermos mais três 

casos, será 100% de au-
mento, mas o percentual 
não refletirá um núme-
ro espantoso”, diz. Em 
2019, foram 3,66% e em 
2018, um pouco menos: 

2,91%. Dias de Oliveira 
atribui a variação à pan-
demia.

A maioria dos crimes 
de homicídios registrados 
em Indaiatuba é motivada 

pelos chamados crimes 
passionais, que são aque-
les cometidos por paixão 
ou quando envolvem re-
lacionamentos, segundo 
o delegado.



DIVULGAÇÃO

Qual o impacto do pró-labore na 
vida presente ou futura do sócio?

A fixação do valor 
do pró-labore 
deve levar em 

consideração o reflexo 
dessa decisão para cál-
culo dos benefícios da 
Previdência Social. Como 
sabemos, o INSS, no pa-
pel de previdência social 
pública, é uma verdadeira 
‘’companhia de seguro’’, 
cujos benefícios serão pa-
gos em função dos valares 
recolhidos. Daí a impor-
tância de planejar desde 
já o que poderá no futuro, 
certamente no momento 
de maior necessidade.

Não custa lembrar que 
o futuro um dia chegará! 
Os benefícios da Pre-
vidência Social (salá-
rio maternidade, auxílio 
doença e, em especial, 
a aposentadoria) são cal-
culados tomando por base 
os valores de recolhimen-
to mensal.

Portanto, é necessário 
decidir o valor conforme 
as expectativas de rece-
bimento dos benefícios, 
sejam eles temporários ou 
permanentes.

Existem valores mí-
nimo e máximo de pró-
-labore?

Para fins de vínculo 
previdenciário, o valor 
mínimo de pró-labore 
deve ser o salário míni-
mo nacional, atualmente 
no valor de R$ 1.100,00 
(um mil e cem reais). 
Já em relação ao máxi-

mo, não existe nenhuma 
previsão legal. O céu é 
o limite. Todavia, tam-
bém para fins de vín-
culo previdenciário, o 
valor máximo sobre o 
qual haverá incidência 
da contribuição para o 
INSS é R$6.433,57 (seis 
mil quatrocentos e trinta 
e três reais e cinquenta e 

O valor mínimo de pró-labore deve ser o salário mínimo nacional
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sete centavos), ou seja, 
mesmo que o valor do 
pró-labore seja superior 
ao que denomina-se teto 
previdenciário, para o 
caso de cálculo da con-
tribuição previdenciária 
e de benefícios do INSS, 
será considerada como 
base de cálculo sempre 
o valor máximo.

O pró-labore é 
obrigatório?

Sim! É obrigatório 
para o(a) sócio(a) que 
exerce função ope-
racional na empresa, 
uma vez que esse(a) 
sócio(a) está na lista 
de segurados obriga-
tórios da Previdência 
Social. 

Escrito por Perci-
val Nogueira de Matos, 
advogado inscrito na 
OAB/SP 384.518 e con-
tador inscrito no CRC/
SP 187353/O-8. Sócio 
da Harmonia Contabi-
lidade Ltda e do escri-
tório Percival Nogueira 
Sociedade Individual de 
Advocacia.

Avaliação é do Instituto Sou da Paz, que coleta informações desde 2013 e traça comparativos
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Cooperativa de Crédito distribui resultados de 2020 entre os mais de 8.400 cooperados
SICOOB UNIMAIS

Sicoob UniMais apura sobras totais de 
R$ 14 milhões em Assembleia Digital 

Às vésperas de com-
pletar 25 anos em agosto 
o Sicoob UniMais Centro 
Leste Paulista apresenta 
em Assembleia Geral seu 
maior resultado desde 
sua fundação. O evento 
que aconteceu nos dias 
29 e 30 de abril de forma 
digital e foram votados 
e aprovados de forma 
ordinária a prestação e 
aprovação das contas, 
destinação das sobras, 
fixação dos honorários 
e cédulas de presença e 
eleição dos membros do 
conselho fiscal. De for-
ma extraordinária foram 
definidas as reformas do 
estatuto social, política 
institucional de gover-
nança e os ajustes de 
lançamentos em conta 
capital.

O ponto alto do even-
to foi a apuração das 
sobras do exercício de 
2020, onde foi apresen-
tado o resultado de R$ 

14.115.226,45 de sobras 
brutas, valor 40% maior 
que o ano anterior.   

Após todas as obriga-
toriedades legais foram 
distribuídos em conta 
corrente R$ 3,19 milhões 
aos associados. Além dos 
R$ 800 mil já pagos a 
título de juros ao capital 
social em 31/12/2020. 

Alguns novos coope-
rados ficaram surpresos 
ao receber a notícia do 
seu gerente de que tinha 
sido creditado valores 
em sua conta corrente 
apenas por realizar mo-
vimentações financeiras 
na cooperativa. 

“2020 foi um ano di-
fícil, com muitos coope-

A Sicoob UniMais criou linhas de crédito especiais para que as empresas pudessem manter suas empresas abertas

rados passando por situ-
ações delicadas e nós fi-
zemos e estamos fazendo 
tudo que podemos para 
ampará-los, tivemos IOF 
a 0%, reduzimos ainda 
mais as taxas, estendemos 
os prazos e criamos linhas 
de crédito especiais para 
que pudessem manter 
suas empresas abertas”, 

relata a Dra. Egidia Wit-
zel Beltrame, presidente 
do conselho de adminis-
tração.

Com ativos totais de 
R$ 352 milhões o Si-
coob UniMais Centro 
Leste Paulista possui 8 
pontos de atendimento 
em 6 cidades do estado 
de São Paulo: Rio Cla-

ro, São Carlos, Jundiaí, 
Indaiatuba, Piracicaba e 
Paulínia e está finalizan-
do seu mais novo PA em 
Araraquara. 

As sobras e o poder 
de decisão nas assem-
bleias não são as úni-
cas vantagens do coo-
perativismo, o Sicoob 
UniMais ainda possui 
horário de atendimento 
estendido, atendimento 
digital e APP premiado 
por anos consecutivos e 
viabiliza projetos sociais, 
culturais, educacionais e 
esportivos voltados para 
o desenvolvimento da 
sociedade.

A unidade Sicoob 
UniMais Indaiatuba está 
localizada na Avenida 
Presidente Vargas, 947, 
Cidade Nova. Mais in-
formações pelo telefone: 
(19) 3825-4510. Aces-
se www.sicoobunimais.
com.br e saiba mais so-
bre a Sicoob UniMais.



Mulheres são as mais afetadas 
emocionalmente na pandemia

Dupla jornada, desenvolvimento escolar dos filhos, receios e inseguranças, impactam a saúde mental de muitas mães

O Dias das 
Mães é come-
morado no 

domingo (09) e com 
a data vem um im-
portante debate sobre 
algo que muitos espe-
cialistas afirmam: as 
mães estão mais can-
sadas do que nunca. 
É o que aponta a psi-
cóloga Valéria Ghi-
si. Além do perfil de 
mulher multitarefa, 
que concilia trabalhos 
domésticos, família, 
maternidade e vida 
profissional, pontos 
fundamentais, como 
desemprego, futuro 
incerto e medo dos 
impactos da pande-
mia, também afetam a 
saúde mental das mu-
lheres. 

Em recente pes-
quisa desenvolvida 
pelo departamento de 
neuropsicologia do 
hospital pertencen-
te à Universidade de 
São Paulo (USP), elas 
foram muito afetadas 
emocionalmente pela 
Covid-19. Cerca de 
40,5% das entrevis-

ISTOCK

tadas apresentaram 
sintomas de depres-
são; 34,9% mostraram 
sinais de ansiedade 
e 37,3% de estresse. 
“Sabemos bem que a 
pandemia impactou a 
saúde de muitas mães, 
já que boa parte delas 
acumulou ainda mais 
responsabilidades e 
funções, por conta da 

dupla jornada. Elas 
precisam acompanhar 
o desenvolvimento es-
colar dos filhos e equi-
librar tudo isso com 
as outras demandas 
pessoais e profissio-
nais”, disse a psicóloga 
e professora do curso 
de Psicologia da Uni-
versidade Positivo, 
Valéria. “Por mais que 

exista a figura pater-
na em algumas casas, 
vale sempre lembrar 
que o Brasil apresenta 
altos índices de aban-
dono parental. Mesmo 
no caso de cônjuges 
mais participativos, 
as tarefas ‘invisíveis’ 
em sua maioria ficam 
por conta da mulher”, 
afirma.

Tripla jornada
Cuidar da casa, da 

vida profissional e os 
cuidados com os fi-
lhos tem gerado uma 
sobrecarga nas mulhe-
res. “Trabalhar home 
office e ao mesmo 
tempo ter que cuidar 
do filho e também das 
atividades escolares 

tem feito com que me 
sentisse cada vez mais 
cansada e estressada. 
Tenho que ser multi-
tarefas em um único 
dia: mãe, esposa, pro-
fissional, professora 
entre outras funções”, 
disse a administrado-
ra Natália Faria. 

E com todo o es-
tresse acumulado no 
dia, a alimentação 
pode ajudar a melho-
rar o bem-estar emo-
cional. “Uma vida sau-
dável inclui o ato de 
se exercitar regular-
mente, não abusar de 
bebidas alcoólicas ou 
cigarros, se alimentar 
com produtos que se-
jam de fato saudáveis, 
produtos orgânicos, 
integrais e frescos, ter 
boas noites de sono e 
saber manejar o es-
tresse. Ou seja, lidar 
com as pressões co-
tidianas por meio de 
estratégias cognitivas, 
físicas ou de suporte 
psicológico”, afirma a 
analista de pesquisa e 
desenvolvimento da 
Jasmine Alimentos, 
empresa especializada 
em alimentação sau-
dável.

Elas são impactadas tanto na saúde mental quanto na física por conciliar várias atividades
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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O nome tem a ver com o mestrado da proprietária Lilian, que estudou folhas de Amescla
REPRODUÇÃO

Farmácia Amescla é nova opção 
para medicamentos de manipulação

A Farmácia Amescla 
de Manipulação 
está presente em 

Indaiatuba há 11 meses e ofe-
rece medicamentos alopatas, 
ou seja, aqueles prescritos 
pela medicina tradicional, 
não englobando homeopatia. 
Então, produzem cápsulas de 
medicamentos, produtos der-
matológicos como cremes, 
pomadas e gel, e também 
cosméticos, como shampoos 
e semelhantes.

Com anos de experiência 
atuando como farmacêutica 
em algumas das grandes 
redes de drogarias do Brasil 
e também em três farmácias 
de manipulação do interior 
de São Paulo, a proprietária 

Lilian Marigo Magalhães, 
foi professora por mais de 15 
anos tendo em seu currículo 
um colégio técnico de Quí-
mica de Jundiaí/SP, e uma 
Faculdade de Farmácia de 

Sinop/MT.
Lilian também partici-

pou em 2019 da “Cosmetic 
Week” com 40 horas de 
imersão em prática de formu-
lação e produção de cosmé-

ticos, pela Consulfarma, em 
Campinas/SP e está fazendo 
outra pós-graduação, com 
ênfase em Farmácia Clínica, 
com mais de 300 horas de 
estudos, pela Universidade 

São Francisco em Bragança 
Paulista/SP. 

Além de Lilian, a Farmá-
cia Amescla também conta 
com o conhecimento e pro-
fissionalismo de seu marido, 
João Carlos que é formado em 
química pela Unicamp. Ele já 
trabalhou em indústrias quími-
cas e foi funcionário público. 

Lilian conta que decidiu 
ingressar na carreira acadê-
mica, com um Mestrado em 
Ciências Ambientais. Durante 
esta pesquisa, ela estudou as 
folhas de uma árvore, cujo 
um dos nomes populares é 
Amescla, daí veio o nome da 
empresa. 

“Eu acredito que se a gen-
te gosta da nossa profissão, 
devemos estar sempre estu-
dando para fazer o melhor. 

Como nunca parei de estudar, 
terminei recentemente uma 
pós-graduação em Farmácia 
Clínica e Prescrição Farma-
cêutica”, conta ela. 

Por fazerem parte da 
categoria de “serviços es-
senciais”, a Amescla nunca 
parou, nem mesmo nas fases 
mais restritivas do isolamento 
causado pela Pandemia. In-
clusive, a empresa cresceu: no 
começo, tinham apenas um 
funcionário e hoje já contam 
com três.

Para conhecer mais a Far-
mácia Amescla de Manipu-
lação acesse www.farmacia-
amescla.com.br. A farmácia 
está localizada na Rua Nove 
de Julho, 590, Vila Giorgina, 
em Indaiatuba. Informações 
(19) 99608-7982.

A Farmácia Amescla trabalha com manipulação de medicamentos alopatas
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BÁRBARA GARCIA
redacao@maisexpressao.com.br
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Duas Rodas 4 Cats

Adelaide Decorações

Dra. Carla e Airton proprietários da recém inaugurada 4 Cats. 
A clínica oferece: Estética Pet, Terapia Reiki, Aromaterapia 
e Cromoterapia para Cães e Gatos. É a primeira Cat Store 
da cidade. Vá conhecer na Av. Coronel Antônio Estanislau 
do Amaral, 1441 – Itaici – Fone: (19) 3329-0276.

Mais uma obra realizada pela Mr Roof no condomínio Diroma. 
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.

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

Mr. Roof

Lucia conferindo a maravilhosa coleção Outono/Inverno da By 
Faby Modas. Aliás para presentear a sua mãe é uma excelente 
opção. Vale lembrar que a loja oferece todas as numerações 
inclusive Plus Size. Corra e confira!

A felicidade do Oucimar comemorando junto com a família 
o primeiro aninho do neto Gabriel Barzan Neto, semana 
passada. Parabéns, felicidades sempre!

Você já pediu o seu Wok Box? Está fazendo o maior sucesso. 
Você escolhe uma proteína, vários legumes e acompanha 
arroz e farofa. Se não conhece entre no aplicativo do iFood, 
veja o cardápio e confira as avaliações de quem já saboreou. 
Vale a pena experimentar!

Wok Box

By Faby Modas

Elas merecem receber em dobro todo amor que espalham 
para o mundo! Não deixe para a última hora, vem para a Duas 
Rodas garantir o presente ideal para esse dia tão especial! Av. 
Presidente Kennedy, 624 - Cidade Nova I - (19) 99731-0269

Clínica Bicho Amigo

A linda Pipoca da proprietária Yosuka, em consulta na Clínica 
Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19) 
3875-2715.

Quem aniversariou na última quarta foi a Márcia da Yázigi, que 
recebeu uma linda orquídea da Allicia Flores, carinho do Jornal 
Mais Expressão. Parabéns, felicidades sempre!!
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A Multicoisas recebeu essa semana um carinho do Mais Expressão,  um 
delicioso Bolo da Madre, em agradecimento a nossa parceria!!

Crystiane Monteiro recebendo Eveline, cliente e amiga, para um delicioso café na 
Boutique dos Pães e, se você ainda não conhece, precisa conhecer: é maravilhosa!!

Começou dia 6 o Bazar de Artesanato do Dia das Mães da Volacc, que vai até dia 8, das 10h às 17h, com peças lindas para você presentear sua mamãe,  
sua vozinha, aquela tia amada e você ainda ajuda nessa causa tão nobre: o endereço é  Avenida João Ambiel, 1170, na rotatória do Parque dos Indaiás!

Eva Maria, da loja Eva Maria Store, recebeu essa 
semana um delicioso Bolo da Madre para um Café 
de Negócios com nosso diretor Alan Santi.

Nesta sexta feira, temos novidades: a maravilhosa 
Luana Evangelo, com sua coluna social, vai dar dicas 
maravilhosas pra vocês:  acompanhem na página A22!!

E nesta semana quem apagou as velinhas foi nossa 
cliente e amiga Marcia Regina Vasques, do Yázigi 
Indaiatuba. Parabéns Marcia. Desejamos muitas fe-
licidades, saúde e sucesso sempre!!



SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE 
IMPRENSA EC PRIMAVERA

Partida está programada para as 20h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

Após cinco jo-
gos de inven-
cibilidade, o 

Esporte Clube Prima-
vera conheceu sua se-
gunda derrota na Série 
A3 do Campeonato 
Paulista. Na noite da 
última terça-feira (4), 
o Tricolor de Indaia-
tuba foi à São José 
do Rio Preto, pela 7ª 
rodada da competição, 
e acabou derrotado por 
3 x 1 para o Rio Preto. 

Os gols do Rio Pre-
to foram marcados por 
Levi, Gabriel e Billy; 
enquanto que Joa des-
contou no finalzinho 

do jogo para o Fantas-
ma da Ituana.

O time mal terá 
tempo para corrigir os 
possíveis erros, uma 
vez que volta a campo 
na noite de hoje (7). O 
confronto será às 20h, 
contra o São José, no 
estádio Moisés Lu-
carelli em Campinas, 
com transmissão ao 
vivo pela FPF TV, no 
Youtube, e nos aplica-
tivos Mycujoo e Pau-
listão Play. 

Com três vitórias, 
dois empates e duas 
derrotas, o Tricolor de 
Indaiatuba se manteve 
na terceira posição da 
Série A3, com 11 pon-
tos, mesma pontuação 

Primavera perde invencibilidade de 
5 jogos e hoje enfrenta o São José

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

Primavera busca mais uma vitória para se manter na terceira posição da Série A3 do Paulista

do Linense na quarta 
posição. A liderança 
do grupo segue com 
o Noroeste de Bauru, 
com 16 pontos, segui-
do pelo Votuporan-
guense, com 14. 

O São José, adver-
sário da noite de hoje, 
é o oitavo colocado 
da classificação geral, 
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com um ponto a menos 
que o Primavera. 

Trajetória 
A trajetória do Fan-

tasma neste Paulistão 
iniciou no dia 6 de 
março, quando o time 
estreou com derrota 
em casa, por 2 x 0 para 
o Comercial. Na se-

quência, empatou em 
0 x 0 com o Batatais 
e venceu o Barretos 
por 3 x 1, na rodada 
que antecedeu a para-
lisação do futebol por 
conta da Covid-19. 

A bola ficou parada 
por 43 dias e voltou a 
rolar pelos campos do 
Estado de São Pau-

lo no dia 27 de abril, 
quando o Fantasma 
venceu o Linense por 2 
x 0. Logo em seguida, 
em Bauru, o Tricolor 
bateu o líder Noroeste 
por 1 x 0 e empatou em 
1 x 1 com o Olímpia. 

Nesse retorno ao 
futebol, os jogos da 
Série A3 estão ocor-
rendo após às 20h, 
para cumprir uma das 
exigências do protoco-
lo contra a Covid-19 
para a retomada do 
futebol. Por não pos-
suir iluminação em seu 
estádio, o Primavera 
faz seus jogos como 
mandante no Moisés 
Lucarelli em Campi-
nas.  



Para você que 
está fazendo 
h o m e o f f i c e , 

ou tentando man-
ter, da maneira que 
for possível, algum 
isolamento para se 
proteger da Pande-
mia, sabe que longos 
períodos “presos” em 
casa podem causar 
estresse, tédio, ou 
até mesmo ansiedade 
causada por uso ex-
cessivo de eletrôni-
cos. Mas, sabe o que 
pode acalmar e trazer 
bons estímulos para 
a mente? A leitura. 

Dicas de livros para entreter e fazer 
refletir nesse período de isolamento
São três títulos, dois de ficção e um com histórias reais, que prendem o leitor do começo ao fim

DIVULGAÇÃO

Então, confira as di-
cas de livros dessa 
semana:

“Vitalina Queru-
bim: neta de escravos 
em conversas com 
café quente”, de Ma-
ria Alice da Cruz: 
Um livro escrito pela 
jornalista Maria Ali-
ce da Cruz, com me-
mórias relatadas por 
Vitalina Querubim, 
uma senhora de mais 
de 100 anos, neta de 
escravos, e se lembra 
muito bem desse pe-
ríodo sombrio da his-
tória do nosso país. O 
livro é dividido em 
quatro estações,  e 
termina na primave-

ra, que marca o ani-
versário dela. Sábia, 
Vitalina ensina ideias 
preciosas sobre como 

levar a vida. 
“A revolução dos 

bichos” de George 
Orwell: A clássica 

No livro “Vitalina Querubim” em conversas com café quente

distopia do autor de 
“1984”, nos lembra 
que nem todas as re-
voluções trazem coi-
sas benéficas. É uma 
fábula, em que todos 
os personagens são 
bichos, mas que são 
inspirados em líderes 
reais, como Lenin, 
Trotsky, Marx e ou-
tros. A frase de que 
“todos são iguais, 
m a s  a l g u n s  m a i s 
iguais que outros” 
mostra o quanto o 
egoísmo está mar-
cado na alma huma-
na. Reflexões sobre 
igualdade, que caem 
muito  bem com o 
contexto atual.

“A menina que 
roubava livros” de 
Marcus Zusak: Na 
nossa cultura, é qua-
se impossível pen-
sar que a Morte seja 
uma boa contadora 
de histórias, e ainda 
mais, que ela conhe-
ça a intimidade da 
alma e do coração 
das pessoas. Nessa 
ficção que remonta 
a época da Segunda 
Guerra Mundial na 
Alemanha, em pleno 
Holocausto, é ela a 
narradora dessa his-
tória belíssima, que 
ensina muito sobre 
empatia e amizade 
verdadeira. 

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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Olá, sou 
a Luana 
Evangelo e 

quero te apresentar 
o mundo mágico 
das unhas em gel. 

Em meados de 
1954, nos EUA, um 
dentista chamado 
Fred Slack usou 
sua resina acrílica 
para consertar a 

unha de sua espo-
sa que teve um pe-
queno acidente em 
suas unhas. E deu 
super certo!

Em meados de 
1970 os produtos 
começaram ser co-
mercializados e foi 
o maior sucesso, 
pois estas resinas 
mudaram o con-

ceito de unhas e 
este mercado vem 
crescendo cada vez 
mais.

Desde 1990 as 
unhas de gel vêm 
fazendo a cabeça e 
as unhas das mu-
lheres modernas 
e empoderadas e 
cheias de funções 
que não abrem 
mão de sua femini-
lidade.

Com a unha em 
gel você ganha 
tempo para outras 
coisas como cuidar 
da família, da casa, 
dos estudos, em-
presariar e ousar.

As unhas de gel 
logo nos remetem 
a unhas artificiais 
e grandes, mas os 
produtos evoluí-
ram muito e não 
só podemos usar 
como podemos 
abusar desta tec-
nologia a nosso fa-
vor. 

Com elas pode-
mos blindar nossas 
unhas naturais e 
estimular o cresci-
mento das unhas 
naturais, além de 
recuperar unhas 
com escamações 
profundas. 

 Em meados de 
anos 2000 estas 
técnicas se desen-
volveram muito e 
foi criado a esmal-
tação  em gel  que 
é a evolução  de  

tudo que existe, 
unhas protegidas,  
nutridas e com bri-
lho impecável  que 
dura até 21 dias   

Eu que sou espe-
cialista há mais 10 
anos em todas es-
tas técnicas e parti-
cipei de desenvol-
vimento de vários 
produtos nail care, 
sou encantada por 
este mundo mági-
co de transforma-
ção  das unhas.

Av. Conceição, 2783 - Cidade Nova II, Indaiatuba - SP



GODZILLA VS. KONG
Lançamento - Ação / Aventura - Classificação 12 anos 
- 113 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping
Quinta (6) a Quarta (12): 18h45
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (6) a Quarta (12): 14h40 [TC] / 17h15 [TC] / 19h45 
[TC]
Polo Shopping
Quinta (6), Sexta (7), Segunda (10), Terça (11) e Quarta 
(12): 15h10 / 16h20 [VIP] / 19h10 [VIP] / 19h50
Sábado (8) e Domingo (9): 14h00 / 15h10 / 16h20 [VIP] / 
17h10 / 19h10 [VIP] / 19h50
............................................................................................
ROGAI POR NÓS
Lançamento - Terror / Suspense - Classificação 14 anos 
- 100 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (6), Sexta (7), Segunda (10), Terça (11) e Quarta 
(12): 14h45 / 16h50 / 19h30
Sábado (8) e Domingo (9): 13h40 [VIP] / 14h45 / 16h50 
/ 19h30
............................................................................................
NOMADLAND
2ª semana - Drama - Classificação 12 anos - 108 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (6) a Quarta (12): 19h00
............................................................................................
OS PEQUENOS VESTÍGIOS
3ª semana - Suspense / Policial - Classificação 16 anos - 
128 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (6) a Quarta (12): 19h25
............................................................................................
MEU PAI
3ª semana - Drama - Classificação 14 anos - 97 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (6) a Quarta (12): 15h45
............................................................................................
RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO
4ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 
114 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (6) a Quarta (12): 15h10
Polo Shopping
Quinta (29) a Quarta (5): 18h25
............................................................................................
TOM & JERRY - O FILME
6ª semana - Aventura / Comédia - Classificação livre - 102 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (8) e Domingo (9): 15h40
............................................................................................

Funcionamento será reduzido, com capacidade limitada a 
25% de ocupação de cada sala, por causa da pandemia

Com Sala VIP, Topázio 
retoma atividades dia 24

Com a reto-
mada das 
atividades e 

seguindo os proto-
colos de segurança 
contra a Covid-19, 
o Topázio Cinemas 
reabriu para o públi-
co com uma grande 
novidade. O Topázio 
Cinemas no Polo 
Shopping agora con-
ta com uma Sala VIP 
que segue a tendên-
cia de oferecer op-
ções diversificadas 
de conforto dentro 
de um mesmo com-
plexo de salas.

A Topázio VIP 
ocupa o lugar da an-
tiga sala 3, que foi 
totalmente refor-

mada e agora conta 
com novas poltronas 
– maiores, mais con-
fortáveis e totalmen-
te reclináveis. A in-
fraestrutura oferece 
também novo piso 
e nova decoração, 
além do sistema de 
som Dolby 7.1.

Ao reabrir as sa-
las, o Topázio Cine-
mas segue sempre 
em concordância 
com o Plano SP esta-
belecido pelo Gover-
no do Estado de São 
Paulo, e os protoco-
los de segurança e 
bem-estar adotados 
pelo estabelecimen-
to foram desenvolvi-
dos por autoridades 
da área de saúde e 
são validados pela 

ICV Brasil (Inspe-
ção, Certificação e 
Vistoria).

O uso de másca-
ra segue obrigatório 
em todas as áreas 
do cinema, sendo 
permitida a retirada 
somente para o con-
sumo de alimentos 
no respectivo lugar 
marcado.

Destaque também 
para o sistema inteli-
gente de venda de in-
gressos, que bloqueia 
automaticamente os 
lugares em 360° ao 
redor da poltrona es-
colhida pelo especta-
dor, mantendo o dis-
tanciamento físico. 
Além disso, com o 
objetivo de incenti-
var a compra online, 

DA REDAÇÃO 
rmc@maisexpressao.com.br
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que é mais prática e 
segura, os ingressos 
tem desconto exclu-
sivo pela internet.

O diretor geral 
do Topázio Cine-
mas, Paulo Celso 
Lui, reforça o com-
promisso da empre-
sa em oferecer uma 
experiência segura 
para os clientes. “Já 
na primeira fase de 
reabertura, entre se-
tembro e março, ti-
vemos o cuidado de 
aplicar os protoco-
los minuciosamente. 
Nesta segunda fase, 
seguimos trabalhan-
do seriamente para 
oferecer diversão e 
cultura com toda a 
segurança para to-
dos”, completa.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Programação será retomada com opções diversificadas dentro do mesmo complexo de salas para atrair mais público
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B2 Imóveis

1) REF 24 -  COND. RESIDENCIAL JARDIM VIENA – 
CASA TÉRREA PRONTA -160 m² AC - 3 suítes, 4 vagas, 
lavanderia, cozinha com armários, espaço gourmet 
– R$810.000,00. EM CONSTRUÇÃO com piscina – 
190m² R$1200.000,00 e 160m² R$900.000,00, am-
bas com 3 suítes, 4 vagas, cozinha, espaço gourmet. 

2) REF 02 - CASA EM CONDOMÍNIO – VILA 
RES. GREEN PARK - R$1.200.00,00, sobrado 
AT- 300m², AC 264m², 3 vagas de garagem, 3 
suítes, mezanino, sala jantar e estar, cozinha, 
5 banheiros, spa, área gourmet, lavanderia, 
home office, quadra poliesportiva, e playgrou-
nd. Aceita permuta com imóvel de menor valor. 
 
3) REF 25 – CASA EM CONDOMÍNIO – RESIDENCIAL 
MARIA DULCE – R$1300.000,00, AT 300m², AC 
210,88m², sobrado, 3 dormitórios, 1 suíte com sa-
cada, armários planejados, cozinha, salas estar, jan-
tar, espaço gourmet, aquecedor solar, piscina. Acei-
ta financiamento, estuda permuta com terreno. 

4) REF 09 – TERRENO EM CONDOMÍ-
NIO – JARDIM QUINTAS DA TERRACO-
TA – Esquina - 1663m² R$430.000,00. 

5) REF 22 - APTO SOLAR DOS ANDRADAS – RUA 
DOS ANDRADAS 699, BAIRRO CIDADE NOVA, 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO –R$430.000,00 AT- 
109,42 ÁREA ÚTIL 87,78m²: 3dorm, 1 suíte, 
3 banheiros, 1 vaga de garagem. Aceita imó-
vel de menor valor. Fone – (19) 9 7109-6186 
 
6) REF 26 - CONDOMÍNIO JARDIM DOS LAGOS – 
R$1800.000,00 – AT 563,69m²- AC- 272,15m² – SO-
BRADO LINDÍSSIMO! Com 03 suítes, sala de estar, 
jantar, cozinha aberta, espaço gourmet com churras-
queira e forno, banheiro, lavabo, despensa, piscina. 
Condomínio com quadra de tênis, campo de fute-

bol gramado, quadra, salão de festas, quiosque com 
churrasqueira, 2 lagos, playground e espaço pets.  
 
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- cozinha e banheiro, com edícula nos 
fundos, área gourmet fechada envidraçada, gara-
gem 2 vagas cobertas, aceita imóvel de menor valor. 
 
8) REF 21 -  JD SÃO FRANCISCO – RESIDENCIAL PAL-
MEIRAS – CASA EM CONDOMÍNIO – R$390.000,00 
AT- 107 m² e AC 90m² 2 dormitórios, 1 suíte. 
 
9) REF 12 – COND. TERRA MAGNA: R$1.400.00,00 
Sobrado – AT- 360m² AC – 250m², com 4 dormitó-
rios, 1 suíte, salas de jantar, estar e tv, bar/adega, 
cozinha, armários embutidos, 4 banheiros, espaço 
gourmet com churrasqueira, piscina com hidro, 4 
vagas de garagem, ar condicionado, aquecimen-
to solar e câmeras segurança. Aceita permuta.  

10) REF 03 - CASA EM CONDOMÍNIO – VILLÁ-
GIO DE ITAICI –R$630.000,00, AT- 150m², AC 
110m², lindo sobrado, de esquina, 3dorm, 1 
suíte, piscina. Aceita imóvel de menor valor. 

11) REF 13 – APTO DUE NOVO ALTO PADRÃO- 
CENTRO- R$ 1.100.000,00 -Com - 128m2, Aca-
bamentos diferenciados, 3 suítes sala ampliada, 
lavabo, varanda gourmet fechada com vidro, área 
de serviço, banheiro de empregada, 03 Vagas 
de garagem cobertas e depósito privativo. Aca-
demia, sauna, cinema, sala de jogos, salão para 
recepção, piscina, área gourmet, Espaço Kids.  
 
12) REF 14 – JARDIM REGINA - CASA TÉRREA - AT  
250 M², AC – 130m², 3 dormitórios, 1 suíte, ba-
nheiro social e externo, lavanderia, garagem. Valor 
R$550.000,00.

         

   

VENDA
CASAS

CA00440-JD. PAULISTA-3 dorms c/ 2 suíte+dep+2vagas. ........................  
.............................................................................................R$  390.000,00
CA00453-PQ. SÂO LORENÇO- 2 dormitórios c/ suíte+3 vagas ...............  
..............................................................................................R$ 410.000,00
CA00459-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ........................  
..............................................................................................R$ 390.000,00
CA00456-VILA AVAÍ- casa para demolição c/ 270m terreno. .................  
..............................................................................................R$ 290.000,00
CA00457-VILA TELLER- - 3 dorms c/ salão comercial ..............................  
..............................................................................................R$ 450.000,00
CA00458-CARDEAL-casa para demolição c/ 443m de terreno. ..............  
..............................................................................................R$ 350.000,00
CA00433-PQ. SÃO LORENÇO-3 dorms +dep+4 vagas ....................  
................................................................................. R$ 470.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00446-HELVÉTIA PARK- 4 suítes +dep+ 4 vagas(alto padrão) ........... . 
........................................................................................... R$1.900.000,00
CA00429-MANTOVA-03 dormis c/ suíte+dep+2 vagas. ..........................  
..............................................................................................R$ 649.000,00
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

AP00192-2 dorms +dep+1 vaga ........................................R$ 280.000,00
AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga........................R$ 230.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga ......................R$ 125.000,00
AP00170-EDIFÍCIO WINDS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ....................  
..............................................................................................R$ 610.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dormsc/ suíte+dep+3vagas. ..R$ 950.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas  ......R$ 325.000,00
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

CHÁCARAS

CH00065-VALE DO SOL- 2 dorms + dep + piscina e campo ....................  
..............................................................................................R$ 640.000,00
CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dormitórios +dep +piscina  .....................  
.......................................................................................... R$ 1.350.000,00
CH00060-RECREIO DA COLINA- 4 dorms+dep+4vagas+piscina .............  
.......................................................................................... R$ 1.400.000,00
CH00063-TERRAS DE ITAICI- 1000m (terreno) .................R$ 410.000,00

TERRENOS

TE00306-VIENA 250M .......................................................R$ 270.000,00
TE00305-QUINTAS DE TERRA COTA-1250M ....................R$ 340.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M. ...................................R$ 212.000,00
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

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).  ......................  
.........................................................................................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- 4 suítes + dep +4vagas ......................................  
.......................................................................... R$ 10.500,00+cond e iptu
CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 4 suítes+dep+4vagas. ................................  
.............................................................................R$   7.500,00+cond+iptu
CA00423-JD. 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- 1 dorm s+dep 1 vaga. ...................................  
.............................................................................. R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-2 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

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

SALAO E SALAS

SL00040-JD. DOS MARITACAS 126MTS.......................R$ 2.000,00+iptu
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS ............................R$ 1.200,00+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



B3Imóveis

AP05083 - VILLA HELVÉTIA - AU. 52 m² - APARTAMENTO NOVO  -  com 2 dormitó-
rios, sala com varanda, wc social, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 
autos. Condomínio possui área de lazer completa e portaria 24h, Piscinas, Quadra 
poliesportiva, Playground, churrasqueira , Praça fitness, Salão de festas infantil e 
adulto, Academia, Lounge adulto. R$ 1.400,00 + COND. + IPTU.

AP05067 - DUE - AU 98 m² - APARTAMENTO MARAVILHOSO TOTALMENTE  MO-
BILIADO,  DECORADO E COM VISTA  DESLUMBRANTE - 03 dormitórios sendo 01 
suíte (02 com armários planejados), WC social, sala ampla dois ambientes com ar 
condicionado, lavabo, cozinha com planejados, lavanderia com planejado, WC  social 
e varanda  fechada com vidros retráteis. Garagem para 02 autos e hobby box. Aque-
cimento à gás. LOCAÇÃO R$ 5.000,00 + condomínio + IPTU.

AP05077 - RESIDENCIAL ALDROVANDI- AU 45m² 02 dormitórios, sala, cozinha, lavan-
deria, wc social, vaga para 02 autos. Apartamento próximo á escolas creches com vista 
para área verde. R$ 212.000,00.

AP05097 - AU. 100 m² - APARTAMENTO COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - PALAZZO 
ROYALE - 03 dormitórios sendo 02 suítes, espaço para escritório,  WC social, lavabo, sala 
ampla dois ambientes com painel, varanda ampla gourmet, cozinha com planejados, des-
pensa, lavanderia com planejados, 02 vagas de garagem cobertas. Condomínio com área 
de lazer incluindo piscina, salão de jogos, playground, salão de festas. R$ 650.000,00 (acei-
ta veículo como parte do pagamento).

CA09433-Lindo sobrado - Condomínio Park Real - AT 150m² - AC 162m² - 3 suítes 
com sacadas - closet - armários planejados - espaço gourmet - salas de estar e 
jantar - cozinha planejada - WC social - aquecimento solar - ar condicionados nas 
suítes e sala de estar - lavanderia - garagem 4 vagas - R$ 745.000,00.

CA08330 - AT. 300 m² - AC. 200 m² - EXCELENTE IMÓVEL ASSOBRADADO COM 
ÁREA DE LAZER E LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA AO PARQUE ECOLÓGICO - JD. ESPLA-
NADA - INDAIATUBA - 03 dormitórios sendo uma suíte, escritório, lavabo, 02 WCs 
social, cozinha planejada, área gourmet com churrasqueira, piscina, quintal, gara-
gem para 04 autos. Excelente casa a 100 metros do Parque Ecológico. R$ 4.500,00 
+ IPTU.

CA09386 - MONTREAL RESIDENCE - AT.150m²A-
C.175m²- 03 Suítes, sendo 01 com closet, lavabo, 
sala e jantar e estar, cozinha estilo americana toda 
planejada, cooktop, ar condicionado, aquecedor 
solar, adega de vinho, 04 vagas de garagem, so-
brado com fino acabamento. R$ 650.000,00.

CA09381 - AT.300m², AC.200m²- CASA TÉRREA- 
RESIDENCIAL MARIA DULCE -  03 suítes, sala 
integrado estar e  jantar, escritório, cozinha pla-
nejada, duas despensas, área serviço, 5 banhei-
ros, área gourmet com churrasqueira, piscina, 02  
vagas de auto cobertas. Condomínio com área 
de lazer completa, quadra poliesportiva, piscina 
adulto e infantil, churrasqueira, salão de festas, 
salão de jogos, playground, portaria 24 horas. 
R$900.000,00

LOCAÇÃO

CH01810 - CHÁCARA COM 02 CASAS TÉRREAS - JAR-
DIM BEM-TE-VI - AT 2.000m².CASA 1 - AC 160m², 03 
dormitórios (sendo 01 suíte e 02 com armários pla-
nejados), sala de estar, sala de jantar, cozinha plane-
jada, garagem p/03 carros cobertos e varanda em L. 
CASA 2 - AC 110m², 02 dormitórios (sendo 01 suíte 
c/ar condicionado), WC social, sala de estar, cozinha 
planejada e garagem p/ 02 autos. A chácara contém 
viveiro para pássaros, canil, horta coberta, pomar de 
frutas e árvores. R$ 4.000,00 (NÃO TEM IPTU).

AP05081 - CIDADE NOVA - EDIFÍCIO PRIME CIDADE 
NOVA - AU 82 m² com 02 dormitórios (sendo 01 suí-
te com closet), WC social, sala 02 ambientes (estar e 
jantar), lavabo, cozinha, lavanderia, garagem 02 au-

tos. Sala estendida podendo ser revertido para o 
terceiro dormitório, FAZENDO PLANEJADOS. R$  
1.800,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

CA08330 - AT. 300 m²- AC. 200 m² - EXCELENTE 
IMÓVEL ASSOBRADADO COM AREA DE LAZER 
E LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA AO PARQUE ECOLÓ-
GICO - JD. ESPLANADA - INDAIATUBA - 03 dor-
mitórios sendo uma suíte, escritório, lavabo, 02 
WCs social, cozinha planejada, área gourmet com 
churrasqueira, piscina, quintal, garagem para 04 
autos. Excelente casa a 100 metros do Parque 
Ecológico. R$ 3.700,00 + IPTU.

CA09300 - AMSTALDEN RESIDENCE - SOBRA-
DO - 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, escritó-
rio. Belíssimo Jardim e Garagem p/ 04 Carros (02 
coberto). Condomínio C/ Salão de Festas, Chur-
rasqueira, Quadra de Tênis, Campo de Futebol, 
Playground e um belíssimo lago. R$ 4.000,00 + 
Condomínio + IPTU.

CA09397 - Casa Térrea - Jardim Moacyr Arruda  -  AU 
154 M2  -  01 sala, 01 dormitório com armário, cozi-
nha com armário, 01 WC Social, lavanderia,  01 quar-
to de despejo, quintal,  garagem coberta com  02 va-
gas. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO.  R$ 1.600,00 + IPTU.

CA09407 - JARDIM CALIFORNIA-AT. 125 m²AC.90 
m²-03 dormitórios sendo 01 suíte,, wc social, 
sala, cozinha, lavanderia ,01 vaga de garagem. R$ 
1.450,00 + IPTU

VENDAS

CHO1811 - COLINAS DE INDAIATUBA - AT 1.100 
m² AC 184 m² - CHÁCARA AMPLA COM: 02 dor-
mitórios, 01 WC social, Sala, Sala de almoço 
externa, Cozinha com móveis planejados, La-
vanderia, Varanda. ÁREA EXTERNA: Quiosque, 
02 WCs, Churrasqueira com móveis planeja-
dos, Quartinho de Ferramentas, Poço Caipira, 
Playground (Escorregador, 03 balanços, 02 gan-
gorras e Gira-gira). Garagem para 02 carros co-
bertos. R$ 800.000,00 - ACEITA PERMUTA (por 
imóvel até R$ 300.000,00).

AP05096 - JARDIM ALICE - AU. 83,64 m² - SOL 
DA MANHÃ, sendo 02 Dormitórios (sendo o de 
casal com móvel planejado), 01 WC social, Sala 
de estar e jantar, Cozinha planejada e Lavande-
ria. 01 Vaga de garagem coberta. ÁREA DE LA-
ZER DO CONDOMÍNIO: Piscina, Quadra, Salão 
de festas, Churrasqueiras, Playground e Bicicle-
tário. SOMENTE VENDA R$ 260.000,00.

CA09431 - Casa Térrea - Venda -  Condomínio 
Brescia - AT 200m² - AC 140m² - 3 dormitórios, 
sendo 01 suíte master com closet. Cozinha pla-
nejada com bancada e espaço gourmet -chur-
rasqueira, integrada com sala de estar, pé di-
reito alto. WC social, lavanderia com armários 
planejados. Planejados na suíte, cozinha e la-
vanderia. Em fase final de construção. Condo-
mínio com área de lazer, ótima localização. FO-
TOS INTERNAS ILUSTRATIVAS - PRÓXIMAS DA 
REALIDADE -R$ 787.000,00.
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref 6130 - Apartamento Cidade Nova - 3 dorm, 1 suíte, sala, coz, 2 
vagas, área de lazer - R$ 2.200,00 + Cond +IPTU 

3 ref 7103 - Casa Jardim Paulista - 2  dorm, sala, coz, banheiro e gara-
gem R$ 1.200,00 + IPTU

7 Ref 30546 - Casa Jardim Europa II -  3 dorm, sendo 1 suite, 
sala, coz,  2 vagas, churrasqueira, área de serviço e despen-
sa R$ 460.000,00

8 ref site 30125 - Casa Jardim Morada do Sol - 03 dorm, sendo 1 
suíte, sala, coz,  banheiro, área de serviço R$ 375.000,00

4 ref 8611 - Apartamento Centro -  2 dorm, sala,coz, 1 vaga R$ 
1.250,00 + Cond + IPTU

5 ref 29081 -Apartamento Jardim Alice -  2 dorm, sala, coz, 1 
vaga R$ 1.200,00 + Cond - IPTU

2 ref site 9860 - Casa Jardim Pau Preto - 1 dorm e banheiro - 
R$ 600,00

10 ref site 30529 - Terreno Parque Residencial Sabias  com 
238,85m² - R$ 270.000,00

11  ref 30624 - Apartamento Colibris -  2 dorm, coz com plane-
jados, banheiro, área de serviço e 1 vaga de garagem coberta 
- R$ 200.000,00

12 ref 23823 - Kitnet Centro - 1 dorm, 1 coz, banheiro e vaga 
de garagem - R$ 150.000,00

9 ref site 30616 - Terreno Campo Bonito - Lote de 153,5 m² co-
mercial - R$ 175.000,00

1 ref site 30631 - Casa Parque das Nações -  2 dorm , sala, 
coz, banheiro, área de serviço, quintal com churrasqueira e 
vaga de garagem R$ 1.300,00 + IPTU
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VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

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$465 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 ba-
nheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 carros 
e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavande-
ria, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Possui 1 dormitório nos fun-
dos, 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, 
cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet. 
Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet. Aceita 
Permuta com Chácara ou Sítio.   
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 2 
carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e 
jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e 
garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, 
lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio 
ou apartamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicionado, 
sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros e edícula. 
Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. 
Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil.     
CA306 – CIDADE NOVA – R$600 MIL - 3 dormitórios, 2 banheiros, sala de estar dois ambientes, sala 
de jantar com área de luz, copa com armário, cozinha planejada, lavanderia, dispensa com prateleiras, 
garagem para 3 carros sendo 2 cobertas, edícula com 1 dormitório, cozinha, banheiro e oficina. Possui 
área gourmet com churrasqueira e quintal com pé de jabuticaba.                                                                                                                        
                                        

CONDOMINIOS FECHADOS - CASAS

CA407 - CONDOMINIO HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, área construída 
405,00 m², área terreno 490,00 m². Excelente sobrado com projeto diferenciado. Padrão construti-
vo e acabamento, com materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7 
dormitórios sendo 2 suítes no segundo pavimento (1 master) com sacada em “L” e porta balcão mais 
3 dormitórios e 1 suíte no térreo. Ainda no pavimento superior, sala de cinema com janelão e sacada. 
Pavimento inferior: Lavabo, sala de estar com pé direito duplo e mezanino, sala de TV, cozinha com ilha 
e armários, área gourmet integrada a sala e cozinha, deposito e lavanderia na área de serviço, terraço, 
piscina com revestimento em pastilhas, com 2 banheiros, 4 vagas de garagem sendo 2 cobertas. Área 
de lazer do condomínio com campo de futebol, jardim, churrasqueira, piscina, playground, quadra po-
liesportiva, sala de ginástica e sauna.
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$395 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$580 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo 
e sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churras-
queira.

CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dormitórios com varanda, 1 suíte com closed, 
banheiro, sala, lavabo, cozinha com varanda gourmet e garagem para 2 carros. Possui ar condiciona-
do 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 embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, 
lavanderia, paisagismo, 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 ar-
mário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e 
armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, 
lavanderia, paisagismo, 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 es-
tar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta, 
área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas 
amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, 
lavanderia, 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 fu-
tebol 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 
garagem.                                                                                             
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 wc, 
todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 
banheiros, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta 
para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1 
vaga de garagem comunitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha planeja-
da, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício possui 
elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$220 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia 
e garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala 
de jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão 
de jogos. Possui portão eletrônico e elevador. Obs: Apartamento todo mobiliado. Aceita permuta com 
terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                         
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 
ambientes e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, 
lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 
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, ele-
tros 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

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.
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, cozi-
nha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, piscina e 
quintal com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, varan-
da, banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.

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. SÃO FRANCISCO – R$950,00 - 1 dormitório, sala, cozinha, garagem e quintal. 
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$1.650,00 - Sobrado 4 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, la-
vanderia fechada e garagem. 
CENTRO - CASA COMERCIAL – R$4.000,00 – Salão principal, 1 recepção, 3 salas, 2 ba-
nheiros,1 cozinha e 2 vagas de garagem. 

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL - R$700,00 – Kitnet
PQ. SOLAR DOS PÁSSAROS – SALTO – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 1 vaga 
de garagem. 
BOSQUE DOS INDAIAS - R$1.100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia 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. 
VILA TODOS OS SANTOS – R$900,00 - Área 60 m², mezanino e wc. 

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. 
VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Lava Rápido

Locação de Caçambas

Alianças

Mecânica Pinturas
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Tintas

Segurança eletrônica Corretora de ImóveisVeterinária

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Seguros
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Classificados

REF 02- Casa em Condomí-
nio – Vila Res. Green Park - 
R$1.200.000,00, sobrado AT- 
300m², AC 264m², 3 vagas de 
garagem, 3 suítes, mezanino, sala 
jantar e estar, cozinha, 5 banhei-
ros, spa, área gourmet, lavanderia, 
home office, quadra poliesportiva, 
e play ground. Aceita permuta com 
imóvel de menor valor. Fone – (19) 
9 7109-6186
REF 14 - Jardim Regina - Casa 
térrea - AT  250 M², AC – 130m², 
3 dormitórios, 1 suíte, banheiro 
social e externo, lavanderia, ga-
ragem. Valor R$550.000,0 - Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 08 -  PQ. Boa Esperança 
– R$320.000,00 - AT- 135 m² 01 
casa, com 02 dorm, sala, cozinha 
e banheiro, com edícula inacabada 
no fundo. Fone – (19) 9 7109-6186
REF 11 -  JD. Jequitibá – R$ 
551.000,00 - AT- 250 m² 01 AC-
-139,48m² CASA, com 03 dorm,01 
suíte, sala, sala jantar- cozinha e 
banheiro, com edícula nos fundos, 
área gourmet fechada envidraça-
da, 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 dormi-
tórios, 1 suíte, salas de jantar, estar 
e tv, bar/adega, cozinha, armários 
embutidos, 4 banheiros, espaço 

SÍTIO MONTE MOR 1,5KM do 
centro de Monte Mor, Via asfal-
tada, ótima casa e mais duas 
edículas, Piscina, lago e área 
verde preservada. 19 4105-7479
CHÁCARA COLINAS Com 2 
dormitórios Banheiros feminino 
e masculino R$ 750.000,00  19 
4105-7479
Chácara Elias Fausto: Bairro 
bem fica de 1000m² valor 130mil 
contato: 19 99637-60263
Chácara Elias Fausto: Bairro 
bem fica de 530m² valor 70mil 
contato: 19 99637-60263
Sitio em Morungaba: Terreno 
de 5000 metros, Casa com sala 
de estar, cozinha, sala de jantar, 
03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
03 banheiros sociais e lavanderia 
coberta, Área gourmet com trio 
mineiro Fogão a lenha, forno e 
churrasqueira. Jardim com inúme-
ros pés de flores Orquidário Horta, 
Pomar formado com mais de 100 
pés de frutíferas ,4 pés jabuticabas 
centenárias, Vários pés de café já 
produzindo, Arvore Ipê amarelo 
centenário. Linda vista para 
montanhas, Garagem coberta 
para 02 carros. 3 Nascentes 
e lago Excelente localização - 
Estrutura: Possui energia elétrica 
e o abastecimento de água é 
feito por meio de poço caipira e 
2 nascente ACEITO PERMUTA 
POR CASA  Valor 450.000,00 Tra-
tar 19 995579761 Marcos
SÍTIO EM ELIAS FAUSTO: 74 al-
queires. 2km do asfalto, terra roxa 
sitio plano e com plantio de cana, 
rico em água Valor de R$130mil o 
alqueire Contato 19 99762-7708

 
REF 09 – Terreno em Con-
domínio – Jardim Quintas da 
Terracota – Esquina - 1663m² 
R$430.000,00. Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 16 – Terreno em Condomí-
nio – JD. Milano -  R$257.000,00 
AT - 303 metros. Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 15 -  Cond. Terra Magna 
– R$380.000,00 – Terreno com 
656m² - Excelente! Fone – (19) 
9 7109-6186
TERRENO JARDIM COLONIAL 
150 metros R$ 185.000,00 19 
99384-7400
TERRENO ELIAS FAUSTO 175 
metros R$ 57.000,0019 99384-
7400
TROCA-SE TERRENO: Lote-
amento casa Blanca 150m² na 
melhor localização com escritura. 
Troco por casa ou chacara no valor 
de até 350mil, volto a diferença à 
vista. Valor do Lote 145mil. Tratar 
com João (19) 98236-7742

Condomínio Nações Jd. Alice 
- Ótimo apartamento no 1º andar 
com 02 dormitórios e vaga de 
garagem, acabamento 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. Alice - 02 
dormitórios e demais dependen-
cias todas com móveis planejados, 
portaria 24 horas, área de festas, 
vaga de garagem, piscina, eleva-
dor. Apenas R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou terreno F.: 
99762-7997 / 98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apartamento 
com 02 dormitórios em ótimo 
acabamento e vaga de garagem 
portaria 24 horas por apenas 
R$140.000,00 F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra!
Vendo Apartamento:  Villa Helve-
tia, ultimo andar 51m²  2 quartos, 
sala, cozinha e varanda 2 vagas 
de garagem coberta R$270.000,00 
Aceito proposta Ellen -19 97410-
2013

 
Apto. Jardim dos Colibri: Cond. 
Vitoria Regia, 2 dormi, sala , cozi-
nha, banheiro 1 vaga de garagem 
coberta, area de lazer e portaria 
24hrs Valor R$1.200,00 reais 
incluso água e condominio - Cida 
19 99713-3440
Apto Locação Imagine - 3 dorm. 
sala, cozinha, 2 vagas. Academia, 
Brinquedoteca, Churrasqueira 
Panoramica, Deck, Espaço Fit-
ness, Fraldário, Home Office, 
Jardim de Leitura, Piano Room, 
Piscina Adulto e Infantil, Pista de 
Bicicleta, Playground, Pool Bar, 
Portaria, Praça das Águas, Quadra 
Poliesportiva, Sala de Massagem, 
Saunas, Spa, Wine Space, Solário.  
Aluguel R$ 2.350,00 + Cond. + 
IPTU.  F.: (19) 98346-2299
Reserva Vista Verde Locação, 
3 dorm. sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, área de serviço, 2 vagas 
de garagem, Espaço goumert, 
churrasqueiras, brinquedoteca, 
fraldário, playground, quadra re-
creativa, salão de jogos, spa com 
piscina aquecida, sauna, sala 
de massagem, espaço fitness, 
piscinas adulto e infantil. Valor R$ 
1.600,00 + COND. + IPTU
Apartamento mobiliado Vila 
Furlan -  2 dorm. sala, wc, co-
zinha, uma vaga de garagem.   
R$ 1.400,00 + Cond. F.: (19) 
98346-2299

 
Venda de sítio - de quase dois 
alqueires, plano, bastante água, 
cerca nova, três casas, um grande 
galpão, valor de 500 mil e aceita 
proposta e parcelamento. Contato 
(19) 99762-7708.
Vende Sitio - de 1 alqueire em 
capivari que esta a 3km da rodovia 
do açucar, tem uma mata no fundo 
e um corrego bom de água com 
nascente e valor de 150mil e aceita 
proposta (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 
imóvel em Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 36.000m², 
02 casas, barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, torre de 
internet a 500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcelamento. 
F.: (19) 99762-7997 / 3935-3294

gourmet com churrasqueira, pisci-
na com hidro, 4 vagas de garagem, 
ar condicionado, aquecimento 
solar e câmeras segurança. Aceita 
permuta. Fone – (19) 9 7109-6186
Morada do sol - Rua:81 02 dormi-
tórios (01 suíte) sala/cozinha ame-
ricana, abrigo nos fundos e gara-
gem p/ 02 autos. De 270.000,00 
POR APENAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. Corra! F.: 
99762-7997 / 3935-3294
SOBRADO JARDIM EUROPA: 3 
dormitórios + 1 uma suíte 2 cober-
tas 2 descobertas 19 99384 -7400
VILA AREAL ( PRÓXIMA DO 
CARREFOUR) 3 dormitórios 
c/ suíte 2 vagas cobertas R$ 
430.000,00 12 99774-3282 
WHATs
 CASA NOVA CONDOMÍNIO 
VEIENA 3 dormitórios c/ suíte 2 
vagas de garagem  R$ 740.000,00 
Tel 12 99774-3282 WHATS
CASA NOVA CONDOMÍNIO 
BRÉSCIA 3 dormitórios c/ suíte 1 
vaga coberta R$ 715.000,00   12 
997743282 WHATS
Vende-se duas casas no mesmo 
terreno inteiro com 250 metros 
quadrados na Morada do Sol 
- bom para investimento, casa 
da frente com sala, cozinha, ba-
nheiro e 2 dormitórios e a casa do 
fundo possui 2 dormitórios, sala, 
cozinha com móveis planejados, 
banheiro, ambas possuem lavan-
deria, quintal, garagem para 5 
carros e portão eletrônico. Contato 
(19)99762-7708.
casa nova no Jardim Colibris: 
Casa com 2 dormitórios, sala, 
cozinha, WC social, lavanderia, 

quintal, garagem para 2 carros, 
portão eletrônico, aceita financia-
mento e está no valor de 290 mil. 
Contato (19)99762-7708.
Sobrado no Jardim Esplanada: 
em Indaiatuba. Sobrado com qua-
tro dormitórios sendo dois suítes 
e dois com varanda, sala grande, 
copa, um escritório, cozinha com 
uma grande pia e armários em-
butidos, 2 WC social, lavanderia, 
quarto para academia, nos fundos 
área de lazer com churrasqueira, 
forno a lenha e pia coberta e uma 
edícula com um quarto e WC so-
cial e garagem para 4 carros. Está 
no valor de 1.000.000,00 e aceita 
troca por chácara de menor valor. 
Contat0(19)99762-7708.
PARQUE DAS FRUTAS: 3 domi 
1 suite mais 1 banheiro, sala, co-
zinha, lavanderia, churrasqueira, 
garagem para 2 carros e portão 
eletronico VENDO, TROCO POR 
CHACARA OU CASA MAIOR, 
CONTATO: 3816-8112
Vendo casa Portal do Sol:  2 
dormitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro, edicola com churras-
queira e garagem coberta para 
2 carros R$290.000,00 Ellen 19 
97410-2013
Vende-se duas casas: no mesmo 
terreno inteiro com 250 metros 
quadrados na Morada do Sol, 
bom para investimento, casa da 
frente com sala, cozinha, banhei-
ro e 2 dormitórios e a casa do 
fundo possui 2 dormitórios, sala, 
cozinha com móveis planejados, 
banheiro, ambas possuem lavan-
deria, quintal, garagem para 5 
carros e portão eletrônico. Contato 
(19)99762-7708.
Casa à Venda Jardim Esplanada 
I: Indaiatuba. 4 dorm., 2 suítes. 
Uma suíte fica nos fundos, sala 
de estar, sala de jantar, lavabo, 
cozinha, dispensa, lavanderia, 
espaço gourmet, banheiro de 
hidromassagem, ar condicionado. 
Preço R$790.000,00 Localização 
privilegiada. Próximo colégio 
objetivo, Parque Ecológico, 
Mercado e farmácia.

 
PORTAL DOS IPÊS Casa alto 
padrão 04 suítes c/ ar-condicio-
nado, Sala 3 ambientes, cozinha 
planejada, Área de serviço, área 
gourmet e área de lazer completa. 
19 99384-7400

 
Vende-se apartamento no con-
domínio Villa Das Praças - 
em Indaiatuba no Jardim Alice, 
apartamento com 2 dormitórios, 
sala, copa, cozinha, banheiro e 
lavanderia, uma vaga de garagem 
e condomínio com área de lazer 
completa com piscina, quadra po-
liesportiva e salão de festas com 
churrasqueira e está no valor de 
245 mil. Contato (19)99762-7708.
REF 07- Edif. Athenas – Lindo 
apto R$1.200.000,00 - Área útil 
184m², amplas sala e cozinhas, 04 
dormitórios, 02 suítes, 03 vagas de 
garagem, salão de festas, piscina. 
Fone – (19 ) 9 7109-6186
REF 13 – Apto Due Novo Alto 
Padrão - R$ 1.100.000,00 -Com 
- 128m2, Acabamentos diferen-
ciados, 3 suítes sala ampliada, 
lavabo, varanda gourmet fechada 
com vidro, área de serviço, ba-
nheiro de empregada, 03 Vagas 
de garagem cobertas e depósito 
privativo. Academia, sauna, ci-
nema, sala de jogos, salão para 
recepção, piscina, área gour-
met, Espaço Kids. Fone – (19) 9 
7109-6186
APARTAMENTO PLAZA BELA 
VISTA: 2 dormitórios c/ suíte 2 
vagas de garagem 19 99384-740

TERRENO RESIDENCIAL: 
London Park 300m² exelente 
topografia documentação ok com 
escritura Valor 260mil tratar com 
Proprietario 19 98288-1728
Terreno 20.000m² : com escritura 
(área rural) entrada pela rodovia 
José Boldrini, 150m da rodovia 
30% de área verde e nascente. 
Aceito permuta em Indaiatuba 
Valor R$50,00 m², valor abaixo 
do mercado. Local: Alto de Itaici, 
Barro Videiras, à 500m da igreja. 
(Aceito Proposta) Tel: 19 98800-
5342 com Proprietário 

 
Vendo /T roco  -  Locado: 
R$3.800,00 - Prédio comercial 
residencial próximo ao Haoc - Rua 
dos Indaiás, 256. Terreno 250m², 
contruído 230m². Ótimo local.Valor 
R$ 830 mil. Tratar (19) 98817-5312 
WhatsApp
Passo Ponto Comercial - (mer-
cearia)$125.000,00 em Indaiatuba 
vila aurora.Telef. 011-996888318
Sala comercial para locação. 
Edifício Corporate - Área útil 
39,99 Aluguel R$ 1.200,00 + Cond 
+ Iptu F.: (19) 98346-2299

 
Quer ser uma revendedora 
Lowell? Me pergunte como!  Tel: 
11-99197-2576 - Edimara
Viajo para o Paraguai encomen-
das 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, cria-
do mudo e cama) madeira 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 cartucho 
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$100,00 
F.: (19) 3935-1633
Vendo Geladeira Brastemp 2 
portas, cor: branca R$ 600,00 .: 
(19) 3935-1633
Vendo Fogão Cooktop com pedra 
de marmore R$300,00
Vendo 2 Cama elástica mini jump 
R$150,00 cada F.: (19) 3935-1633
Vendo -  Vaso com 30 penas de 
Pavão azul R$30,00. Tratar com 
Rosália 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 familiar, R$2.500,00 
+ tx de transferência  Tratar com 
Amauri 19 - 98134-4482
Vendo: Impressora HP semi-
nova pouco uso R$150,00 (19) 
99193-2917
VENDO: TV tubo Philips real fiat 
24P R$120,00 (19) 99193-2917
Aceito doação: de Gibis (19) 
99193-2917
VENDO: Balança de controle cor-
poral R$100,00 (19) 99193-2917
Vendo: Cadeira de roda de banho 
- R$ 200,00 Tel: 19 98174-5270
Vendo: Pia de Inox com valvula 
1,20m R$120,00 Tel: 19 98174-
5270
Estou doando: uma bacia de 
banheiro não entrego retirar no 
local (19) 99193-2917
vendo: Portão 1,60x2.10 valor: 
R$ 400,00 TEL: 3935-1633 Sonia
VENDO: TV tubo philco 14’P 
R$100,00 TEL: 3935-1633 Sonia
VENDO: Geladeira Brastemp 
2 portas R$500,00 TEL: 3935-
1633 Sonia

VENDO: 2 camas elasticas p  
adulto R$150,00 CADA TEL: 
3935-1633 Sonia
VENDO: 1 porta sanfonada de 
salão R$200,00 TEL: 3935-1633 
Sonia
VENDO: Poste de energia 
R$100,00 TEL: 3935-1633 Sonia
Vendo – Cômoda com corrediça 4 
gavetas cor escura, Criado mudo 
3 gavetas R$ 70,00 os dois. Tratar 
com Rosália 1998174-5270

 
Quer ser uma revendedora 
Lowell? Me pergunte como!  Tel 
11-99197-2576 - Edimara
Aulas de Portugues e redação 
com o Jornalista Ricardo F.: (19) 
98201-7566 / 98315-9064
Ofereço-me Para pequenos 
reparos residenciais Sidnei 19 
98997-8226
Ofereço-me Boleira, faço bolos de 
todos os sabores por encomenda 
F: 3894-1610 / 19 98976-3352 
Fatima
Ofereço-me Como cuidadora de 
Idoso ou Babá. F: 3894-1610 / 19 
98976-3352 Fatima
Ofereço-me como acompanhante 
de idoso diurno ou noturno não 
acamado, ou ajudante de cozinha. 
Tel: 19 99738-2266.
Ofereço-me Manicure Pé e mão, 
Cabelereira corte R$ 25,00, Bo-
tox sem formol grátis 1 corte. 
Atendimento a Domicilio  (19) 
99369-5615
Oferço-me para trabalhar como 
Pedreiro, Encanador ou Jardineiro 
Fone: (19) 99776-6841 WhatsApp
Ofereço-me Como cuidadora de 
idoso, ternho referencias e bom ni-
vel cultural 19 99188-0858 Simara
Ofereço-me: Trabalho com pintu-
ras, anos de experiência no ramo, 
Faça seu orçamento sem com-
promisso (19) 99193-2917 whats
Ofereço-me para conserto de 
máquinas de costura (Industrial e 
Domésticas) F.: (19) 99212-1731



Classificados | B15

Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

A C A B A D O R  D E 
MÁRMORE – Experi-
ência em acabamen-
tos diversos em már-
mores e granitos (45 
graus, reto, boleado, 
meia cana, rebaixado. 
Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

ASSISTENTE DE 
FATURAMENTO – 
Experiência na área 
Fiscal, emissão de No-
tas Fiscais e cobran-
ça. Desejável superior 
completo ou cursando. 
Pacote Office.

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS – Ex-
periência em limpe-
za, corte de grama, 
limpeza de piscina e 
manutenção predial. 
Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade de 
horário.

AUXILIAR DE LIM-
PEZA – Experiência 

na função. Residir em 
Indaiatuba. Disponibili-
dade de horários.

AUXILIAR DE LOGÍS-
TICA – Ensino médio 
completo. Informática 
básica. CNH B. Irá diri-
gir os carros da empre-
sa. Experiência em Al-
moxarifado, separação 
de pedidos e expedição 
de materiais.

AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO – Residir em Elias 
Fausto, Monte Mor ou 
Cardeal. Para trabalhar 
em serviços manuais, 
movimentando merca-
dorias. Disponibilida-
de para trabalhar em 
Turnos.

CONTROLADOR DE 
ACESSO – Experiên-
cia na função. Ensino 
médio completo. Dispo-
nibilidade de horários.

JARDINEIRO – Experi-

ência na função compro-
vada em carteira. CNH 
categoria B. Experiência 
em máquinas de cortar 
grama, soprador e dirigir 
tratores.

MOTORISTA – CNH 
categoria D. Experiência 
na função comprovada 
em carteira. Para traba-
lhar em Loja de material 
de construção.

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino médio 
completo. Conhecimen-
tos em Metrologia e 
Leitura e Interpretação 
de desenho mecânico. 
Experiência em operar 
máquinas convencio-
nais.

OPERADOR DE TOR-
NO CNC– Experiência 
em operar Torno CNC 
e Centro de usinagem 
(Comandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimen-
tos em Metrologia. En-
sino médio. Desejável 
possuir Curso de Lei-
tura e Interpretação de 
Desenho.

PROGRAMADOR DE 
TORNO CNC – Expe-
riência em programa-
ção de máquinas CNC 
(Centro de usinagem e 
torno CNC). Desejável 
Técnico em Mecânica. 
Residir em Indaiatuba 
ou região.

SOLDADOR – Expe-
riência em Solda MIG 
e TIG. Ensino médio. 
Residir em Indaiatuba.

TORNEIRO MECÂNI-
CO – Experiência na 
função comprovada 
em carteira. Residir em 
Indaiatuba ou região.

VENDEDOR (A) – Ex-
periência na função. 
Ensino médio comple-
to. Disponibilidade para 
trabalhar aos sábados. 
Desejável já ter traba-
lho em Lojas de mate-
rial de construção. 

 

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. ANTONIO SERAFIM DE CA-
MARGO com 88 anos, Viúvo 
de MARIA DE LOURDES ZA-
NETTI CAMARGO sendo filho 
de ANTONIO DE CAMARGO e 
FRANCISCA SERAFIM DE CA-
MARGO. Deixou os filhos: MA-
RIA ELISA, JOSE, RITA (Maio-
res). Falecido em: 27/03/2021, e 
Sepultado no Cemitério PAX em 
Sorocaba aos 28/03/2021.

2. DEMILSON ALVES DA SILVA 
com 51 anos, Solteiro sendo filho 
de MIGUEL ALVES DA SILVA e 
ANGELICA CORREA DA SILVA. 
Deixou o filho: JOÃO 17. Faleci-
do (a) em: 05/04/2021, e Sepul-
tado no Cemit. De Paranapoe-
ma- PR aos 06/04/2021.

3. JOSEFA FIRMO DA SILVA 
AGOSTINHO com 90 anos, Vi-
úva sendo filho (a) de JACINTO 
JOSE DA SILVA e MARIA FIRMO 
DE BARROS. Deixou os filhos: 
JOSE, SOCORRO, MARIA, 
JOÃO, ROBERTO, VERÔNICA, 
GERALDO, MARLI. Falecido (a) 
em: 06/04/2021, e Sepultado (a) 
no Cemit. São Luiz Gonzaga-PE 
aos 07/04/2021.

4. EDILSON JOSE DOS SAN-
TOS com 50 anos , Era Divorcia-
do(a) de TATIANE RODRIGUES 

DA SILVA sendo filho(a) de JOSÉ 
FRANCISCO DOS SANTOS e 
IDALIA ROSA DOS SANTOS. 
deixa filho(s): NICOLE 21,RAIS-
SA 13, Falecido em: 27/04/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 28/04/2021. 

5. TUIOCHI TAKAACHI com 89 
anos , Casado (a) com ROSA 
MITIE TAKAACHI sendo filho(a) 
de KAMIDI TAKAACHI e TOCHI 
TAKAACHI. deixa filho(s): NANCY, 
VITOR, ROSELY (MAIORES), Fa-
lecido em: 28/04/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
29/04/2021. 

6. FRANCISCO MURACA com 
60 anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de PASQUALE MURA-
CA e LUISA DE LUCA. deixa 
filho(s): BRUNA (24), Falecido 
em: 28/04/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
29/04/2021. 

7. ADENILSON DE SOUZA BA-
TISTA com 59 anos , Casado (a) 
sendo filho(a) de JOSE BATISTA 
e TEREZA BATISTA DE SOUZA. 
deixa filho(s): FERNANDA 39, VA-
NESSA 37, MAYRON 29, Falecido 
em: 28/04/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
29/04/2021. 

8. MARIA CARDOSO DA CUNHA 
com 58 anos , Era Viúvo(a) de 
APARECIDO FERNANDES DA 
CUNHA FILHO sendo filho(a) 
de CARMINE CARDOSO DOS 
SANTOS e SEBASTIANA DE OLI-
VEIRA SANTOS. deixa filho(s): 
MARCIO 42, JOSELI 39, LEIDE 
38, MARCELO 34, DOUGLAS 
27, Falecido em: 28/04/2021, 
e sepultado(a) no CEMITÉRIO 
MUN. DE ELIAS FAUSTO SP aos 
28/04/2021. 

9. UILSON RAMOS DOS SANTOS 
com 55 anos , Casado (a) com 
FRANCILEIDE GOMES DE SOUSA 
RAMOS  sendo filho(a) de JOVE-
LINO FRANCISCO DOS SANTOS 
e NAIR RAMOS DOS SANTOS. 
deixa filho(s): RENAN 28, TAMI-
RES 30, JOABE 19, Falecido em: 
29/04/2021, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 30/04/2021. 

10. TEODORO BEZERRA DE AL-
MEIDA NETO com 50 anos , Ca-
sado (a) com FERNANDA ALVES 
DE ALMEIDA  sendo filho(a) de 
FRANCISCO BEZERRA DE AL-
MEIDA e CELINA BEZERRA VDE 
ALMEIDA. deixa filho(s): RAISSA, 
JESSICA, BRUNA (MAIORES), 
Falecido em: 29/04/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 30/04/2021. 

11. MARIA JOSE PIRES DOS 
SANTOS com 87 anos , Era Vi-
úvo(a) de OTÁVIO SEBASTIÃO 
DOS SANTOS sendo filho(a) de 
JOSE MARIA PIRES e OLIMPIA 
VENTURINI. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 29/04/2021, e sepul-
tado(a) no CEM. MUNICIPAL DE 
PONGAI-SP aos 30/04/2021. 

12. MARIA JOSEFINA HALTER 
GABRIEL com 70 anos , Casado 
(a) com JAIR BENEDITO GABRIEL 
sendo filho(a) de JOSÉ HALTER 
e JOSEFINA MARRACHINI HAL-
TER. deixa filho(s): ALESSANDRO, 
ANA (MAIORES), Falecido em: 
30/04/2021, e sepultado(a) no CAN-
DELARIA aos 30/04/2021. 

13. NAILTON ALVES FREIRE com 
58 anos , Casado (a) com MARIA 
DO CARMO APARECIDA DE 
OLIVEIRA FREIRE sendo filho(a) 
de ERONILDES ALVES FREIRE 
e ELZA DOS SANTOS FREIRE. 
deixa filho(s): LEONARDO 21, 
GUILHERME 12., Falecido em: 
30/04/2021, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 01/05/2021. 

14. NAIR DOS SANTOS LOPEZ 
com 72 anos , Era Viúvo(a) de 
JOÃO BAPTISTA LOPEZ sendo 
filho(a) de JOSÉ BENEDITO DOS 
SANTOS e LAURINDA FARIA. 

deixa filho(s): MARIA 52, ANTÔNIO 
51, EDSON 48, MARCIO 45., Fale-
cido em: 01/05/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
01/05/2021. 

15. LUCIA CESARINA DE OLIVEI-
RA SANTOS com 64 anos , Casado 
(a) com JOAQUIM DOS SANTOS 
sendo filho(a) de CLEMENTE 
TOLENTINO DE OLIVEIRA e MA-
RIA CESARINA DE OLIVEIRA. 
NÃO DEIXA FILHOS., Falecido 
em: 01/05/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
01/05/2021. 

16. RITA DE CASSIA ANADÃO 
DE OLIVEIRA com 64 anos , Era 
Viúvo(a) de WALDEMAR DE OLI-
VEIRA sendo filho(a) de ADIER 
ANADÃO e MARIA DE LOURDES 
MONTALTI ANADÃO. deixa filho(s): 
MAISA , VALTER, WALDEMAR, 
BRUNA (MAIORES), Falecido 
em: 01/05/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
02/05/2021. 

17. ALBERTO RIBEIRO DA SIL-
VA com 85 anos , União estável 
com MARIA DE FATIMA COELHO 
BROGNO sendo filho(a) de BRAZI-
LINO RIBEIRO DA SILVA e STELLA 
OLIVEIRA RIBEIRO. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 01/05/2021, 

e sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 02/05/2021. 

18. MARCOS ANTONIO MONTEI-
RO DE OLIVEIRA com 46 anos , 
União estável com SEBASTIANA 
BRASIL ZACHESKI  sendo filho(a) 
de VALDECI LOPES DE OLIVEIRA 
e MARIA FATIMA MONTEIRO DE 
OLIVEIRA. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 02/05/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 03/05/2021. 

19. JOÃO ALVES MOREIRA com 
64 anos , Casado (a) com CLEO-
NILDE RODRIGUES DA COSTA 
MOREIRA sendo filho(a) de DUR-
VALINO ALVES MOREIRA e OFE-
LIA LOURENÇO. deixa filho(s): 
ALEXANDRE, SIDNEIA, RAFA-
ELA ( MAIORES ), Falecido em: 
02/05/2021, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 03/05/2021. 

20. JOSEFA ROSA DO AGUIAR 
ARAUJO com 74 anos , Casado 
(a) com MANOEL CAETANO DE 
ARAUJO sendo filho(a) de ANTO-
NIO AGUIAR SOBRINHO e ROSA 
MARIA DE LIMA. deixa filho(s): 
MARLENE, MARLI, MARILENE, 
MARLEIDE, MARILEIDE, MARCOS, 
MARCELO, MARILIA, Falecido em: 
03/05/2021, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 03/05/2021. 

21. MATHEUS HENRIQUE SIL-
VA DE ANDRADE com 2 anos , 
sendo filho(a) de JOÃO MARCOS 
HENRIQUE DE ANDRADE e 
MAYARA FERNANDA DA SILVA. 
Falecido em: 03/05/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 04/05/2021. 

22. AGNALDO PITANGUEIRA 
LIMA com 76 anos , Casado (a) 
com LAURINETE DOS SANTOS 
LIMA sendo filho(a) de IGNO-
RADO e HILDA PITANGUEIRA 
LIMA. deixa filho(s): ANSELMO 
53, MARCELO 51, Falecido 
em: 03/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
04/05/2021. 

23. RAFAEL FRANCISCO DA 
SILVA com 63 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de JOSÉ 
FRANCISCO DA SILVA e MA-
RIA JOSÉ DOS SANTOS. dei-
xa filho(s): ELANE 24, Falecido 
em: 03/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
04/05/2021. 

24. DURVIL FERRO ROCHA com 
80 anos , Casado (a) com MIRIAM 
BUENO ROCHA sendo filho(a) de 
DURVIL ROCHA e MATILDE FER-
RO ROCHA. deixa filho(s): PRIS-
CILLA 51, ADRIANA 49, CLAUDIA 

46., Falecido em: 03/05/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/05/2021. 

25. ANTONIO CHAVES FILHO 
com 60 anos , Casado (a) com 
MARIA ROCILDA DE AQUI-
NO CHAVES sendo filho(a) de 
ANTONIO CICERO CHAVES e 
DIAMANTINA MARIA DE AQUI-
NO. deixa filho(s): GISLENE 
28, Falecido em: 03/05/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/05/2021. 

26. MOACYR MARTINS com 
88 anos , Casado (a) com NAIR 
ORTOLANI MARTINS sendo 
filho(a) de BASILIO MARTINS 
e CHRISTINA MARTINS. deixa 
filho(s): MARIA CRISTINA 65, 
PATRICIA 48., Falecido em: 
04/05/2021, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 04/05/2021. 

27. SIRLENE ISABEL DE LIMA 
CRUZ com 44 anos , Casado 
(a) com JOSE DA VISITAÇÃO 
DA CRUZ sendo filho(a) de 
GERALDO MESSIAS DE LIMA 
e MARIA APARECIDA LEMES 
DE LIMA. deixa filho(s): ALES-
SANDRO 23, ALAN 21, LOIANE 
16, Falecido em: 04/05/2021, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/05/2021. 
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