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Educação retoma as aulas 
presenciais em 7 de junho

P. A3

A Secretaria Munici-
pal de Educação anun-
ciou nesta quarta-feira 
(26) a retomada gradual 
das aulas presenciais em 
toda rede de ensino do 
município. 

O rodízio entre os 
estudantes será feito para 
evitar aglomerações e as-
sim evitar a disseminação 
do vírus da Covid-19.

As salas de aulas vol-
tarão a receber os alunos 
do Maternal I e II, Etapas 
I e II, Ensino Fundamen-
tal e EJA (Educação de 
Jovens e Adultos) a partir 
do dia 7 de junho.

Porém, a presença do 
aluno em sala de aula não 
é obrigatória ficando a 
critério dos pais a escolha 
do ensino presencial ou 
100% online. 

ECONOMIAALUGUEL
SP recua e prorroga fase de 
transição até 14 de junho

Projeto no Senado proíbe 
despejos na pandemia

SAÚDE

A3 PAULISTA

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira 
(26) a prorrogação da fase de transição do Plano SP 
até o dia 14 de junho devido a circulação alta do vírus 
da Covid-19. O estado de São Paulo registrou alta de 
10% no número de casos.

O Senado discute nos próximos dias projeto, aprovado 
pela Câmara dos Deputados, que proíbe despejo e 
desocupação de imóveis, cujos locatários tenham sido 
afetados pela pandemia.  

Desde 2002, o Conselho Federal de Medicina (CFM) aprovou 
o uso da Telemedicina, porém, só poderia ser utilizada em 
situações emergenciais. Com a chegada da pandemia do co-
ronavírus, foi permitida a Telemedicina em todos os âmbitos, 
incluindo a Teleconsulta e o Telediagnóstico.

A Secretaria de Saúde de Indaiatuba promove amanhã 
(29) mais uma ação de vacinação contra a gripe que visa 
maior adesão dos públicos contemplados. Segundo a 
pasta, até o momento foram apenas 21,6% do público 
alvo sendo que a meta é de 90%.

Consultas de Telemedicina 
registra aumento em Indaiatuba

Primavera joga hoje pelas 
quartas da A3 do Paulista
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VACINAÇÃO
Saúde promove ação de 
vacinação contra a gripe 

SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA

E
S

C
A

N
E

IE
 P

A
R

A
 

M
A

IS
 C

O
N

T
E

Ú
D

O

Primavera e Barretos se enfrentam na tarde de hoje (28), às 
15h, no Gigante da Vila em Indaiatuba, pela partida de ida 
das quartas de final da Série A do Campeonato Paulista. 
O confronto de volta também já tem data marcada: será 
na próxima segunda-feira (31). P. A14



Artigo

Previsão do Tempo

A2

Você ou alguém muito querido, tem dificuldades auditivas? Como está a convivência social 
sua ou dessa pessoa? 

É muito difícil para quem apresenta algum nível de perda auditiva, continuar se comunican-
do normalmente, sempre haverá um “Hã? / Que?”, um “pode repetir, por favor?”, ou até mesmo 
uma interpretação errada na frase, sorrir para fingir que entendeu e, por fim, o assunto tratado 
na conversa é algo sério ou triste. Situações constrangedoras, que somente quem já passou sabe 
dizer o quão difícil é não ouvir.

A tendência é que as pessoas com dificuldades auditivas se isolem progressivamente, por 
perceber que não consegue acompanhar a conversa, não conseguem assistir a filmes junto a seus 
amigou e familiares, ou acompanhar uma música. O resultado final disso é isolamento social e 
depressão, em casos mais graves podendo até acelerar sinais de Alzheimer.

Estudo realizado pelo Instituto Nacional de Surdez e Outros Distúrbios da Comunicação (NI-
DCD) comprova que pessoas com perda auditiva tem mais probabilidade de apresentar quadros 
depressivos. 

Tratar da audição é tratar da comunicação, do convívio social, cuide de você, cuide de quem 
você ama. O primeiro passo é procurar especialistas em audição que prestem um serviço aten-
cioso e selecionem o equipamento que se adeque as necessidades individuais de cada paciente.

Gostou dessas informações? Na AUDIOCAMP você pode realizar 
uma avaliação gratuita. Siga-nos em nossas redes sociais, pois nelas 
sempre tem informação atualizada do mundo dos Aparelhos Auditi-
vos, se sentir mais curiosidade, procure uma AUDIOCAMP pertinho 
de você.

Editorial
Os desafios da retomada das aulas presenciais

Desde março do ano passado, estudantes e escolas tiveram que se 
adaptar a nova forma de aprender e ensinar devido a pandemia da Co-
vid-19. Diversos sistemas foram criados ao longo de 2020, e as aulas que 
antes eram em sala de aula, agora são através do computador.

Mas o que podemos esperar da educação em 2021? O maior desafio 
para escola e aluno, sem dúvidas, é a instabilidade, a incerteza no forma-
to das aulas. Com a flutuação de medidas para conter a Covid, questão 
de vacinas e lockdowns repentinos será dificílimo conseguir estabelecer 
uma rotina concisa de estudos. Estudar requer rotina, e sem dúvida e este 
será o grande ponto que as escolas devem pensar. Um segundo desafio, 
igualmente preocupante, é a lacuna de aprendizagem que os alunos en-
frentarão no retorno. 

Entre os pais, opiniões divididas. Há aqueles que precisam que os fi-
lhos retornem, pois precisam trabalhar e outros porque não possuem ha-
bilidade para acompanhar os filhos nos estudos. Assim como há aqueles 
que mesmo com dificuldades em acompanhar as aulas e dar um suportes 
as crianças preferem mantê-los em casa, pois temem que o vírus atinja a 
sua família.

Por outro lado existem professores que querem o retorno das aulas 
presenciais para reencontrar os alunos e retomar as aulas em sala de aula, 
mas há também aqueles receosos que apesar de saber da importância das 
escolas temem pela sua saúde e de sua família e acreditam que agora ainda 
não é o momento de reabrir as escolas.

Essa nova realidade será um grande desafio para todos na escola. 
Organizar essa retomada das atividades será como montar um difícil que-
bra- cabeça, buscando atender todas as obrigações da lei, em questão de 
segurança, mas também que se possa atender às necessidades de ensino. 

A PERDA AUDITIVA X DEPRESSÃO, QUAL A RELAÇÃO?

Receitas do  Lopes

Ingredientes 

Massa 
• 250 grama(s) de farinha 

de trigo 
• 40 grama(s) de manteiga 
• 110 mililitro (ml) de água 

morna 
• 4 grama(s) de sal 

Recheio
• 800 grama(s) de tiras de 

frango 
• 1 pimentão vermelho 

cortado em tirinhas 
• 1 pimentão amarelo cor-

tado em tirinhas 
• 1 e 1/2 cebola (meia lua) 
• 4 dente(s) de alho amas-

sado 
• Sal, pimenta do reino e 

óleo/azeite a gosto 

Modo de preparo 

Massa 
Coloque todos os ingre-

dientes em uma vasilha. For-
me a massa sovando por 5 
minutos. Dívida em bolinhas 
individuais pequenas e deixe 
repousar por 15 minutos. Es-

tique com o rolo e toste em 
ambos os lados em uma frigi-
deira bem quente. Não doure 
demais para ficarem flexíveis. 

Recheio
Em óleo ou azeite bem 

quente, doure bem as tiras de 
frango. Em seguida, adicione 
o alho, o sal e a pimenta-do-
-reino. Refogue e coloque a 
cebola e os pimentões. Deixe 
murchar e recheie as torti-
lhas.
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Governo SP sanciona 
programa Bolsa do Povo

Vendas reais da indústria 
paulista avançam 0,9% em abril

O governo paulista sancionou nesta quinta-feira (27) a lei que cria o 
programa Bolsa do Povo. A prioridade de atendimento a mulheres vítimas 
de violência e mães chefes de família -medida incluída pelos parlamentares 
na proposta- foi mantida na legislação. Com a sanção, o governo já pode 
iniciar o programa assistencial por meio de decretos de regula-
mentação. A expectativa é atender até 500 mil pessoas 
com pagamentos de até R$ 500 por mês com a 
junção de ao menos seis programas: Renda Ci-
dadã, Bolsa Auxílio, Bolsa-Trabalho (antigo 
Auxílio-Desemprego), Ação Jovem, Bolsa 
Talento Esportivo e Aluguel Social.

As Vendas Reais da indústria paulista registraram cresci-
mento de 0,9% em abril em relação a março, aponta o Levan-
tamento de Conjuntura da Fiesp/Ciesp. Apesar do agravamento 
da pandemia, a indústria paulista exibiu um desempenho melhor 

do que o observado na passagem de março para abril 
de 2020, o pior momento para a atividade na 

primeira onda. Uma das razões para a recuper-
ação da indústria neste ano é o aprendizado 

acumulado ao longo dos meses, refletin-
do na adoção de protocolos eficientes.

Estado anuncia 
eventos-teste para 
retomada dos eventos

SP inicia em agosto 
vacinação de pessoas 

de 45 a 54 anos
O Governador João Doria anunciou 

nesta quarta-feira (26) que o Estado de 
São Paulo irá realizar 10 eventos-teste para 
testagem e acompanhamento das pessoas por duas 
semanas. Os eventos previamente definidos ocorrerão 
em ambiente controlado, com testagem de participantes e equipe, 
assim como acompanhamento pós-evento do Governo do Estado. 
O objetivo deste estudo é ajustar, a partir de situações reais, as re-
gras que possibilitarão a retomada de um dos setores mais afetados 
na pandemia do coronavírus e que emprega milhões de brasileiros. 

O Governador João Doria projetou 
para agosto o início da vacinação contra a 

Covid-19 das pessoas de 45 a 54 anos e anun-
ciou a imunização dos trabalhadores de transporte 

aéreo para esta sexta-feira (28). Para isso, o Estado de São 
Paulo dependerá da efetividade do envio de quantitativos de 
vacina pelo Ministério da Saúde. A vacinação de trabalhadores 
de transporte aéreo começa nesta sexta-feira (28), com a imu-
nização nos aeroportos de Congonhas, Cumbica e Viracopos.

Venha para a Rede de Clínicas AUDIOCAMP e tenha uma experiência com o me-
lhor da tecnologia auditiva disponível. Aguardamos sua vista! Agende seu horário, pela 
nossa Central de Atendimento: 0800 591 2124 ou pelo WhatsApp: (19)9-8326-6237. 
E visite nosso site: www.audiocamp.com.br

Tortilha de frango



As salas de aulas terão 35% de ocupação e o retorno do aluno à escola não será obrigatório

Secretaria de Educação anuncia retomada 
das aulas presenciais a partir de 7 de junho

ARQUIVO ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

A Secretaria Muni-
cipal de Educação 
anunciou nesta 

quarta-feira (26) a reto-
mada das aulas presenciais 
em toda rede de ensino do 
município. As salas de aulas 
voltarão a receber os alunos 
do Maternal I e II, Etapas I 
e II, Ensino Fundamental e 
EJA (Educação de Jovens 
e Adultos) a partir do dia 7 
de junho.

Porém, a presença do 
aluno em sala de aula não 
é obrigatória ficando a cri-
tério dos pais a escolha do 
ensino híbrido (presencial 
e remoto)ou 100% online. 
Mas, aqueles pais que opta-
rem por mandar seus filhos 
à escola serão orientados 
pelas unidades de ensino 
quais serão os dias que o 
aluno irá presencialmente 
à sala de aula, isso porque 
a retomada se iniciará com 

até 35% da capacidade de 
ocupação. O rodízio entre 
os estudantes será feito para 
evitar aglomerações e assim 
evitar a disseminação do 
vírus da Covid-19.

A pasta ainda anunciou 
que as atividades pedagó-
gicas impressas continuam 
sendo obrigatórias para 
todos os alunos e as ofici-
nas, que são ofertadas nas 
escolas de período integral 
acontecerão também de 
forma presencial, confor-
me o cronograma de cada 
unidade escolar.

As famílias devem man-
ter um contato de WhatsA-
pp ativo com a escola em 
que o filho está matriculado, 
pois todas as informações 
pertinentes ao retorno pre-
sencial, aulas on-line e ati-
vidades pedagógicas serão 
repassadas por este canal 
de comunicação. 

Retomada
Para os alunos do Ma-

ternal I e II o retorno presen-
cial será de segunda a sexta-
-feira, sendo que as crianças 
do Maternal I frequentarão 
as aulas no período da tarde 
e os do Maternal II irão no 
período da manhã.

Já os alunos da Pré-es-
cola, Ensino Fundamental 
e EJA as aulas presenciais 
acontecerão às segundas, 

As unidades escolares irão aferir a temperatura de todos 
que entram na escola e o uso da máscara será obrigatório

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Projeto em discussão no Senado proíbe despejos e desocupações na pandemia
O Senado discu-

te nos próximos dias 
projeto, aprovado pela 
Câmara dos Deputa-
dos, que proíbe des-
pejo e desocupação de 
imóveis, cujos locatá-
rios tenham sido afe-
tados pela pandemia. 
Se aprovado, o texto 
suspende as decisões 
judiciais sobre o assun-
to até 31 de dezembro 
de 2021 e retroage, mu-
dando todas as decisões 
tomadas a partir de 20 
de março de 2020.

Os autores da pro-
posta, deputados An-
dré Janones (Avante 
– MG), Natália Bona-
vides (PT -RN) e Pro-
fessora Rosa Neide (PT 
– MT), afirmam que a 
ideia é proteger os mais 
humildes.

Valores restritos
A abrangência do 

projeto está restrita aos 
aluguéis de até R$ 600 
para imóveis residen-
ciais e até R$ 1,2 mil 
para imóveis comer-

ciais e exclui os imó-
veis que sejam únicos 
do locador.

Estão sob a ação do 
projeto todos os imó-
veis privados e públi-
cos, urbanos e rurais e 
que estejam sendo uti-
lizados para a moradia 
ou para a produção de 
forma unitária ou cole-
tiva.

O texto conside-
ra como beneficiários 
principalmente indiví-
duos, famílias ou co-
munidades, povos in-

dígenas, comunidades 
quilombolas e assenta-
mentos ribeirinhos.

Desestabilização 
A delegada do Cre-

cisp (Conselho Regio-
nal dos Corretores de 
Imóveis de São Paulo), 
subsede Indaiatuba, 
Elaine Branco, diz que 
ainda não tomou co-
nhecimento completo 
do projeto.

Corretores ouvidos 
pelo Mais Expressão 
revelaram preocupação 
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quartas e sextas, no perí-
odo em que o aluno está 
matriculado. O responsável 
deve manter o contato com 
a escola para saber o dia 
que o aluno deverá ir à aula 
presencial.

Para aqueles que op-
tarem pelas aulas 100% 
online haverá um apoio 
pedagógico on-line através 

do Google Meet. Estas 
aulas atenderão as crianças 
das Etapas I e II e Ensino 
Fundamental, nas terças e 
quintas-feiras. O horário e 
link em que a aula estará 
disponível para o aluno se-
rão informados pelo contato 
registrado na escola.

A pasta ainda informa 
que as atividades pedagó-
gicas impressas continuam 
sendo obrigatórias para 
todos os alunos. Os pais 
devem retirar as atividades 
na unidade escolar do aluno, 
e depois devolvê-las para os 
professores corrigirem.

Segurança
De acordo com a pasta, 

as escolas seguirão um 
rigoroso protocolo de bios-
segurança aprovado pela 
Vigilância Sanitária da 
Secretaria Municipal de 
Saúde e pela Secretaria da 
Educação, de acordo com as 
deliberações do Plano SP.

As unidades escolares 
irão aferir a temperatura de 
todos que entram na escola. 
O uso de máscara e garra-
fa individual de água são 
obrigatórios. A alimentação 
das crianças será servida 
embalada individualmente. 
As carteiras estão com dis-
tanciamento de segurança, 
e foi instalado dispenser de 
álcool em gel na entrada da 
unidade escolar e em todas 
as salas de aula. A limpeza 
das áreas comuns acontece-
rá várias vezes ao dia.

Para o retorno seguro é 
necessário o cumprimento 
rigoroso dos protocolos de 
biossegurança por todos 
os presentes no ambiente 
escolar.

Dúvidas podem ser 
esclarecidas nas próprias 
unidades escolares, de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, ou na Secretaria 
de Educação pelo telefone 
3801-9191.

com a decisão, sobretu-
do pelo fato de a ação 
do projeto retroagir a 
decisões desde 20 de 
março.

O presidente da Co-
missão de Shoppings 
Centers da OAB (Or-
dem dos Advogados do 
Brasil), seção Campi-
nas, Gustavo Maggio-
ni, diz que a decisão 
vai gerar insegurança 
jurídica.

Desnecessário
Para o presidente 

da comissão, o projeto 
não poderia retroagir 
a decisões já tomadas. 
Isto causará transtor-
nos desnecessários para 
uma grande parcela da 
população, segundo 
ele. 

Por causa do valor 
dos aluguéis considera-
dos, o projeto não afe-
tará os shoppings cen-
ters, onde os aluguéis 
são mais elevados que 
R$ 1,2 mil mensais, 
mas pequenos serão pe-
gos. (Eloy de Oliveira)

DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEIS



DIVULGAÇÃO

Vereador Alexandre Peres sugere auxílio 
psicológico às mulheres vítimas de violência 

Na última ses-
são de Câma-
ra realizada 

nesta segunda-feira 
(24), o vereador Ale-
xandre Peres (Cida-
dania) apresentou 
indicação que sugere 
ao Poder Executivo 
a implantação de um 
programa de atendi-
mento psicológico 
para mulheres vítimas 
de violência no âm-
bito do Programa Ca-
minho das Rosas (nº 
887/2021). 

A justificativa apre-
sentada traz os seguin-
tes argumentos: “As 
vítimas desses tipos de 
agressão muitas vezes 
sofrem com baixa au-
toestima e passam por 
sérios traumas que in-
terferem na vida coti-
diana e, quase sempre, 
as impedem de sair da 
situação de violência. 
O auxílio psicológico 
mais direcionado a es-
sas mulheres torna-se 
primordial para que 
elas superem o sofri-
mento e os transtor-
nos emocionais con-
sequentes da situação 
vivenciada”. 

De acordo com o 
parlamentar, “os nú-
meros relativos à vio-
lência contra o sexo 
feminino são alarman-

tes, por isso defendo 
e tenho dado a minha 
contribuição para a 
criação de mais polí-
ticas públicas em de-
fesa dos direitos das 
mulheres”, enfatizou 
Alexandre. 

De acordo com da-
dos da Secretaria de 
Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, 
somente nos três pri-
meiros meses de 2021 
foram registrados 
13.987 casos de lesão 
corporal contra as mu-
lheres, 15.570 amea-
ças, 3.080 estupros e 

Grupo de mulheres que concluiu o primeiro curso de defesa pessoal e que foi homenageado pelo vereador com moção de congratulações

A4 |  Cidade

Vereador defende a necessidade da criação de mais políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres

43 ocorrências de fe-
minicídio em todo o 
Estado. 

Defesa Pessoal
Alexandre Peres 

também foi autor da 
proposição para a cria-
ção de um curso de 
defesa pessoal direcio-
nado para o público fe-
minino (nº 367/2019), 
concretizada em outu-
bro de 2019. O curso 
foi realizado pela Se-
cretaria Municipal de 
Esportes, no âmbito 
do Programa Caminho 
das Rosas, que tem 
como foco a preven-

ção da violência con-
tra a mulher. 

O grupo de mulhe-
res que concluiu o pri-
meiro curso de defesa 
pessoal direcionado 
para o público femi-
nino foi homenagea-
do pelo parlamentar 
com uma moção de 
congratulações, entre-
gue às participantes 
no dia 15 de maio. 
“Essas 12 mulheres 
foram pioneiras nessa 
ação importantíssima 
que oferece meios de 
evitar a consumação 
da violência física no 

ambiente doméstico. 
Com essa atitude, elas 
dão o exemplo, in-
centivando que outras 
mulheres busquem 
auxílio para sair des-
sa triste situação. In-
felizmente, por conta 
da pandemia, o cur-
so foi suspenso, mas 
logo que a Secretaria 
de Esportes retomar as 
atividades, o curso de 
defesa pessoal para o 
público feminino será 
retomado e ampliado 
para outros pontos da 
cidade”, salientou Ale-
xandre Peres.

Outras Ações
Alexandre Peres é 

autor da lei municipal 
(nº 7.312 /2020) que 
veda a nomeação pela 
administração direta e 
indireta do município 
de pessoas condena-
das pela Lei Maria da 
Penha (Lei Federal nº 
11.340). 

O parlamentar tam-
bém fez indicações à 
Prefeitura de Indaiatu-
ba visando ampliar o 
acolhimento à mulher 
vitimizada. As indi-
cações nº 114/2019, 
nº 678/2020 e nº 
162/2021 propuseram 
estudo de viabilidade 

para implementar uma 
Casa de Acolhimen-
to para Mulheres, que 
seria um local de resi-
dência temporária que 
oferecesse assistência 
social, psicológica e 
jurídica para mulheres 
vítimas de violência 
doméstica. 

Ele também fez uma 
indicação para a criação 
de um Centro de Re-
ferência da Mulher (nº 
1.323/2020), um lugar 
onde as vítimas encon-
trariam apoio para sair 
da situação de violên-
cia. Já em 2021 foi feita 
a indicação para que se 
faça um estudo de via-
bilidade para a criação 
de lei que promova a 
concessão de auxílio 
aluguel às mulheres ví-
timas de violência do-
méstica (nº 142/2021).

O vereador Ale-
xandre Peres sugeriu 
ainda pleitear junto ao 
Governo do Estado 
a implantação de um 
Instituto Médico Legal 
- IML - em Indaiatuba 
(nº 288/2021), uma vez 
que todas as mulheres 
que sofrem violência 
precisam se deslocar 
até Campinas para 
passar pela perícia no 
IML. 

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br
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Coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, Paulo Menezes, 
alerta para o aumento no número de casos no estado de São Paulo

Até o momento foram vacinados apenas 21,6% do público alvo

VACINAÇÃO
Com baixa adesão, Saúde promove ação de vacinação contra a gripe neste sábado

GOVERNO SP

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Governo Estadual recua e prorroga 
fase de transição até 14 de junho
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A circulação alta do vírus fez com que o Governo SP recuasse na flexibilização que aconteceria a partir de 1ª de junho
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

O Governado r 
João Doria 
anunciou nes-

ta quarta-feira (26) a 
prorrogação da fase 
de transição do Plano 
SP até o dia 14 de ju-
nho. 

Na semana passa-
da Doria havia infor-
mado que o estado 
avançaria no Plano 
SP a partir do dia 1º 
de junho, porém com 
a circulação alta do 
vírus da Covid-19 o 
governador decidiu 
manter a atual fase 
para assim tentar im-
pedir que ocorra nova 
alta de casos no Esta-
do. “Os indicadores 
da pandemia reco-
mendam cautela neste 
momento, e é cautela 
que nós estamos ado-
tando”, afirmou Do-
ria.

De acordo com o 
Coordenador do Cen-
tro de Contingência 
do Covid-19, Paulo 
Menezes, o estado de 
São Paulo registrou 

nesta semana alta de 
10% no número de 
casos. Segundo da-
dos registrados nos 
últimos 14 dias de 
370 casos passaram 
para 418 por 100 mil 
habitantes. Já nas in-
ternações houve um 
aumento mais discre-
to de 72 casos para 77 
por 100 mil habitan-
tes.

“Avaliamos nesta 
semana de que não 

seria ainda o momen-
to de poder avançar 
como havia sido pen-
sado na semana ante-
rior, então hoje temos 
a extensão desta fase 
para continuarmos 
caminhando dessa 
forma. Continuamos 
tendo uma circulação 
alta do vírus, com no-
vos casos, então deve-
mos manter todas as 
medidas de segurança 
como uso de máscara 

constante e o distan-
ciamento”, avaliou 

Com isso, o funcio-
namento das ativida-
des econômicas como 
e s t a b e l e c i m e n t o s 
comerciais, galerias 
e shoppings podem 
funcionar das 6h às 
21h. O mesmo expe-
diente é seguido por 
serviços como res-
taurantes e similares, 
salões de beleza, bar-
bearias, academias, 

clubes e espaços cul-
turais como cinemas, 
teatros e museus.

Para evitar aglome-
rações, a capacidade 
máxima de ocupação 
nos estabelecimentos 
liberados continua li-
mitada em 40%.

Ainda permane-
cem liberadas as ce-
lebrações individuais 
e coletivas em igrejas, 
templos e espaços re-
ligiosos, desde que 
seguidos rigorosa-
mente todos os proto-
colos de higiene e dis-
tanciamento social.

O toque de reco-
lher continua nas 645 
cidades do Estado, 
das 21h às 5h, assim 
como a recomendação 
de teletrabalho para 
atividades administra-
tivas não essenciais e 
escalonamento de ho-
rários para entrada e 
saída de trabalhadores 
do comércio, serviços 
e indústrias.

Indaiatuba
Segundo a Secre-

taria Municipal de 

Saúde, desde o início 
da pandemia, 21.435 
pessoas contraíram 
a doença no municí-
pio. Desses, 20.784 
são considerados 
curados ou estão em 
recuperação domici-
liar; 552 evoluíram 
a óbito e 1.588 casos 
suspeitos aguardam 
resultados.

A Secretaria de Saúde 
de Indaiatuba promove 
amanhã (29) mais uma 
ação de vacinação contra 
a gripe que visa maior 
adesão dos públicos con-
templados até agora.

Segundo a pasta, até 
o momento foram 17.988 
vacinados, apenas 21,6% 
do público alvo que é 
de 83.272, sendo que a 

meta é de 90%. A menor 
adesão para a vacina da 
gripe são dos idosos, com 
16,97% seguindo dos 
professores com 32,32% 
os demais grupos es-
tão na faixa dos 40% de 
adesão.

Lembrando que para 
receber a vacina contra 
a gripe é preciso ter um 
intervalo de 15 dias após 

a imunização contra a 
Covid-19.

Podem receber a imu-
nização crianças de 6 
meses a menores de 6 
anos; idosos a partir dos 
60 anos; profissionais de 
saúde; professores; ges-
tantes e puérperas com 
até 45 dias após o parto. 

As vacinas estarão 
sendo aplicadas nas Uni-

dades de Saúde: UBS 7, 
na Morada do Sol; UBS 
4 na Morada do Sol; PSF 
Parque Corolla e UBS 
Campo Bonito. 

Para receber a vacina 
basta fazer o cadastro no 
sistema Minha Vacina e 
levar o QR Code junto 
com os documentos da 
saúde na Unidade de 
Saúde. 

A taxa de 
ocupação dos 

leitos é a
 seguinte:

Leitos Clínicos
Haoc: 95%
Santa Ignês: 100%

UTI
Haoc: 96%
Santa Ignês: 100%
*Externa: 100%

Número de vaci-
nados - 1ª DOSE
54.430

Número de vaci-
nados - 2ª DOSE
27.965
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A transdiciplina-
ridade não é 
um termo mui-

to conhecido, mas tem 
um profundo peso para 
transformar o aluno em 
um cidadão funcional. O 
método atual de ensino 
na maior parte das esco-
las, trabalha as discipli-
nas de modo setorizado, 
utilizando conteúdos 
distintos que não se co-
nectam, o que acaba 
dificultando a aplicabi-
lidade no cotidiano do 
indivíduo. A abordagem 
transdisciplinar tem o 
objetivo de quebrar as 
barreiras entre as disci-
plinas e trabalhar a uni-
dade do conhecimento, 
estimulando uma nova 
compreensão da reali-
dade, passando entre 
as disciplinas e além 
delas. O resultado disso 

Implantação da Cultura Maker nas escolas 
trabalha a abordagem transdisciplinar
Objetivo é quebrar as barreiras entre as disciplinas e trabalhar a unidade do conhecimento

AMADOTEC

é a transformação do 
aluno de forma global, 
ele passa a compreender 
a forma como os dife-
rentes conhecimentos 
trabalhados na escola 
são utilizados para um 
projeto de vida.

Uma forma de colo-
car em prática essa abor-
dagem é levar o Cultura 
Maker para dentro do 
ambiente escolar, uti-
lizando a estrutura de 
Fab Lab (Laboratório de 
Fabricação Digital) para 
incentivar a criação de 
projetos que abordem 
conteúdos multidisci-
plinares. “A proposta 
do Fab Lab vai além de 
um ambiente divertido 
na escola, os projetos 
que podem ser traba-
lhados com diferentes 
faixa etárias de alunos, 
podem transcender o 

conhecimento comum 
e levar o aluno a traçar 
um planejamento de 
vida. Como por exem-
plo, o estudo de próteses 
humanas: o desenvol-
vimento e o aperfei-
çoamento são estudos 
complexos que podem 
começar na escola e 

levar a uma especializa-
ção profissional”, expli-
ca a diretora pedagógica 
da empresa Amadotec, 
Lídia Medeiros.

Escolas do mundo in-
teiro estão incorporando 
ao currículo os princí-
pios e práticas da cultura 
maker, trabalhando os 

conteúdos do currículo 
básico de forma mais 
criativa, com foco na 
aplicabilidade da teoria 
em projetos concretos e 
assim integrando as dis-
ciplinas para um apren-
dizado contextualizado.

Em Indaiatuba já 
existe um Fab Lab, o 

qual pode ser utilizado 
por escolas e também 
pela comunidade, a em-
presa Amadotec é espe-
cializada nesse tipo de 
instalação e possui um 
laboratório completo 
para o desenvolvimento 
de projetos. Para utilizar 
os serviços é preciso 
entrar em contato pelo 
telefone (19) 3894-6129 
e marcar uma visita téc-
nica para conhecer o es-
paço e as possibilidades. 

“Nós já recebemos 
algumas Escolas da ci-
dade e da região e tam-
bém pessoas comuns 
que possuem grandes 
ideias, nosso objetivo 
é aproximar as pessoas 
das possibilidades tec-
nológicas que podem 
transformar o mundo”, 
finaliza a diretora da em-
presa, Marina Amado. 

Escolas do mundo inteiro estão incorporando os princípios e práticas da cultura maker
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Sicoob Cooplivre te ajuda a economizar na 
conta de luz e ainda valorizar o seu imóvel 

Segundo a Associa-
ção Brasileira de 
Energia Solar Fo-

tovoltaica (ABSOLAR), 
98,6% dos 645 municípios 
paulistas já possuem pelo 
menos um sistema solar 
fotovoltaico em funciona-
mento. Além de contribuir 
para a preservação do meio 
ambiente, a energia solar 
traz economia nas contas 
do mês. Porém, mesmo 
com grandes benefícios 
ambientais, econômicos 
e financeiros, o custo dos 
equipamentos é o que ain-
da separa a maior parte 
da população dessa ex-
celente alternativa. E é 
nesse ponto que o Sicoob 
Cooplivre vem ajudar com 
o financiamento energia 
fotovoltaica. 

João Victor dos Santos, 
diretor de negócios do 

Sicoob Cooplivre, explica 
as vantagens do crédito 
voltado para esse tipo de 
investimento. “Este finan-
ciamento possibilita aos 
cooperados a instalação 
deste tipo de energia sus-
tentável não só em suas 

casas, mas também em 
empresas. Nós oferece-
mos 100% dos recursos 
necessários à compra e ins-
talação dos equipamentos, 
com prazo de até 60 meses 
para pagar. A economia 
gerada com a implantação 

A economia gerada com a implantação do equipamento é de até 95% na conta de luz

do equipamento é de até 
95% na conta de luz.”, 
comenta. 

“Hoje em dia, os sis-
temas possuem uma tec-
nologia de ponta, ocupam 
pouco espaço nas casas 
ou empresas, possuem 

Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, a energia solar traz economia nas contas do mês
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manutenção barata e o 
investimento feito pode ser 
pago com a própria econo-
mia na fatura. Sem contar 
que você ajudará o meio 
ambiente utilizando uma 
energia limpa, renovável e 
sustentável. São iniciativas 

como essa que mostram o 
quanto o Sicoob Cooplivre 
acredita na evolução da 
sociedade sustentável e na 
preocupação com o meio 
ambiente.”, completa José 
Maria Maschietto, Presi-
dente do Sicoob Cooplivre.  

Levando em considera-
ção a sua economia mensal 
em relação a conta de luz, e 
aproveitando as taxas redu-
zidas e tempo de pagamen-
to que o Sicoob Cooplivre 
disponibiliza, o cooperado 
pode pagar o financia-
mento praticamente com 
a própria economia que o 
sistema vai gerar mensal-
mente. Assim, você usa o 
ar-condicionado, o chuvei-
ro, assiste televisão, o forno 
elétrico ou iluminações 
sem se preocupar e ainda 
valoriza o seu imóvel.  

Saiba mais em: Insta-
gram: @sicoobcooplivre | 
Facebook: /sicoobcoopli-
vreoficial    

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

CAGED
Indaiatuba registra saldo positivo na criação de empregos com carteira assinada em abril

Em abril deste ano, o 
número de trabalhadores 
contratados com carteira 
assinada foi superior ao de 
demitidos em Indaiatuba. 
Segundo o Ministério da 
Economia houve 2.958 ad-
missões e 2.461 demissões, 
o que resultou na geração de 
497 postos de trabalho.  

No Bras i l ,  houve 
1.381.767 admissões e 
1.260.832 desligamentos no 
mercado formal de trabalho, 
o que resultou na contratação 

de 120.935 trabalhadores.
“[O resultado] parece 

pouco frente ao que geráva-
mos antes, mas temos que 
considerar que [abril] foi o 
mês em que se sentiu mais 
o impacto da segunda onda 
da Covid-10”, destacou o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes.

Os dados fazem parte 
das estatísticas mensais do 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Novo 
Caged), que o ministério 

divulgou nesta quarta-feira 
(26). Com o resultado, o es-
toque de empregos formais 
no país (quantidade total de 
vínculos celetistas ativos) 
chegou a 40.320.857 – o 
que representa uma variação 
positiva de 0,30% sobre os 
40.199.922 registrados em 
março.

De janeiro a abril, hou-
ve 6.406.478 contratações 
e 5.448.589 demissões, o 
que representa um saldo de 
957.889 empregos.

AGÊNCIA BRASÍLIA

Indaiatuba gerou 497 postos de trabalho em abril de 2021, segundo Caged 
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Home office – o modelo que veio para ficar

A modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado

Que o “home 
office” vai se 
t o r n a r  u m a 

prática cada vez mais 
adotada por diversas 
empresas ninguém tem 
dúvida. Mas como ad-
mitir essa prática de 
forma correta? E se o 
empregado precisar 
se dirigir à empresa? 
Quais são os direitos 
dos empregados em 
“home office”? A em-
presa precisa fornecer 
o vale transporte? E o 
vale refeição?

Não se preocupe! 
Essas e outras respostas 
estão aqui nesse conte-
údo, além de informa-
ções que toda empresa 
precisa ter ao adotar o 
famoso “home office”.

Numa tradução lite-
ral o termo “home offi-
ce” significa escritório 
em casa. No entanto, 
o propósito é abordar 
as especificidades do 
teletrabalho, com suas 
características pecu-
liares. O teletrabalho 
não se confunde com 
o simples trabalho ex-
terno, pois até mesmo 
uma costureira pode 
ser empregada de uma 
empresa de confec-
ções, porém trabalhar 
na sua própria resi-
dência. Essa costureira 
não está praticando o 
teletrabalho, mas sim o 
trabalho externo.

Segundo a Conso-
lidação das Leis do 
Trabalho (CLT), “con-
sidera-se teletrabalho 
a prestação de serviços 
preponderantemente 
fora das dependências 
do empregador, com a 
utilização de tecnolo-
gias da informação e 
de comunicação que, 
por sua natureza, não 
se constituam como 
trabalho externo”.

Porém, não neces-
sariamente o trabalho 
precisa ser 100% em 
casa, pois segundo a 
legislação, o compare-
cimento às dependên-
cias do empregador é 
perfeitamente possível, 
para a realização de 
atividades específicas 
que exijam a presença 
do empregado no esta-
belecimento não des-
caracterizando o tele-
trabalho. Aliás, estudos 
indicam a importância 
do convívio social, 
portanto, reuniões e 
atividades esporádicas 
na empresa podem e 
devem ser feitas!

Contrato 
A modalidade de 

teletrabalho deverá 
constar expressamente 
do contrato individual 
de trabalho, que espe-
cificará as atividades 

que serão realizadas 
pelo empregado e é 
recomendável que seja 
elaborado por meio de 
um profissional da área 
jurídica.

O profissional que 
trabalha presencial-
mente pode ter ser 
contrato alterado para 
a modalidade de tele-
trabalho desde que haja 
um mútuo acordo entre 
as partes e que seja 
elaborado um aditivo 
contratual. E caso não 
der certo a alteração do 
trabalho remoto para o 
presencial é possível.

Suporte
As disposições re-

lativas à responsabi-
lidade pela aquisição, 
manutenção ou forne-
cimento dos equipa-
mentos tecnológicos 
e da infraestrutura ne-
cessária e adequada à 

prestação do trabalho 
remoto, bem como o 
reembolso de despesas 
arcadas pelo emprega-
do devem estar expres-
samente previstas em 
contrato escrito. A em-
presa não tem a obriga-
ção de fornecer todas 
as utilidades, mas a 
boa prática mostra que 
para a realização de 
um bom trabalho, é 
fundamental que o em-
pregado tenha acesso a 
boas ferramentas.

O vale transporte 
tem a finalidade de 
custear a locomoção 
do empregado de sua 
casa até a empresa. 
Logo, se não haverá 
deslocamento, a em-
presa não é obrigada 
a efetuar o pagamento 
do vale transporte ao 
empregado.

Já o vale refeição, 
quando prevista a obri-

gatoriedade de forneci-
mento na Convenção 
Coletiva de Trabalho 
(CCT), normalmente 
não faz referência ao 
local de trabalho do 
empregado, pouco im-
portando se ele está na 
modalidade presencial 
ou teletrabalho. Portan-
to, é obrigação da em-
presa fornecer o vale 
refeição também ao 
empregado na moda-
lidade de teletrabalho.

Como controlar 
a jornada de trabalho
Atualmente existem 

inúmeras ferramentas 
de controle de jornada 
que não justifica dis-
pensar essa fiscaliza-
ção. É de conhecimento 
público que o ônus de 
fazer prova da jornada 
deveras praticada pelo 
empregado em eventu-
al demanda trabalhista 

recai sempre sobre o 
empregador. Por isso, 
adotar o controle de 
jornada é sempre pru-
dente e recomendável.

De todo modo, o 
perfil do novo gestor 
que surgirá após a pan-
demia do COVID-19 
incluirá essencialmente 
uma maior preocupa-
ção com o controle da 
produtividade, do que 
propriamente o contro-
le de jornada.

Escrito por Percival 
Nogueira de Matos, 
Advogado e Contador, 
especialista em Direi-
to Tributário, Direito 
Societário e Holding, 
Direito do Trabalho e 
Processual do Traba-
lho, sócio do escritó-
rio PNM Advocacia e 
do escritório contábil 
Harmonia Contabili-
dade.

Saiba como funciona essa modalidade de trabalho que está sendo adotada cada vez mais pelas empresas



Neste ano o colégio participou do concurso Internacional Canguru de Matemática Brasil

Colégio Meta registra participação 
em concursos e olimpíadas externas

Neste ano de 
2021, mesmo 
e m  m e i o  à 

pandemia, ao Ensino 
Remoto e Híbrido, o 
Colégio Meta registra 
a sua marca na parti-
cipação em olimpíadas 
e concursos externos, 
promovidos por or-
ganizações nacionais 
e internacionais, os 
quais acontecerão em 
diferentes períodos do 
ano letivo.

Em março, os alu-
nos dos 3ºs Anos do 
Ensino Fundamental 
I ao 3° ano do Ensino 
Médio, participaram do 
Concurso Internacional 
Canguru de Matemáti-
ca Brasil. O Concurso 
Canguru de Matemáti-
ca é uma competição 
anual internacional 
com origem na França, 
administrada global-
mente pela Associação 
Canguru sem Frontei-
ras (Association Kan-

gourou sans Frontières 
- AKSF).  O concurso 
é a maior competição 
de Matemática do mun-
do, com mais de 6 mi-
lhões de participantes 
por ano nos mais de 
80 países, cuja meta é 
ampliar e incentivar o 
desenvolvimento dos 
conhecimentos ma-
temáticos, contribuir 
para a melhoria do en-
sino de Matemática em 
todos os níveis da Edu-
cação Básica, favorecer 
o estudo de maneira 
interessante e contex-
tualizada, aproximando 
os alunos do universo 
da Matemática, esti-
mular a capacidade dos 
alunos de obter prazer 
e satisfação intelectual 
na resolução de pro-
blemas de Matemática 
pura ou aplicada. A 
participação dos alunos 
foi de grande valia e 
experiência para todos! 
Melhor que isso, os 

resultados da primeira 
fase foram incríveis. 
O Colégio conquistou 
noventa e uma premia-
ções, entre medalhas 
de ouro, prata, bronze 
e honra ao mérito!

Os alunos dos 9ºs 
Anos do Ensino Funda-
mental II e EM partici-
param da primeira fase 
da OBS – Olimpíada 
Brasileira do Saber, 
criada em 2014. Trata-
-se de uma competição 
de alto nível e excelên-
cia para estimular o in-
teresse dos estudantes 
brasileiros pela Mate-
mática e suas tecnolo-
gias, Língua Estrangei-
ra e Ciências da Natu-
reza. Serão três fases: 
a primeira foi a prova 
aplicada com questões 
objetivas de Matemáti-
ca, Raciocínio Lógico e 
Ciências da Natureza; 
a segunda fase será a 
prova com questões ob-
jetivas de Atualidades, 

Língua Estrangeira e 
Tecnologia; na última 
fase, serão seleciona-
dos os melhores da 
escola para representar 
a instituição em diver-
sas provas. O Colégio 
está vibrando com os 
excelentes resultados!

Alunos do Ensino 
Fundamental II estão 
participando da Olim-
píada Árvore, um con-
curso pedagógico para 
incentivar a leitura crí-
tica a partir de textos da 
esfera jornalística. Para 
celebrar o Ano Inter-
nacional da Economia 
Criativa, estão sendo 
abordados conteúdos 
sobre empreendedoris-
mo juvenil, profissões 
do futuro, crises eco-
nômicas e educação fi-
nanceira. Oportunidade 
ímpar!

Outras olimpíadas, 
concursos e mostras 
ainda estão por vir. O 
Colégio também par-

ticipará da OBMEP 
- Olimpíada Brasilei-
ra de Matemática, um 
projeto nacional dirigi-
do às escolas públicas 
e privadas do Brasil, 
realizado pelo Instituto 
de Matemática Pura e 
Aplicada - IMPA, com 
o apoio da Sociedade 
Brasileira de Mate-
mática – SBM. Essa 
Olimpíada é promovida 
com recursos do Minis-
tério da Educação e do 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações 
e Comunicações – MC-
TIC. O Colégio Meta 
será representado com 
inúmeros alunos, do 
6º ano do Ensino Fun-
damental ao 3° ano 
do Ensino Médio. Os 
resultados iniciais já se 
mostram surpreenden-
tes nesta Olimpíada.

De acordo com a 
Coordenadora Peda-
gógica do Ensino Fun-
damental II - Jessami-

ne Franz “é incrível o 
quanto estes alunos se 
dedicam às olimpíadas 
e concursos externos! 
Muito mais do que 
ganhar, aprendem a 
respeitar seus próprios 
limites e os limites de 
seus colegas. Apren-
dem ainda que o mais 
importante é participar 
e encarar os desafios. 
Com toda certeza, sai-
rão dessas atividades 
pessoas muito melho-
res, crescidas, amadu-
recidas, vencedoras”. 

Para conhecer mais 
sobre as atividades 
desenvolvidas no Co-
légio, acesse o portal 
www.coleg iometa .
com, ou venham nos 
visitar. A Unidade I 
está situada à Rua Her-
mínio Steffen, nº 96, 
Jardim Regina, e a 
Unidade II, à Av. Cel. 
Antônio Estanislau 
do Amaral, nº 1541, 
Itaici.
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Atendimentos por Telemedicina são 
oferecidos pelo SUS em Indaiatuba

Médica realizando uma Teleconsulta. Em Indaiatuba, são priorizados os pacientes com sintomas de COVID-19 

Desde 2002, o 
Conselho Fe-
deral de Me-

dicina (CFM) aprovou 
o uso da Telemedici-
na, porém, naquela 
época, só poderia ser 
utilizada em situações 
emergenciais.

Com a chegada da 
pandemia do corona-
vírus, em 15 de março 
de 2020 foi aprovada 
a lei nº 13.898, que 
permitiu a Teleme-
dicina em todos os 
âmbitos, incluindo a 
Teleconsulta e o Tele-
diagnóstico, por tem-
po indeterminado, 
ou, ao menos, até que 
a situação pandêmica 
melhore. Atualmente, 
muitas pessoas estão 
deixando de ir às Uni-
dades de Pronto Aten-
dimento (UPA), por 
medo de contrair o 
vírus. É nesse contexto 
que se faz importante 
a consulta online em 
algumas especialida-
des médicas.

De acordo com a 
Secretária da Saúde 
de Indaiatuba, Grazie-

GOOGLE

la Garcia, a prefeitura 
priorizou neste mo-
mento o atendimento 
de pessoas com sinto-
mas da Covid-19, mas 
algumas especialida-
des como dermatolo-
gia, gastroenterologia, 
neurologia e endocri-
nologia tiveram êxito 
ao serem praticadas de 
forma online. Porém, 
sempre que necessário 
e seguindo as orienta-

ções do médico res-
ponsável, o paciente é 
encaminhado ao aten-
dimento presencial. 

“Durante a pande-
mia notamos um au-
mento da procura pela 
Telemedicina, pois o 
acesso é rápido e se-
guro, e ainda porque 
evita que uma pessoa 
sintomática ande pela 
cidade potencialmen-
te espalhando o vírus, 

o que ajuda a diminuir 
as contaminações”, 
explica a secretária. 
Outro ponto impor-
tante, na visão dela e 
da secretária adjunta 
Heloísa Salatino, é que 
o teleatendimento de-
safoga as unidades de 
Saúde, deixando assim 
o atendimento presen-
cial para quem tem 
quadros clínicos mais 
graves, como os que 

incluem falta de ar. 
De acordo com 

elas, o atendimento 
online é igualmente 
humanizado, tendo 
toda a atenção para 
que o paciente se sin-
ta seguro e acolhido. 
Em caso de dificulda-
des cognitivas ou falta 
de habilidade com o 
digital, a pessoa é en-
caminhada ao aten-
dimento presencial, 

para que a qualidade 
do diagnóstico não 
seja perdida. 

Graziela Garcia e 
Heloísa Salatino afir-
mam que as consultas 
online são realizadas 
em softwares desen-
volvidos propriamen-
te para a medicina. 
A prefeitura utiliza a 
tecnologia também 
para fazer toda a ges-
tão, desde os prontu-
ários, com o sistema 
próprio Salus, até o 
Sistema Minha Vaci-
na, que administra a 
Campanha de Vacina-
ção contra a COVID, 
e ainda, o monitora-
mento do pronto aten-
dimento, que também 
é feito de maneira in-
formatizada.

“O departamento 
de Informática anda 
de mãos dadas com a 
Saúde, pensando em 
soluções inteligen-
tes para oferecer aos 
pacientes um atendi-
mento de qualidade. É 
a junção da Medicina, 
humanização e tecno-
logia do mundo con-
temporâneo”, afirma 
a secretária Graziela 
Garcia. 

O atendimento online oferece toda a atenção para que o paciente se sinta seguro e acolhido
BÁRBARA GARCIA 
r m c @ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r
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Guarda Civil flagra 3 casos de tráfico de drogas no Morada do Sol

Todas as drogas foram localizadas no Jardim Morada do Sol

REPRODUÇÃO 

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Polícia começa a desvendar o mistério do 
crime na suíte 6 de motel de Indaiatuba

Com a prisão de 
um suspeito, na 
terça-feira (25), 

a Polícia de Indaiatuba 
começou a esclarecer 
o mistério do crime na 
suíte 6 do Park Motel, 
em Indaiatuba, onde um 
casal foi assassinado a 
facadas no último dia 16.

De acordo com infor-
mações extraoficiais, o 
suspeito teria cometido 
os crimes por ciúme. Ele 
é cunhado da mulher e 
teve um relacionamento 
com ela. Daí a razão para 
o homem assassinado ter 
perfurações na região ge-
nital.

A polícia chegou ao 

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br

A polícia ainda vai ouvir outros suspeitos e pessoas que tiveram contato com o casal antes e depois do crime

Prisão de suspeito, que era cunhado de uma das vítimas, reforça a tese de crime passional
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suspeito, cujo nome não 
foi divulgado, depois de 
descartar o homicídio se-
guido de suicídio, já que 
as duas vítimas tinham 
perfurações nas costas, e 
verificar que não houve 
arrombamento da suíte.

Ao descobrir que o 
suspeito trabalha no mo-
tel e estava morando nos 
fundos do estabelecimen-
to, pois tinha saído da ca-
deia havia alguns meses 
e não tinha onde ficar, a 
polícia concluiu que ele 
poderia acessar a suíte.

Essa condição era 
comum aos outros fun-
cionários. O que foi 
determinante para esse 
funcionário ser apontado 
foi ele ter dito no interro-
gatório que encontrou os 

celulares das vítimas no 
telhado do motel.

Os policiais acharam 
estranho, pois as câmeras 
de segurança não indica-
vam que o casal tivesse 
saído do quarto. Mais: 
os demais pertences es-
tavam na suíte e os celu-
lares poderiam ter men-
sagens motivadoras do 
crime.

O delegado Luís Fer-
nando Dias de Oliveira, 
titular de Indaiatuba, dis-
se que vai aguardar os 
laudos periciais. Ele só 
revelou que o morto era o 
piloto Mário Sérgio Lima 
Flores, de 42 anos, e a 
morta Gislane da Silva, 
de 38.

A prisão do suspeito é 
temporária e deverá durar 

30 dias. A polícia ainda 
vai ouvir outros suspei-
tos e pessoas que tiveram 
contato com o casal antes 
e depois do crime. Além 
de colher mais provas 

sobre o envolvimento do 
preso.

Funcionários do mo-
tel disseram que o casal 
ia sempre ao local. O pi-
loto era morador de Itu e 

TRÁFICO

A Guarda Civil de 
Indaiatuba registrou 
três flagrantes de trá-
fico de drogas na sex-
ta-feira (21), todas no 
Jardim Morada do Sol. 

Avisados pelo Cen-
tro de Operações e 
Inteligência, no pri-
meiro caso, os agen-
tes encontraram dois 
homens em at i tude 

suspeita na rua José 
Estanislau Ambiel.

Um deles portava 
seis microtubos de co-
caína e o outro, que 
usava uma motocicleta 
com placa artesanal, a 
qual foi apreendida, 
confessou que estava 
indo comprar a droga.

Na segunda ocor-
rência, no Conjunto 

Habitacional  Lúcio 
Artoni, uma equipe da 
Romi encontrou um 
jovem andando em 
cima do muro e isto 
chamou a atenção dos 
agentes. 

Na abordagem, eles 
encontraram com ele 
uma porção de ma-
conha, uma pedra de 
crack e 55 microtubos 

ela de Indaiatuba. O que 
chamou a atenção no dia 
do crime é que os dois se 
demoraram 20 horas no 
quarto. Isto não era co-
mum a eles.

cheios de cocaína, além 
de mais 318 porções de 
maconha escondidos.

O terceiro caso, os 
agentes desconfiaram 
de três indivíduos em 
um ponto conhecido 
pela venda de drogas 
e apreenderam duas 
porções de maconha 
e 20 microtubos com 
cocaína.
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Clínica Bicho Amigo

Adelaide Decorações

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

Para quem está precisando de serviços de funilaria, 
pintura, polimento, cristalização, martelinho etc.... O lugar 
certo é no Joey Funilaria e Pintura. Serviço excelente e 
ótimo preço. Vá conhecer na Rua Sílvio Candello,634-
Morada do Sol (antiga 70).

Dr. Thiago da Sorriprime recebendo um delicioso Bolo 
da Madre, carinho do Jornal Mais Expressão.

Alunos da 2° Etapa durante a atividade “ Mercadinho”.

Maria Cristina, aluna da 2° Etapa do Colégio Meta, em 
atividade “Mercadinho”.

Colégio Meta

Sorriprime

Ettore com sua linda Safira em consulta na Clínica 
Bicho Amigo.

Manuela, aluna do Colégio Meta com a sua mãe no café da 
manhã em homenagem ao Dia das Mães.

Pedro, aluno da 2° Etapa do Colégio Meta, em atividade 
“Mercadinho”
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Essa semana quem aniversariou foi a Lucimara do Yázigi,  nós do Mais Expressão 
desejamos parabéns, muitas felicidades, saúde e sucesso sempre!!

Patrícia e Anderson da Invest Center, receberam essa semana um carinho 
do Mais Expressão,  um delicioso Bolo da Madre!

Angélica Mariano com Cibele Lima professora de Cosmetologia, um curso que 
visa desenvolver e conduzir as melhores entregas de Tratamento Capilar. Pa-
rabéns Angélica por sempre estar se especializando para melhor atender seus 
clientes!!

Gilson , Ivan, Mateus, Léia e Maxwel equipe da 123 Petapp, uma loja completa pra seu Pet. Fica na Av. Visconde 
de Indaiatuba, 300  , Vila Vitoria I.

Cliente novo chegando a Pizzaria Forneria Paulistana, fica na Av. João Ambiel, 
1400, Jd. Cidade Jardim. Sejam muito bem vindos!!

Luana Evangelo com Cristiane Alves Silveira cliente 
muito especial do salão Lu Evangelo Nails Lounge, que 
fica na Av. Conceição, 2783, Cidade Nova  !!



SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC 
PRIMAVERA 

Jogos serão transmitidas pela internet; primeiro duelo ocorre às 15h no Gigante da Vila

Primavera e Barre-
tos se enfrentam 
na tarde de hoje 

(28), às 15h, no Gigante 
da Vila em Indaiatuba, 
pela partida de ida das 
quartas de final da Sé-
rie A do Campeonato 
Paulista. O confronto de 
volta também já tem data 
marcada: será na próxi-
ma segunda-feira (31), 
às 20h, no Estádio Mu-
nicipal Antonio Gomes 
Martins, em Barretos.

Todas as partidas das 
quartas de final da Série 
A3 serão transmitidas 
ao vivo pela internet, 
no canal FPF TV no 

Youtube, e também nos 
aplicativos Mycujoo e 
Paulistão Play. 

O Primavera termi-
nou a primeira fase do 
certame na sétima po-
sição, com 23 pontos, 
sendo seis vitórias, cinco 
empates e quatro derro-
tas. O último resultado 
negativo foi na terça-fei-
ra (25), quando o time foi 
à Votuporanga e perdeu 
para os donos da casa 
por 3 x 1. As duas equi-
pes entraram em campo 
já classificadas para as 
quartas de final.  

Já o Barretos venceu 
o rebaixado Batatais pelo 
placar de 2 x 0, fora de 
casa, e terminou na vi-
ce-liderança. O time so-

Primavera e Barretos se enfrentam hoje e 
segunda-feira pelas quartas da A3 do Paulista
JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

Primavera terminou a primeira fase na sétima colocação, por isso faz o primeiro jogo em casa  

mou 27 pontos, com oito 
vitórias, três empates e 
quatro derrotas. 

Assim, com a melhor 
campanha, o Barretos 
garante vaga nas semifi-
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nais em caso de empate 
no placar agregado dos 
dois jogos. Não haverá 
cobranças de pênaltis! 

Na história do con-
fronto entre as duas equi-

pes, o time de Barretos 
leva a melhor. Foram 
oito jogos, com duas vi-
tórias do Primavera, um 
empate, e cinco vitórias 
da equipe adversária. 

No duelo, nesta mesma 
edição do Paulista, o 
Fantasma levou a melhor 
e, na casa do adversário, 
venceu pelo placar de 
3 x 1. 

Classificados
Além de Primavera 

e Barretos, também vão 
disputar as quartas de 
final da Série A3 do 
Paulista: o líder Noroes-
te, Votuporanguese (3º 
colocado), São José (4º), 
Linense (5º), Marília (6º) 
e Nacional (8º). 

Foram rebaixados e 
irão disputar em 2022 a 
quarta divisão do futebol 
paulistas as equipes do 
Batatais (15º) e Penapo-
lense (16º). 



A Madeireira Ma-
delasca existe há 
30 anos, mas foi 

adquirida pelo empresá-
rio Valdir Saladini há 18. 
Valdir é natural do interior 
de São Paulo, cidade de 
Fernandópolis, e quando 
jovem veio morar em In-
daiatuba, para trabalhar 
como gerente no antigo 
Shop da Madeira. Após 
20 anos, tornou-se sócio 
da Madelasca. Em 2006, 
comprou a parte do par-
ceiro e tornou-se, então, 
proprietário.  De lá para cá, 
a Madeireira Madelasca 
ficou bastante conhecida 
aqui na cidade.

Valdir Saladini Junior, 
filho do empresário, tem 
27 anos e trabalha com o 
pai desde os 15. Suas duas 
irmãs, Patrícia e Patiani 
Saladini, também fazem 
parte da equipe, uma no 
setor financeiro e outra na 
parte de vendas da empre-
sa. O irmão do proprietá-
rio, Valdenir, e seu filho 
Yan, também colaboram. 
Portanto, é uma empresa 
familiar, que, segundo 
Júnior, cresce anualmente. 

O motivo do cresci-
mento constante, de acor-
do com ele, são as melho-

Madelasca oferece serviços em Madeira 
em todas as etapas da Construção
Pelo aumento de serviços no setor de Construção Civil na Pandemia, eles não pararam de atender

JUNIOR SALADINI

rias que implementam de 
tempos em tempos, tanto 
na escolha dos colabora-
dores, como nas parcerias 
com prestadores de serviço 
e na compra das melhores 
madeiras, com bom custo-
-benefício para os clientes. 

“Hoje há uma tendên-
cia crescente nos pedidos 
de forros e painéis ripados, 
nos quais a gente vem se 
especializando”, explica 
Júnior. Eles participam da 

obra desde o básico, que 
consiste em fazer o ‘ga-
barito’ da construção para 
as marcações necessárias 
na topografia e terrapla-
nagem, até o acabamento 
do imóvel, com aplicação 
das madeiras em pisos 
do tipo tacos, assoalhos, 
decks, pergolados, painéis 
de floreiras e semelhantes. 

Todas as madeiras de 
origem têm o certificado do 
DOF (Documento de Ori-

gem Florestal). Somente 
para as madeiras de pinos 
e eucaliptos o documento 
não é necessário, pois já 
são vindas de refloresta-
mento. 

Oferecem também fe-
chaduras, dobradiças, pu-
xadores, e tudo o que pode 
acompanhar o serviço de 
madeireira. As madeiras 
com que mais trabalham 
são Cumaru, Garapeira, 
Tamarino, Muiracatiara, 

Angelim, Pariri, Sucupi-
ra Amarela, Cedro Rosa, 
Cedrinho, Freijó e Peroba 
Rosa de demolição. Eles 
também fazem janelas, 
portas e batentes sob me-
dida, em produção própria. 
“Muitos clientes já vêm 
com o projeto feito, e a gen-
te tenta executar da forma 
mais parecida com o pen-
samento e desejo deles”.

Na Pandemia, eles não 
puderam parar o atendi-

mento, pois a quantidade 
de pedidos aumentou, já 
que o setor da Construção 
Civil cresceu nesse perí-
odo. Eles têm atualmente 
cerca de 30 funcionários e, 
inclusive, precisaram con-
tratar mais uma estagiária, 
Patrícia, que faz parte da 
equipe de vendas. 

Júnior conta que o 
serviço é bastante elogia-
do, com vários exemplos 
de sucesso. “Temos uma 
equipe muito bem-educa-
da, que atrai as pessoas. 
Somos bem avaliados em 
condomínios residenciais 
fechados e até em bairros, 
executamos obras e portas 
com um bom feedback”. 

Se você ficou interes-
sado, é só procurá-los no 
Facebook como Madeirei-
ra Madelasca, no Instagram 
como @madeireiramade-
lasca.  O site institucional 
é o www.madelasca.com.
br , o telefone para conta-
to é: (19) 3801-2884 e o 
e-mail, madelasca@gmail.
com. Eles estão atendendo 
presencialmente, com to-
das as medidas sanitárias 
contra a COVID-19, entre 
7h30 e 17h30 de segunda 
a sexta, e das 7h30 às 12h, 
aos sábados. O endereço 
fica na Avenida Visconde 
de Indaiatuba, nº 855, no 
bairro Jardim América. 

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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Acima, a fachada da Madelasca. Abaixo, toda a equipe de funcionários, a maioria membros da 
família do proprietário Valdir Saladini



A iniciativa veio do músico Tacau Almeida, o ator Elias Raimundo, e Marcela Almeida

Canal ‘Tudão Cult’ pretende 
dar visibilidade a novos artistas

O Canal do Youtube 
“Tudão Cult” foi 
pensado inicial-

mente pelo músico e com-
positor Tacau Almeida, que 
decidiu reunir os amigos 
Elias Raimundo, que é ator 
profissional, e Marcela Al-
meida, responsável por en-
contrar artistas para contar 
suas trajetórias e criações. 

O objetivo principal é 
dar visibilidade para artis-
tas não muito conhecidos 
do grande público, e como 
“Arte”, vale tudo: esquetes 
teatrais, músicas, literatura 
de cordel, recitação de po-
emas e até desenhos. Toda 
linguagem artística é bem-
-vinda, por isso o nome, 
“Tudão Cult”. 

Tacau Almeida tem 44 

anos, natural de Venturo-
sa, em Pernambuco, e vive 
exclusivamente da Música. 
Os cordéis são recitados 
por ele, e na sua visão, um 
dos artistas que colaborou 
e trouxe mais sentimento 
de gratidão foi o repentista 
Máximo Bezerra: ele com-
pôs versos poéticos, exclu-
sivamente para o Canal. 
Outro artista que marcou 
a trajetória deles foi a pas-
sagem de Hilton Rufino, 
conhecido em Indaiatuba 
pelo personagem de bobo 
da corte chamado “Korin-
ga”. 

Já o ator Elias, de 48 
anos, nascido em Indaiatu-
ba, faz parte de um grupo 
profissional de teatro cha-
mado “Sléz”, além de ter 
um emprego formal como 
segurança. “Conheço o Ta-
cau há muito tempo, e ele 

sabendo do meu amor pela 
Arte, convidou-me para 
fazer parte do Canal”, conta 
ele. Elias explica também 
que a pandemia dificul-
tou muito o trabalho dos 
atores: “tenho uma peça 
escrita e os ensaios com o 
grupo estão praticamente 
parados, por enquanto”, 
explica ele.

Marcela Almeida, de 39 
anos, fica com a função de 
fazer contato com os artis-
tas e cuidar das redes so-
ciais do Canal. “Aos poucos 
fui pegando muito gosto 
pela Arte, e agora também 
faço parte do elenco, em 
um quadro chamado ‘His-
tórias Inusitadas”. 

O quadro funciona da 
seguinte forma: os inter-
nautas mandam, através 
de comentários ou e-mails, 
o relato de alguma situ-

BÁRBARA GARCIA  
rmc@maisexpressao.com.br

ARQUIVO PESSOAL

ação interessante que vi-
venciaram, pode ser uma 
entrevista de emprego, 
um encontro romântico, 
um episódio de vergonha 
alheia, enfim, momentos 
que todos passamos e que 
podem ser contados com 
humor. “Nós escutamos as 
histórias, criamos um ro-
teiro com comédia e ence-
namos. O pessoal tem cur-
tido bastante”, afirma Elias. 

Para conhecer melhor 
o trabalho deles, é só se 
inscrever no Canal do You-
tube Tudão Cult e assim, se 
divertir com as próximas 
esquetes teatrais, músicas, 
poemas, e entrevistas que 
virão. Se quiser mostrar 
seu lado artista, pode pro-
curar a Marcela e mandar 
mensagem diretamente no 
perfil do Instagram @tu-
dao_cult.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR
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Da esquerda para a direita, Elias, Marcela e Tacau, usando a camiseta do canal

CRUELLA
Lançamento - Comédia Dramática - Classificação 12 anos - 134 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (27) a Quarta (2): 20h35 [TC]
Polo Shopping Quinta (27) a Quarta (2): 16h00 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (27) a Quarta (2): 15h20 [TC] / 16h50 / 19h25
Polo Shopping Quinta (27), Sexta (28), Segunda (31), Terça (1º) e Quarta (2): 
14h50 / 18h00 / 19h10 [VIP] / 20h05 Sábado (29) e Domingo (30): 14h50 / 
16h40 / 18h00 / 19h10 [VIP] / 20h05
.....................................................................................................................................
AQUELES QUE ME DESEJAM A MORTE
Lançamento - Ação / Suspense - Classificação 16 anos - 107 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (27) a Quarta (2): 19h45
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (27) a Quarta (2): 17h10
.....................................................................................................................................
MORTAL KOMBAT
2ª semana - Ação / Fantasia - Classificação 16 anos - 110 minutos
LEGENDADO - atenção aos dias de exibição desta versão
Shopping Jaraguá
Quinta (27), Domingo (30) e Terça 1º): 18h10 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Sexta (28), Sábado (29), Segunda (31) e na Quarta (2): 18h10 [TC]
Polo Shopping
Quinta (27) a Quarta (2): 17h35 / 19h35
.....................................................................................................................................
EM GUERRA COM O VOVÔ
2ª semana - Comédia - Classificação 10 anos - 98 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (27) a Quarta (2): 14h50
.....................................................................................................................................
MUNDO EM CAOS
3ª semana - Ação / Ficção - Classificação 14 anos - 110 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (29) e Domingo (30): 15h20
.....................................................................................................................................
GODZILLA Vs. KONG
4ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 113 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (27), Sexta (28), Segunda (31), Terça (1º) e Quarta (2): 17h10 / 20h30
Sábado (29) e Domingo (30): 14h20 / 17h10 / 20h30
.....................................................................................................................................
ROGAI POR NÓS
4ª semana - Terror / Suspense - Classificação 14 anos - 100 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (27) a Quarta (2): 20h50
.....................................................................................................................................
RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO
6ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 114 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Sábado (29) e Domingo (30): 14h10 * PROMOÇÃO “SESSÃO ALEGRIA”-
No Shopping Jaraguá, neste filme - Ingresso único R$ 6,00 por espectador
.....................................................................................................................................
TOM & JERRY – O FILME
9ª semana - Aventura / Comédia - Classificação livre - 102 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Sábado (29) e Domingo (30): 14h10 * PROMOÇÃO “SESSÃO ALEGRIA”
No Polo Shopping, neste filme - Ingresso único R$ 6,00 por espectador
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AP05115 - LE JARDIN - Apartamento na melhor localização de Indaiatuba - AU. 90 m² 
- 3 dormitórios (1 suíte planejada), WC social, cozinha planejada com forno, cooktop 
e coifa, lavanderia, sala, varanda ampla e garagem para 2 autos. R$ 2.900,00 + COND 
+ IPTU. Condomínio com área de lazer completa e portaria 24h.

AP05067 - DUE – AU. 98 m² - APARTAMENTO  MARAVILHOSO TOTALMENTE  MOBI-
LIADO,  DECORADO E COM VISTA  DESLUMBRANTE - 03 dormitórios sendo 01 suíte 
(02 com armários planejados), WC social, sala ampla dois ambientes com ar condicio-
nado, lavabo, cozinha com planejados, lavanderia com planejado, WC  social e varan-
da  fechada com vidros retráteis. Garagem para 02 autos e hobby box. Aquecimento à 
gás. LOCAÇÃO R$ 5.000,00 + condomínio + IPTU. OBS.:  Nos dormitórios não tem ar 
condicionado, mas estão preparados para receber. Não tem churrasqueira.

CA09469 – PARK REAL -  Casa Térrea - AT.150 m² - AC.78 m²- 2 dormitórios sendo 01 suíte 
com closet e hidro,  planejado no armário outro quarto, box blindex - Wc social - cozinha 
planejada com cooktop, forno - amplo quintal, condomínio com excelente localização, 
oferece lazer como quadra poliesportiva, salão de festas e playground. R$ 490.000,00.

CA09481 - RESIDENCIAL MARIA DULCE - CASA TÉRREA - AT 300 m², AC 192,50 m², 03 
suítes, lavabo, sala 02 ambientes (estar e jantar) c/pé direito de 5m², integrado c/a cozinha 
(conceito aberto), despensa, área de luz, lavanderia, acesso lateral independente para área 
de lazer, área de lazer com lavabo e banheiros independentes, piscina com cascata e ilumi-
nação, ducha, espaço gourmet na área de lazer com churrasqueira, automação nas janelas, 
diferenciais que ficarão na casa: cooktop da cozinha, micro-ondas na cozinha, geladeira 
na cozinha, cooktop do lazer, forno elétrico embutido na cozinha, micro-ondas, coifa, ar 
condicionado, cortinas, pintura realizada em maio/21. R$ 1.400.000,00

AP05106 - IDEALE UNE - AU. 91 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala ampla com 2 am-
bientes, cozinha, lavanderia, wc social, varanda com área gourmet e garagem para 2 
autos cobertas. Condomínio com piscina, salão de festas, academia. R$ 600.000,00.

CA09476 - PORTAL DE ITAICI - AT. 300 m² AC. 250 m² -  sobrado em condomínio 
com 3 dormitórios (sendo 1 suíte máster com closet e hidro), wc social, sala am-
pla para 2 ambientes, sala de TV, lavabo, escritório planejado, cozinha planejada 
com despensa, lavanderia planejada com acesso de serviço externo, garagem para 
4 autos sendo 2 cobertas e acesso aos fundos da casa, área de churrasqueira com 
banheiro completo. Imóvel com boiler para aquecimento da água nos chuveiros e 
pias superiores e cozinha. Janelas com telas mosquiteiras, instalação elétrica 127v 
e quarto de despejo nos fundos. Condomínio com área verde, portaria 24h, quadra 
poliesportiva. R$ 6.000,00 + Cond + IPTU.

tegrada com sala de estar, pé direito alto. WC social, 
lavanderia com armários planejados. Planejados na 
suíte, cozinha e lavanderia. Em fase final de constru-
ção. Condomínio com área de lazer, ótima localização. 
FOTOS INTERNAS ILUSTRATIVAS - PRÓXIMAS DA REA-
LIDADE -R$ 787.000,00.

CA09456 - AT. 200m² - AC. 133m² - EXCELENTE CASA 
TÉRREA COM ACABAMENTO DIFERENCIADO - BRES-
CIA - casa térrea sendo 3 quartos sendo 1 suíte com 
closet, cozinha americana com integração para área 
gourmet com churrasqueira, sala ampla com living, 02 
wc social, área gourmet com churrasqueira, 02 vagas 
sendo 01 coberta. Preparação para ar condicionado, 
aquecimento solar com boiler, banheiro com nichos 
e gabinete, paisagismo interno, lavanderia, quartos 
com persianas automáticas. R$ 880.000,00

LOCAÇÃO

GL00451 - AMÉRICAN PARK EMPRESARIAL - AT 
2.081,00m² AC 2.640,00m² ÁREA FABRIL 2.000,00m² 
PÉ DIREITO 12 metros - GALPÃO INDUSTRIAL com 
Recepção e WC adaptado; 04 Docas; Piso para 06 To-
neladas; Entrada de força de 300 KVA/Trifásico 220; 
Vestiários Masculino e Feminino; Refeitório e Estacio-
namento Interno. MEZANINO com Salas administra-
tivas, Copa e WCs. LOCAÇÃO R$ 53.000,00  + IPTU.

SL01013 - AU 43 m² - SKY TOWERS - EXCELENTE SALA 
COMERCIAL COM VISÃO ENVIDRAÇADA DA MATA 
EM LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA NA ENTRADA DA CI-
DADE - sala comercial com WC. R$ 1.800,00 + COND 
+ IPTU.

AP05083 - VILLA HELVÉTIA - AU. 52 m² - APAR-
TAMENTO NOVO com 2 dormitórios, 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.

AP05104 RESERVA VISTA VERDE - AU. 65 m² - 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala, cozinha, lavanderia, WC social e ga-
ragem para 2 autos cobertas. Condomínio com piscina, 
quadra poliesportiva, salão de festas, brinquedoteca, 
bicicletas elétricas para uso dos condôminos, spa, sauna 
e academia. Locação R$1.500,00 + COND + IPTU.

AP05102 - APARTAMENTO ( KITINET`CENTRO AU. 
35m² - suíte,  cozinha, sala, não tem vaga de gara-
gem. R$ 800,00 + IPTU.

AP05117 - VARANDAS DO BOSQUE – AU.78,76m² 
- 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 
com varanda, cozinha, área serviço. Planejados na 
cozinha e banheiros. Garagem para 01 auto desco-
berta. R$ 1.800,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

CA09300 - AMSTALDEN RESIDENCE - SOBRADO - 
AT 475,06m²,  AC 154,10m², Piso Superior: 02 Suí-
tes, Térreo: 01 Suíte, Lavabo,  Lavanderia, Varanda 
Gourmet c/ Deck, Sala Jantar, Sala de Estar, Porão: 
pode ser um ateliê, oficina, escritório. Belíssimo 
Jardim e Garagem p/ 04 Carros (02 coberto). Con-
domínio C/ Salão de Festas, Churrasqueira, Qua-
dra de Tênis, Campo de Futebol, Playground e um 
belíssimo lago. R$ 3.500,00 + Condomínio + IPTU.

VENDAS

TE06326 - JARDIM VILLA ROMANA – AT. 343 m²  
- EXCELENTE TERRENO DE ESQUINA - VENDA R$ 
550.000,00 - Estuda proposta.

TE06305- QUINTAS DE TERRA COTA - AT.2.000m²- 
Excelente terreno em condomínio. R$ 550.000,00

CA09479 -Casa térrea - AT 125 m² - AC 108 m² - Óti-
ma localização - recém reformada - 2 dormitórios - 
wc com box e gabinete - cozinha planejada - com 
entrada para cooktop - forno - lavanderia coberta 
- portão automático - pisos e calhas novas - pintura 
externa e interna novas - garagem. R$ 372.000,00

CA09483 - VISTA VERDE - CASA TÉRREA - AT 189 
m², AC 114 m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte,  
sala de estar  e de TV, sala de jantar, cozinha, 02 
WC Social,  01 garagem coberta  e 02 descobertas, 
área gourmet - R$ 615.000,00

CA09475 - JARDIM EUROPA II - AT 250 m²  AC 270 
m² - SOBRADO PARTE SUPERIOR 03 suítes plane-
jadas, sendo 01 com closet. Todos os dormitorios 
com ar condicionado - PARTE INFERIOR: Sala de 
Jantar e Estar,  Escritório, Lavabo, Cozinha plane-
jada, Lavanderia. 01 Dormitório Externo. Garagem 
Coberta para 03 carros. AREA EXTERNA Ampla área 
gourmet. VENDA R$ 720.000,00.

CA09431 - Casa Térrea - Venda -  Condomínio Brés-
cia - AT 200m² - AC 140m² - 3 dormitórios, sendo 
01 suíte master com closet. Cozinha planejada 
com bancada e espaço gourmet -churrasqueira, in-



B2 Imóveis

         

   

CASAS

CA00466-VILA BRIZOLLA-2 dorms c/ suíte+dep+2vagas................. 
................................................................................. R$ 320.000,00
CA00459-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ................ 
................................................................................. R$ 390.000,00
CA00467-VILA LOPES- 2 dorms+ dep+ 2 vags ......... R$ 350.000,00
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
CA00469-JD. DO VALE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ................R$ 
420.000,00
CA00471-FLORENÇA-2 dorms +dep+2 vagas. ......... R$ 369.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00468-BRESCIA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ................................. 
........................................................................................ R$ 830.000,00
CA00463-VILLA ROMANA- 3dorms(suíte)+dep e c/piscina ................... 
..................................................................................... R$ 1.400.000,00
CA00432-MARIA DULCE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ........................ 
..................................................................................... R$ 1.200.000,00
CA00465-DONA LUCILA- 3 suítes+dep+4vagas e piscina ....................... 
..................................................................................... R$ 1.560.000,00
CA00472-JARDIM MARINGA-3 suítes+dep+2 vagas. .. R$ 1.150.000,00

APARTAMENTO

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
CH00069-COLINAS- 3 dorms + dep + casa de caseiro .... R$ 530.000,00
CH00063-TERRAS DE ITAICI- 1000m (terreno) ............... R$ 410.000,00
CH00072-OLHO D´ÁGUA- 1000m c/ casa . ..................... R$ 480.000,00
CH0007-FOGUETEIRO-1000m com piscina e área de lazer .................... 
........................................................................................ R$ 350.000,00

TERRENOS

TE00322-JD. MORUBIM - 250MTS ................................. R$ 180.000,00
TE00318-QUINTAS DE TERRACOTA - 2000MTS .............. R$ 550.000,00
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
TE00321-BELA VISTA - 250MTS. ..................................... R$ 212.000,00

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

CCA00283-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
CA004-JD. AMSTALDEN-4 suítes+dep+4 vagas e piscina....................  
.......................................................................... R$ 18.000,00 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
AP00191-PQ SÃO LOURENÇO- 2 dorms +dep+1 vaga .......................  
....................................................................... R$ 2.000,00 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

SALÃO E SALAS

SA00014-OFFICE PREMIUM-77M ...................................R$ 1.500,00
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

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banhei-
ros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDESP - ITANHAEM - R$ 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 
banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 
carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavande-
ria, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Possui 1 dormitório nos 
fundos, sala, copa, cozinha e banheiro. 

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, 
área gourmet com churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala, 
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 condicio-
nado, sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros e 
edícula. Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de se-
gurança. 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 pratelei-
ras, garagem para 3 carros sendo 2 cobertas, edícula com 1 dormitório, cozinha, banheiro e oficina. 
Possui área gourmet com churrasqueira e quintal com pé de jabuticaba.                                                                                                                        
                                        

CONDOMINIOS FECHADOS - CASAS

CA407 - CONDOMINIO HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, área construída 
405,00 m², área terreno 490,00 m². Excelente sobrado com projeto diferenciado. Padrão construtivo 
e 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 cober-
tas. Área de lazer do condomínio com campo de futebol, jardim, churrasqueira, piscina, playground, 
quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
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 churrasqueira.
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dormitórios com varanda, 1 suíte com clo-

sed, banheiro, sala, lavabo, cozinha com varanda gourmet e garagem para 2 carros. Possui ar condi-
cionado 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. Pos-
sui 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 armá-
rio, 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, lavan-
deria, 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 am-
plas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavanderia, 
dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 cobertas. 
Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$150 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 
1 carro.
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 185 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de 
garagem.                                                                                             
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
TE62 – PORTAL DOS IPÊS – R$330 MIL - 300 m². Obs: Terreno com planta aprovada pela Prefeitura.

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, cozinha america-
na, 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, varanda, banhei-
ro, 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 superior 7 salas. 
OBS: Quase todas salas alugadas. 
 

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

JD. MORADA DO SOL – R$1.650,00 - Sobrado 4 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia fechada e ga-
ragem. 
CENTRO - CASA COMERCIAL – R$4.000,00 – Salão principal, 1 recepção, 3 salas, 2 banheiros,1 cozinha e 2 vagas 
de garagem. 
CECAP – R$1.200,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, copa, banheiro, área de serviço, garagem e churrasqueira.
VILA TODOS OS SANTOS – R$1.900,00 – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e gara-
gem coberta para 2 carros.  
JD. AMERICA – R$3.000,00 – 3 dormitórios com armários sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
planejada, banheiro e garagem para 3 carros. Possui edícula com dormitório e banheiro.

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 ele-
trônica e 1 vaga de garagem. 
JD. PARAISO – R$2.500,00 – Área 240 m², sobre loja com escritório, 2 banheiros e pia de cozinha. 

SALAS

VILA MARIA HELENA - R$1.700,00 - Área 45 m² e wc 
VILA MARIA HELENA - R$1.200,00 - Área 35 m², wc e varanda.
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e elevador. 
VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc
JD. POMPÉIA – R$900,00 – Área 40 m², com divisória tipo parede drywall, banheiro e 1 vaga de 
garagem. 

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra

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

2) REF  28 – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIA 
DULCE – CASA TÉRREA – R$1.000.000,00 – AT- 
300m² - AC – 200m² - 3 suítes – 5WC´s – 2 vagas 
de garagem, espaço gourmet, escritório, ampla sala 
(estar – jantar), cozinha e lavanderia. Condomínio 
com salão de festas, piscina social, churrasqueira e 
academia. 

3) REF 25 – CASA EM CONDOMÍNIO – RESI-
DENCIAL MARIA DULCE – R$1.300.000,00, AT 
300m², AC 210,88m², sobrado, 3 dormitórios, 1 
suíte com sacada, armários planejados, cozinha, 
salas estar, jantar, espaço gourmet, aquecedor 
solar, piscina. Aceita financiamento, estuda per-
muta com terreno.

4) REF 09 – TERRENO EM CONDOMÍNIO – JAR-
DIM QUINTAS DA TERRACOTA – Esquina - 1663m² 
R$430.000,00.

5) REF 22 - APTO SOLAR DOS ANDRADAS – RUA 
DOS ANDRADAS 699, BAIRRO CIDADE NOVA, EX-
CELENTE LOCALIZAÇÃO –R$430.000,00 AT- 109,42 
ÁREA ÚTIL 87,78m²: 3dorm, 1 suíte, 3 banheiros, 
1 vaga de garagem. Aceita imóvel 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 
– SOBRADO LINDÍSSIMO! Com 03 suítes, sala de 
estar, jantar, cozinha aberta, espaço gourmet com 

churrasqueira e forno, banheiro, lavabo, despensa, 
piscina. Condomínio com quadra de tênis, cam-
po de futebol gramado, quadra, salão de festas, 
quiosque com churrasqueira, 2 lagos, playground 
e espaço pets. 

7) REF 27 – EDIFÍCIO RESIDENCIAL VICTÓRIA- Pró-
ximo Parque Mall - Jardim Pompéia –R$360.000,00 
Apartamento – 88,79m² área útil – 3 dormitórios, 1 
suíte, sala estar/jantar – cozinha, 02 vaga de gara-
gem. Condomínio com churrasqueira, salão de fes-
tas, play ground e piscina.

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 29 - CASA EM CONDOMÍNIO – RESIDENCIAL 
MARIA JOSÉ – CASA TÉRREA – R$1400.000,00- AT 
300m², AC 190m², 3 suítes com closet, cozinha, 
salas estar/ jantar, espaço gourmet, lavanderia, 
despensa, piscina, preparada para ar condicionado 
e aquecimento solar, armários planejados estão 
incluídos. Entrega do imóvel em agosto/21. Aceita 
financiamento.

10) REF 03 - CASA EM CONDOMÍNIO – VILLÁGIO 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 08 -  PQ BOA ESPERANÇA – R$320.000,00 
- AT- 135 m² 01 CASA, com 02 dormitório, sala, cozi-
nha e banheiro, com edícula inacabada nos fundos.

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.



B4Imóveis



B5Serviços/Utilidades



B6 Imóveis



B7Imóveis

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL



B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL



B9Imóveis



B10 | Classificados

Classificados

REF 02-  Casa em 
Condomínio – Vila 
Res. Green Park  - 
R$1.200.000,00, so-
brado AT- 300m², AC 
264m², 3 vagas de ga-
ragem, 3 suítes, meza-
nino, sala jantar e estar, 
cozinha, 5 banheiros, 
spa, área gourmet, la-
vanderia, home office, 
quadra poliesportiva, 
e play ground. Aceita 
permuta com imóvel 
de menor valor. Fone – 
(19) 9 7109-6186
REF 14 - Jardim Re-
gina - Casa térrea - AT  
250 M², AC – 130m², 3 

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, pis-
cina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mi tó r ios  em ó t imo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R $ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0  F . : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!
Vendo Apartamento:  
Villa Helvetia, ultimo 
andar 51m²  2 quartos, 
sala, cozinha e varanda 
2 vagas de garagem 
coberta R$270.000,00 
Aceito proposta Ellen 
-19 97410-2013

 
Apartamento mobi-
liado Vila Furlan -  2 
dorm. sala, wc, cozinha, 
uma vaga de garagem.   
R$ 1.400,00 + Cond. F.: 
(19) 98346-2299

 
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. 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 + parce-
lamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
SÍTIO MONTE MOR 
1,5KM do centro de 
Monte Mor, Via asfalta-
da, ótima casa e mais 
duas edículas, Piscina, 
lago e área verde pre-
servada. 19 4105-7479

Vendo casa Portal do 
Sol:  2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, edi-
cola com churrasqueira 
e garagem coberta para 
2 carros R$290.000,00 
Ellen 19 97410-2013
 Vila Furlan: Lindo 
Sobrado á venda em 
Indaiatuba. 3 dormi-
tórios, sala ampla co-
zinha, área e serviço, 
garagem, armár ios 
embutidos cozinha, 
dormitórios..  Venda 
R$ 750.000,00  (19) 
98346-2299

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

 
APARTAMENTOS EM 
SANTOS: 2 dorm, ven-
do ou troco por imó-
vel de maior valor em 
Indaiatuba, 1 apto na 
Praia de Gonzaga, an-
dar alto, varanda com 
vista lateral do Mar, 
melhor bairro. Tratar 19 
99268-4672
REF 07- Edif. Athe-
nas  –  L indo  ap to 
R$1.200.000,00 - Área 
útil 184m², amplas sala 
e cozinhas, 04 dormitó-
rios, 02 suítes, 03 vagas 
de garagem, salão de 
festas, piscina. Fone – 
(19 ) 9 7109-6186
REF 13 – Apto Due 
Novo Alto Padrão - R$ 
1.100.000,00 -Com - 
128m2, Acabamentos 
diferenciados, 3 suítes 
sala ampliada, lavabo, 
varanda gourmet fe-
chada com vidro, área 
de serviço, banheiro de 
empregada, 03 Vagas 
de garagem cobertas e 
depósito privativo. Aca-
demia, sauna, cinema, 
sala de jogos, salão 
para recepção, piscina, 
área gourmet, Espa-
ço Kids. Fone – (19) 9 
7109-6186
APARTAMENTO PLA-
ZA BELA VISTA: 2 
dormitórios c/ suíte 2 
vagas de garagem 19 
99384-740
Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios 
e vaga de garagem, 
acabamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 

dormitórios, 1 suíte, ba-
nheiro social e externo, 
lavanderia, garagem. 
Valor R$550.000,0 - 
Fone – (19) 9 7109-
6186
REF 08 -  PQ. Boa Espe-
rança – R$320.000,00 
- AT- 135 m² 01 casa, 
com 02 dorm, sala, co-
zinha e banheiro, com 
edícula inacabada no 
fundo. Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 11 -  JD. Jequitibá 
– R$ 551.000,00 - AT- 
250 m² 01 AC-139,48m² 
CASA, com 03 dorm,01 
suíte, sala, sala jan-
tar- cozinha e banheiro, 
com edícula nos fundos, 

área gourmet fecha-
da envidraçada, gara-
gem 2 vagas cobertas, 
aceita imóvel de menor 
valor. Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 12 – Cond. Terra 
Magna: R$1.400.00,00 
Sobrado – AT- 360m² 
ac – 250m², com 4 dor-
mitórios, 1 suíte, salas 
de jantar, estar e tv, 
bar/adega, cozinha, 
armários embutidos, 
4 banheiros, espaço 
gourmet com churras-
queira, piscina com 
hidro, 4 vagas de gara-
gem, ar condicionado, 
aquecimento solar e 
câmeras segurança. 
Aceita permuta. Fone – 
(19) 9 7109-6186
Morada do sol - Rua:81 
02 dormitórios (01 suí-
te) sala/cozinha ameri-
cana, abrigo nos fundos 
e garagem p/ 02 autos. 
De 270.000,00 POR 
APENAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 
/ 3935-3294
SOBRADO JARDIM 
EUROPA: 3 dormitórios 
+ 1 uma suíte 2 cober-
tas 2 descobertas 19 
99384 -7400
VILA AREAL ( PRÓXI-
MA DO CARREFOUR) 
3 dormitórios c/ suíte 
2 vagas cobertas R$ 
430.000,00 12 99774-
3282 WHATs
 CASA NOVA CON-
DOMÍNIO VEIENA 3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas de garagem  
R$ 740.000,00 Tel 12 
99774-3282 WHATS
CASA NOVA CONDO-
MÍNIO BRÉSCIA 3 dor-
mitórios c/ suíte 1 vaga 
coberta R$ 715.000,00   
12 997743282 WHATS

CHÁCARA COLINAS 
Com 2 dormitórios Ba-
nheiros feminino e mas-
culino R$ 750.000,00  
19 4105-7479
Chácara Elias Faus-
to: Bairro bem fica de 
1000m² valor 130mil 
contato: 19 99637-
60263
Chácara Elias Faus-
to: Bairro bem fica de 
530m² valor 70mil con-
tato: 19 99637-60263

 
REF 09 – Terreno em 
Condomínio – Jardim 
Quintas da Terracota 
– Esquina - 1663m² 
R$430.000,00. Fone – 
(19) 9 7109-6186
REF 16 – Terreno em 
Condomínio – JD. Mi-
lano -  R$257.000,00 
AT - 303 metros. Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 15 -  Cond. Terra 
Magna – R$380.000,00 
– Terreno com 656m² - 
Excelente! Fone – (19) 
9 7109-6186

TERRENO JARDIM 
COLONIAL 150 me-
tros R$ 185.000,00 19 
99384-7400
T E R R E N O  E L I A S 
FAUSTO 175 metros 
R$ 57.000,0019 99384-
7400
TROCA-SE TERRE-
NO: Loteamento casa 
Blanca 150m² na melhor 
localização com escri-
tura. 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

 
Sala comercial:venda 
e Locação Office Pre-
mium, escritório e wc.   
Locação R$ 1.200,00 + 
Cond.. + IPTU     Venda 
R$ 310..000,00
Vendo/Troco - Loca-
do: R$3.800,00 - Prédio 
comercial residencial 
próximo ao Haoc - Rua 
dos Indaiás, 256. Ter-
reno 250m², contruído 
230m². Ótimo local.
Valor R$ 830 mil. Tra-
tar (19) 98817-5312 
WhatsApp

 
Quer ser uma reven-
dedora Lowell? Me 
pergunte como!  Tel: 11-
99197-2576 - Edimara

 
Ofereço-me: Para tra-
balhar como pedreiro, 
encanador, e jardineiro 
contato 19 99776-6841 
whats
Quer ser uma reven-
dedora Lowell? Me 
pergunte como!  Tel 11-
99197-2576 - Edimara

 
VENDE -SE: Civic 2008 
1.8 câmbio manual cor 
prata, R$ 33mil Contato: 
19 99124-1964
Rodas do Fox: vendo 
4 rodas com calotas no-
vas na caixa originais. 
Valor de 300,00 reais 
todas, falar c/ Milton F. 
(15) 99646-7494

A Associação Amigos de Bairro XII de Junho, com ende-
reço a Rua Padre Francisco de Paula Cabral Vasconcelos, 
786, Jd. Morada do Sol Indaiatuba sp, vem através desta 
Convocar os ASSOCIADOS Interessados em concorrer as 
ELEIÇÕES que se  dará no dia 11 de Julho de 2021, para 
o Quadriênio de julho de 2021 a Julho de 2025, lembramos 
que o prazo para entrega dos documentos caso haja interesse 
deverá ser até 30 dias que antecede as eleições, conforme 
rege o Estatuto desta Entidade. No dia   Os associados deve-
rão comparecer munidos de  RG ou a carteirinha de sócio .
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

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. MARIA EULINA LEITE NOVAIS 
com 88 anos, Casada com FIDEL-
CINO VITOR DE NOVAES sendo 
filha de ARTHUR LEITE DA SILVA 
e CELEDONIA ALICE LEITE. Dei-
xou os filhos: DINALVA, ARNAL-
DO, DALVA, CHARLES (Maiores). 
Falecido (a) em: 25/04/2021, e 
Sepultado (a) em ALTONIA-PR aos 
26/04/2021.

2. THEREZA ZANI FLORENÇO 
com 92 anos , Era Viúvo(a) de 
JOÃO GOMES FLORENÇO FILHO 
sendo filho(a) de LUIZ ZANI e LUI-
ZA DE JULIO. deixa filho(s): JOÃO 
(MAIOR), ANTONIO ( FAL ), Faleci-
do em: 19/05/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
19/05/2021. 

3. FRANCISCO MAINENTE BRAN-
DINI com 73 anos , Casado (a) com 
MARIA DE LOURDES ANTONIOLLI 
BRANDINI sendo filho(a) de AN-
TONIO BRANDINI e JOSEFINA 
MAINENTE. deixa filho(s): FABRI-
CIO 41, RAFAEL 38, Falecido em: 
19/05/2021, e sepultado(a) no CAN-
DELARIA aos 20/05/2021. 

4. NATIMORTO LUARA CORREIA 
SANTOS. Falecido em: 19/05/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 20/05/2021. 

5. AUDECY MARIA DE JESUS 
com 54 anos , Era Divorciado(a) 
de MENÉSIO CABRAL DE MELLO 
JUNIOR sendo filho(a) de MIGUEL 
BORGES DA SILVA e TERESA 

MARIA DE JESUS. deixa filho(s): 
THALYTA 34,THIAGO 31., Falecido 
em: 19/05/2021, e cremado(a) no 
CREMAT.MUNICIPAL DE CAMPI-
NAS SP aos 20/05/2021. 

6. JOSE ARMANDO FILARDO com 
86 anos , Casado (a) com ANA MA-
RIA DE ALMEIDA FILARDO sendo 
filho(a) de JOSE FILARDO e ROSA 
MARIA ESPOLAÔR. deixa filho(s): 
JOSIANE , FLAVIA (MAIORES), Fa-
lecido em: 20/05/2021, e sepultado(a) 
no CEMITERIO GETHSÊMANI- SP 
aos 20/05/2021. 

7. AIRTON MARTINI com 62 anos , 
Casado (a) com CLEUZA SOARES 
BORGES MARTINI sendo filho(a) 
de ANTONIO MARTINI e MARIA 
CONCIANI. deixa filho(s): ABIAS, 
AIRTON (MAIORES), Falecido em: 
20/05/2021, e sepultado(a) no CEMI-
TERIO SÃO MIGUEL CIANORTE-PR 
aos 21/05/2021. 

8. NEUZA SILVA TURAZZI com 73 
anos , Era Viúvo(a) de JOSE ELEU-
TERIO TURAZZI sendo filho(a) de 
PEDRO PAULINO SILVA e MARIA 
MARTINELLI SILVA. deixa filho(s): 
MARIANGELA 53, EDNILSON 44, 
Falecido em: 20/05/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
20/05/2021. 

9. APARECIDA DULCENEIS MAR-
QUES RUFINO com 66 anos , Ca-
sado (a) com JESUS RUFINO sendo 
filho(a) de BENEDICTO MARQUES e 
CONCEIÇÃO AMALFI. deixa filho(s): 

DEVAIR, DANIEL, DEVANIRA, EDI-
VALDO, Falecido em: 20/05/2021, e 
sepultado(a) no SÃO JOÃO BATISTA 
VALINHOS SP aos 21/05/2021. 

10. ADERSON GIMENES JUNIOR 
com 32 anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de ADERSON GIMENES e 
IGILDA JOVITA BUSSULA GIMENES. 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido em: 
21/05/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 21/05/2021. 

11. SONIA MARIA GUDAITIS GON-
ÇALVES com 66 anos , Era Viúvo(a) 
de ELMO CIRO GONÇALVES sendo 
filho(a) de JOSE GUDAITIS e MA-
RIJONA GUDAITIS. deixa filho(s): 
LUCIANA 33, FABIO 37, Falecido em: 
21/05/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 21/05/2021. 

12. YOLANDA MARTINS PONCIA-
NO com 94 anos , Era Viúvo(a) de 
MANOEL PONICANO sendo filho(a) 
de MANOEL MARTINS RAMOS e 
ORCELINA MARIA DA CONCEIÇÃO. 
deixa filho(s): ANTONIO, PAULO, 
JOÃO, JOSIAS (MAIORES), Falecido 
em: 21/05/2021, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 22/05/2021. 

13. SONIA CELESTINA MIKI RO-
DRIGUES com 67 anos , Casado (a) 
com JOSE CARLOS RODRIGUES 
sendo filho(a) de NILDO MIKI e IRE-
NE ANNAMARIE ELZA MIKI. deixa fi-
lho(s): CARLOS, JEFERSON,ADRIA-
NA,CRISTIANE(MAIORES), Falecido 
em: 21/05/2021, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 22/05/2021. 

14. EVANDRO GONÇALVES MO-
REIRA com 48 anos , Era Divorcia-
do(a) de ROSELI MARIA DA COSTA 
sendo filho(a) de PEDRO MOREIRA 
e APARECIDA ASSUNÇÃO GON-
ÇALVES MOREIRA. deixa filho(s): 
KAUÊ 29., Falecido em: 21/05/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 22/05/2021. 

15. MARIA DE LURDES REGINAL-
DO com 76 anos , Era Viúvo(a) de 
JOSE REGINALDO FILHO sendo 
filho(a) de JOAO PEREIRA DOS 
SANTOS e FRANCISCA FERREIRA 
DOS SANTOS. deixa filho(s): SA-
MUEL, SELMA, CELSO, ANA CELIA, 
SANDRA, SILVANA, SIDNEI, SID-
NEIA (MAIORES) SALATIEL (FAL), 
Falecido em: 21/05/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
23/05/2021. 

16. CARLOS CESAR WOLF com 
58 anos , Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de ARMANDO WOLF e ANNA 
DE OLIVEIRA WOLF. deixa filho(s): 
ISSIS (Maior), IARA, INACIO (Me-
nor), Falecido em: 21/05/2021, e 
sepultado(a) no HELVETIA aos 
22/05/2021. 

17. MARIA DA GLORIA ZANI com 
83 anos , Era Viúvo(a) de CEL-
SO ZANI sendo filho(a) de JOAO 
BAPTISTA GONÇALVES e MARIA 
BENEDITA GONÇALVES. deixa fi-
lho(s): MEIRE (57), AGNALDO(47)., 
Falecido em: 22/05/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 22/05/2021. 

18. MARIA EUNICE FERREIRA PE-
RES com 63 anos , Casado (a) com 
GERSON PERES sendo filho(a) de 
GERALDO ODORICO DO AMARAL e 
MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA. 
deixa filho(s): GERSON 44, GILBER-
TO 41, MILENE 35., Falecido em: 
22/05/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 22/05/2021. 

19. CLAUDIO DOS SANTOS com 
67 anos , Era Divorciado(a) de ZILDA 
ORLANDI  sendo filho(a) de FERDI-
NANDO DOS SANTOS e MARINA 
VALINI DOS SANTOS. deixa filho(s): 
MARCOS, MARCIO, CLAUDIO, 
RAISSA, RENATA, MARCELO, THIA-
GO, PAULO (TODOS MAIORES), 
Falecido em: 22/05/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
23/05/2021. 

20. MONICA SILVIA TALLI SOLIANI 
com 58 anos , Era Divorciado(a) de 
JOSE ROBERTO STEFANI sendo 
filho(a) de JOSE SOLIANI e MARIA 
CANDELARIA TALLI SOLIANI. deixa 
filho(s): MATHEUS 36, THIAGO 35, 
Falecido em: 22/05/2021, e sepulta-
do(a) no CREMATORIO DE ITATIBA 
SP aos 23/05/2021. 

21. DALCI FERREIRA PINHEIRO 
com 58 anos , Casado (a) com AN-
TONIO FLAVIO PINHEIRO sendo 
filho(a) de LIDIO CARLOS DOS SAN-
TOS e FLORIPEDES RODRIGUES 
FERREIRA. deixa filho(s): DAVI (11)., 
Falecido em: 22/05/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
23/05/2021. 

22. BENEDITO ZANETE com 66 
anos , Casado (a) com ACACIA 
APARECIDA ZANETE sendo fi-
lho(a) de NELSON ZANETE e MA-
NOELINA MONTEIRO ZANETE. 
deixa filho(s): MARCIA 44, ELISAN-
GELA 42, JOÃO 38, Falecido em: 
22/05/2021, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 23/05/2021. 

23. WILSON JAVONI com 58 anos 
, União estável com  FABIANA 
PERIN MASCARO sendo filho(a) 
de OSWALDO JAVONI e MARIA 
RAMOS JAVONI. deixa filho(s): 
THAMIRES, ANDRE, ( MAIORES 
), Falecido em: 23/05/2021, e se-
pultado(a) no MEMORIAL PHO-
ENIX SANTO ANDRE SP aos 
23/05/2021. 

24. ELISETE MOLINA SIMON 
com 56 anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de DANILO MOLINA 
NABARRETE e THEREZA SIMON 
MOLINA. deixa filho(s): TERE-
SA 35, ROBERTO 32, Falecido 
em: 23/05/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
23/05/2021. 

25. MATILDE ALVES DE OLIVEI-
RA com 83 anos , União estável 
com LEONEL SANCHES sendo fi-
lho(a) de ANTONIO ALVES DE OLI-
VEIRA e MARIA ROSA DE JESUS. 
deixa filho(s): LEONEL, CLAUDIO 
(MAIORES), LAERCIO ( FAL ), MA-
RIA HELENA ( FAL ), Falecido em: 
23/05/2021, e sepultado(a) no CAN-
DELARIA aos 24/05/2021. 

26. IVANIL POMPEU com 62 anos 
, Casado (a) com LILIAN ORENGA 
POMPEU sendo filho(a) de FRANCIS-
CO XAVIER POMPEU e ENEIDE DE 
POMPEU. deixa filho(s): MARIA LIGIA 
39, DANIEL 38, DANILO 28, Falecido 
em: 23/05/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 24/05/2021. 

27. MARCIA REGINA VALIM DE 
CARVALHO com 52 anos , Casa-
do (a) com SEBASTIÃO PEREIRA 
DE CARVALHO sendo filho(a) de 
SEBASTIÃO MENDES VALIM e 
HELENA ALTEIA MENDES. deixa 
filho(s): LUCAS 26, GIOVANNA 13., 
Falecido em: 24/05/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
24/05/2021. 

28. NELSA DA SILVA NEVES com 
98 anos , Era Viúvo(a) de ANTÔNIO 
FRANCISCO PORTO sendo filho(a) 
de ATILIO JOSÉ DAS NEVES e 
EMILIANA DA SILVA NEVES. deixa 
filho(s): DEUSEDI, ANA, ATILIO, 
AURELIANO, DOMINGOS, AR-
TUR ( MAIORES )., Falecido em: 
24/05/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 24/05/2021. 

29. ALICE BUENO CARDOSO com 
66 anos , Casado (a) com JOÃO 
GONÇALVES CARDOSO sendo fi-
lho(a) de JORGE MIRANDA DA SILVA 
e ROSÁRIA BUENO DE MORAES. 
deixa filho(s): ROSIMAR, ANTÔNIO, 
MARIA HELENA, ROSANA (MAIO-
RES), Falecido em: 24/05/2021, , e 
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 24/05/2021. 

30. MAURO ALVES DE OLIVEI-
RA com 80 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de ANTONIO 
ALVES DE OLIVEIRA e MARIA 
ROSA DE JESUS. NÃO DEIXA FI-
LHOS., Falecido em: 24/05/2021, 
Velado(a) no CANDELARIA, e se-
pultado(a) no CANDELARIA aos 
25/05/2021. 
 
31. FRANCISCO DAS CHAGAS 
MOTA com 57 anos , Casado (a) 
com ROSÂNGELA APARECIDA 
DE OLIVEIRA MOTA sendo filho(a) 
de ELZA ARAUJO DA MOTA. dei-
xa filho(s): DAIANE 35, ANDRES-
SA 34, DOUGLAS 30., Falecido 
em: 24/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
25/05/2021. 

32. JOSÉ CARLOS DUARTE 
com 66 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOSÉ DUARTE 
e VITALINA ALVES DUARTE. dei-
xa filho(s): PEDRO 09, Falecido 
em: 24/05/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
25/05/2021. 

33. ODERSIO MARTINHÃO com 
88 anos , Era Viúvo(a) de MARIA 
JOSE ARRUDA SALVADORI 
MARTINHÃO sendo filho(a) de 
JOSE MARTINHÃO e ASSUMPTA 
BONETTI. deixa filho(s): ODER-
SIO 54, JOSE LUIZ 53, RUBENS 
50, MAXIMILIANO 49., Falecido 
em: 25/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
25/05/2021.
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