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Secretaria de Educação anuncia as 
novidades do calendário escolar
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Funssol encerra campanha 
com recorde de doações

2º Festival de Inverno irá reunir orquestras do município

P. A4

SOLIDÁRIO PREMIAÇÃO

A partir deste mês, as atividades em casa já passam a contar como horas-aula

O Festival de Inver-
no de Indaiatuba está 
de volta, porém, a 2ª 
edição será online com 
o objetivo de assegurar 
a proteção dos direitos 
culturais da população 
durante a situação de 
emergência em saúde, 
em virtude das ações de 
combate à pandemia de 
Covid-19.

Entre os dias 18 de 
julho a 1º de agosto, o 
evento virtual irá reunir 
os músicos da Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba, 
do Quarteto Guarany, da 
Camerata Filarmônica de 
Indaiatuba, e da Corpo-
ração Musical Villa-Lo-
bos, 18 de julho a 1º de 
agosto. 

O Troféu Frutos de Indaiá 
visa não somente reconhe-
cer as empresas e empresá-
rios que se destacaram em 
seu ramo de atividade, mas 
também gerar um retorno 
financeiro e dar visibilida-
de aos premiados através 
da campanha publicitária 
realizada pelo Grupo Mais 
Expressão

Prefeitura e PAT alertam para 
fake news sobre cursos P. A5

BOATO

Veículo roubado é localizado 
após assalto no Esplanada

Considerado uma pandemia, 
sedentarismo afeta a saúde

P. A10

P. A11

POLÍCIA

ESPECIAL

Rosa Maria da 
Clean House 
é uma das 
premiadas do 
15º Frutos 
de Indaiá



Editorial
Bom senso: sem restrições

Artigo

Se, por um lado, a pandemia do coronavírus promoveu a 
reflexão sobre comportamentos e atitudes frente à realidade 
do mundo, por outro, fez com que a humanidade modificasse 
radicalmente seu modo de trabalhar e consumir.

Os empreendedores que não se adequaram ao digital ou 
ao esquema delivery viram seus negócios naufragarem no 
mercado de competição acirrada. Já outros, mais resilientes, 
viram na crise oportunidades para se sobressaírem. Apesar 
disso, a crise econômica provocada por medidas não plane-
jadas de fechamento e isolamento social, já está instalada, e 
tornou-se fonte de preocupação até mais aflitiva do que em 
relação ao vírus.

O setor de bares e restaurantes, um dos mais prejudicados 
durante a quarentena, já demitiu, na região de Campinas, 22 
mil pessoas em um mês. E o total de estabelecimentos que 
encerraram as atividades chega a 4,5 mil. Os dados são da 
Abrasel RMC, e mostram ainda que o segmento não tem pre-
visão de recuperação.

Há quem diga que a vida é mais importante. Sem dúvida! 
Não se pode tirar a razão desta afirmativa. Porém, o convi-
te é para que as pessoas usem o bom senso, sem restrições: 
aqueles que estão em casa, com renda garantida, e podem de 
preservar, que o façam (é justo); mas, não torturem os que, 
sem alternativa, buscam ganhar o seu pão (e sua vida) dig-
namente. 

Ficar em redes sociais, cornetando contra este ou aquele 
que precisa sair, trabalhar, ou ainda, vigiando quem está com 
o nariz pra fora, por favor! Faça melhor: tirem uma boa sone-
ca. Isso, com certeza, fará um grande bem para a saúde!
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As atividades da Administração Pública Municipal têm sido constantemente exercidas de forma a limitar a liberdade, a atividade e 
a propriedade particulares, principalmente em razão de que as condutas devem se adequar ao interesse maior da coletividade. 

A pandemia do novo “coronavírus” virou o mundo de cabeça para baixo!! Repentinamente, a velocidade de contaminação do vírus 
e seu efeito letal em alguns casos provocaram perplexidade em praticamente todos os países. Foi um fato surpreendente e imprevisível 
para o qual não estavam preparados. O certo é que foram criadas inúmeras medidas de prevenção e de combate à 

Antes de avançar ao exame do tema de fundo, cabe, de partida, indicar fato novo, que, por império do art. 493 do Código de Processo 
Civil, ou, estamos diante de uma situação totalmente estranha para legislação vigente, o que se torna muito difícil a interpretação das 
leis, e tomar medidas que possam REALMENTE como possam satisfazer as necessidades individuais. Refiro-me ao Decreto Estadual 
n. 64.959, de 4 de maio de 2020, expedido por Sua Excelência, o Governador do Estado, e que pontua o uso obrigatório de máscaras de 
proteção facial, preferencialmente de uso não profissional, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum 
da população, e no interior de estabelecimento privados e em repartições públicas.

À partida, convém remarcar que não ignora este juízo a gravidade da patologia pandêmica, nem pretende ansiar imiscuição em 
assuntos próprios dos poderes executivo e legislativo. Agora a discussão é mais acirrada quando a questão não se trata, tão somente, 
de espaços privados- LOJAS SHOPPINGS e sim de locais de uso comum do POVO. O que se locais de uso comum do povo: Bens de 
uso comum do povo: são bens do Estado, mas destinados ao uso da população. Ex.: praias, ruas, praças etc. As regras para o uso desses 
bens será determinada na legislação de cada um dos entes proprietários.

Ressalta-se que a situação de anormalidade, decorrente da pandemia do COVID19, que atinge o Estado de São Paulo, foi reconhecida 
no Decreto Estadual n.º64.879 de 20 de março de 2020. Mister consignar que esse  estado de anormalidade, de situação extrema pode 
autorizar a adoção  de medidas, expecionais, condizentes como quadro fático,  mitigando-se a legalidade estrita, em prol de proteger o 
bem maior da saúde  e vida da população. 

Deve –se ressaltar que quando o assunto, está analisado pelo aspecto jurídico, SE DEVE SER TÉCNICO e não se embasar em 
opiniões de mídia, convicções religiosas, ou de ordem pessoal, é neste aspecto que, que dou meu parecer com base naquilo que estudei 
durante vários anos de pratica diária forense: Considerando que a aplicação de penalidades está sujeita ao princípio da legalidade estrita, 
mesmo no âmbito do poder de polícia, a Administração não está autorizada a aplicar sanções não previstas em lei.

E diante de todos os esclarecimentos, recomendam que o uso de máscara no momento se TRATA DE UMA OBRIGATÓRIEDADE 
POR MEIO DE UMA LEI QUE PREVÊ UMA ESPÉCIE DE PREVENÇÃO, inclusive a redação da Lei 14.019/2020 (sancionada no 
dia 02 de julho de 2020), obriga: as entidades e os estabelecimentos a responsabilidade em afixar cartazes informativos sobre a forma 
de uso correto de máscara e o numero máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro do mesmo local

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

Pode os Estados e Prefeituras do País “baixar” decretos que estipulam a obrigatoriedade do uso de mascara 
e arbitrar multa em desfavor ao cidadão, usando como justificativa a não proliferação do CORONAVIRUS? 

Respeitável público, que ano esse heim?
Covid, quarentena, isolamento social, fecha co-

mércio, abre comércio, gafanhotos, politica, ufa...
Dizem por ai que estamos no “novo normal”.
Mas na verdade o bom e “velho normal” conti-

nua conosco sem nos abandonar um mês que seja. 
As inseparáveis contas.

A fatura do cartão de crédito, o IPTU, IPVA, ITBI, 
ISS, ICMS, é “i” que não acaba mais.

Isso sem contar o material escolar e matricula da 
escola que nem foi usado direito pelas crianças esse 
ano.

Ao menos para mim em termos de grana e con-
tas o ano está absolutamente normal.

Saldo no vermelho, ligação diária com DDDs do 
Brasil inteiro além do gerente do banco.

Com todas as apresentações paradas, tem três 
grandes empresas atrás de mim.

A de agua, luz e telefone.
Ah, se tivesse passado a 

virada do ano de amarelo...

FAZENDO AS CONTAS

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

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

apresentando nos mais diversos tipos 
de festas e eventos; seja particulares, 
públicos e corporativos. Foi apresen-
tador na TV Sol Indaiatuba, Clip FM 

e Rede Família de Televisão. Apre-
sentou-se em rede nacional em alguns 
programas de televisão. Entre eles: 
Rede Record, Programa do Ratinho, 

Programa Silvio Santos, Pânico na 
Band, entre outros. Atualmente apresen-

ta o Programa do Koringa na rádio 
Jornal FM e co-apresentador do 
Programa Expressão no Ar

O Distrito Industrial de Indaiatuba foi criado em agosto de 1973 no governo do prefeito Romeu Zerbini, que em busca de empresas 
para se instalarem no local, criou no ano seguinte uma lei de incentivo oferecendo o terreno para a instalação das indústrias, porém 
os empresários teriam que cumprir alguns requisitos exigidos pela Administração Pública. E de lá pra cá o Distrito aumentou seu 
polo industrial com a vinda de grandes empresas como a Toyota Motor do Brasil e o campo de provas da General Motors e da Honda, 
além das unidades fabris da John Deere, Unilever, Mann+Hummel (Filtros Mann), Yanmar do Brasil, Agritech Lavrale, BASF, Plastek 
do Brasil, SEW Eurodrive do Brasil, entre outras, que criaram vários empregos na cidade

Imagem da Cidade



Educação do município divulga as 
novidades na ferramenta Minha Lição
Em live, secretária Rita Trasferetti destacou a importância do vínculo com a escola

A Secretaria de Edu-
cação divulgou 
as novidades na 

ferramenta Minha Lição e 
no calendário escolar mu-
nicipal. O anúncio foi feito 
em live, realizada na noite 
da última quarta-feira (15), 
pela secretária da Pasta, 
Rita de Cássia Trasferetti, 
que destacou a importân-
cia do vínculo dos alunos 
com a escola. 

A secretária iniciou 
a live falando sobre o Kit 
Alimentação, distribuído 
em fases 1 e 2, para os estu-
dantes da rede municipal 
de ensino, integrantes do 
Programa Bolsa Família. 
“A fase 3 começou no dia 
10 de julho, e desta vez, os 
alimentos estão sendo dis-
tribuídos a todos os alunos 
que precisam da ajuda, e 
não apenas aos cadastra-
dos no Bolsa Família”, re-
forçou.

Rita disse que já foram 

entregues 29,3 mil kits, 
sendo três mil na primeira 
fase, quatro mil na segun-
da, e 22 mil na terceira. 
“Uma das principais ques-
tões da suspensão das aulas 
é a alimentação. Por isso, 
conversamos diretamente 
com as famílias, para saber 
de suas necessidades; com 
o aval do prefeito, assim 
como do governo federal, 
conseguimos ampliar os 
kits para todos os estudan-
tes”, completou. As cestas 

de alimentos estão sendo 
distribuídas nas escolas 
municipais.

A secretária lembrou 
ainda dos funcionários do 
município, que foram con-
vidados a auxiliar na entre-
ga dos kits. “Quero muito 
agradecer a todos eles, que 
se colocaram imediata-
mente à disposição nesta 
tarefa”, destacou Rita. 

Sobre o número de ces-
tas de alimentos entregues, 
Rita explicou que cada es-

ADRIANA B. LOURENCINI
redacao@maisexpressao.com.br

Acolhimento 
e retomada
O acolhimento tam-

bém foi destacado por 
Rita Trasferetti como fator 
relevante neste momen-
to. “A primeira semana 
de agosto nós reserva-
mos para o acolhimento, 
tanto dos alunos quanto 
dos profissionais, porque 
sabemos que as famílias 
vêm enfrentando muitos 
problemas, e as crianças 
sentem o que acontece”, 
ponderou. 

Os pais que não se 
sentirem seguros para a 
retomada presencial das 
aulas, devem solicitar 
informações na unida-
de escolar, em período 
próximo à data definida 
para o retorno. “Não po-
demos obrigar as pessoas 
a nada. Pedimos apenas 
que os pais fiquem atentos 
às lições, incentivando os 
filhos, e que conversem 
com a escola. Este vínculo 
será fundamental”, ressal-
tou a secretária.

tudante tem direito a um 
kit. “Se a família tem dois 
filhos na escola, recebe 
duas cestas”, disse a secre-
tária. 

Minha Lição
Durante a live, Rita 

Trasferetti ressaltou a 
importância do vínculo 
da criança com a escola. 
“Desde março, logo que as 
aulas foram suspensas, nós 
demos início ao programa 
Minha Lição, desenvolvi-
do pela equipe de orienta-
dores e outros profissionais 
da Secretaria de Educação 
de Indaiatuba. As crianças 
contam com tarefas dire-
cionadas para cada etapa 
da vida escolar, separa-
das por disciplina, e todas 
as semanas elas recebem 
atividades para não per-
derem este vínculo com o 
ambiente escolar”, comen-
tou.

A partir deste mês, o 
Minha Lição trará novida-
des. “Uma delas é que, já 
em julho, essas atividades 

serão contadas como ho-
ra-aula, com exigência de 
800 horas. Por isso, é muito 
importante que os pais que 
ainda não têm acesso ao 
portal da Educação bus-
quem o material impresso 
nas escolas”, indicou Rita.

As atividades devem 
ser entregues nas escolas. 
“Para aqueles que, por al-
gum motivo, não puderem 
levar o material, pedimos 
que organizem tudo, pois, 
em algum momento ele 
será solicitado”, orientou a 
secretária. “Foquem nes-
sas tarefas, porque é muito 
importante que os alunos 
façam as lições.”

 “Os livros deste ano 
já foram entregues junto 
com as cestas”, continuou 
Rita. “E, a partir de agos-
to, as atividades a serem 
feitas pelos alunos são ela-
boradas pelos professores, 
que já estão trabalhando 
remotamente. As dúvidas 
com os docentes podem 
ser tiradas via WhatsApp 
ou e-mail”, complementou. 
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 ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

A partir deste mês, as atividades em casa já contam 
como horas-aula e material está disponível nas escolas

ANUÁRIO
Já está disponível a versão física do Catálogo das Indústrias 2020

A da Secretaria Mu-
nicipal de Governo in-
forma que já está dis-
ponível o Catálogo das 
Indústrias 2020 em sua 
versão física.  O anuário 
pode ser retirado na Pre-
feitura, das 10h às 15h 
na Secretaria de Gover-
no; ou no Ciesp (Centro 
das Indústrias do Estado 
de São Paulo), das 8h às 

12h, na Rua Francisco 
Lanzi Tancler, número 
361, no Distrito Indus-
trial Domingos Giomi.

Segundo a Pasta, o 
anuário visa facilitar a 
comunicação com as 
empresas locais e for-
necer à população um 
material concreto sobre 
o parque industrial do 
município.

Na edição  des te 
ano, o Catálogo abran-
ge informações de 300 
empresas; além dis-
so, pela primeira vez, 
ganhou uma versão 
digital, que já está dis-
ponível na Play Store 
com o título “Indús-
trias Indaiatuba”. A 
Cidade é pioneira a ter 
tal ferramenta.

Prefeitura de Indaiatuba 
– Secretaria de Governo: 
10h às 15h
Ciesp – R. Francisco Lanzi 
Tancler, 361 – Distrito 
Industrial Domingos Giomi: 
08h às 12h
Prefeitura de Indaiatuba 
– Secretaria de Governo: 
10h às 15h
Ciesp – R. Francisco Lanzi 
Tancler, 361 – Distrito 
Industrial Domingos Giomi: 
08h às 12h

Retirada:

A nova edição pode ser retirada no Paço Munici-
pal, e a novidade é o acesso digital é pela Play Store

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI
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DIVULGAÇÃO

O Funssol (Fundo 
Social de Soli-
dariedade) en-

cerrou a campanha do 
agasalho de 2020 com 
arrecadação acima das 
expectativas. Comparada 
ao ano passado, a ação 
deste ano arrecadou mais 
de 20 mil peças, duas ve-
zes mais do que na edição 
anterior. 

A campanha 2020 
distribuiu 32 caixas para 
doação, e foi realizada 
no período de 3 de junho 
a 13 de julho. No total, 
havia no município 22 
pontos de arrecadação, 
entre públicos e privados. 

O Funssol recebeu 
a doação de roupas e 
calçados (masculinos, 
femininos, infantis), além 
de cobertores, todos em 
boas condições de uso. 
Os itens serão destinados 

Funssol encerra campanha e coleta 
mais de 20 mil peças
O total de doações este ano superou as expectativas da organização
DA REDAÇÃO
redacaoo@maisexpressao.com.br

às pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.

Es te  ano,  foram 
distribuídos ainda, no 
mesmo período, o to-
tal de 6.183 agasalhos 
para 436 famílias e 778 

Foram distribuídos mais de 6 mil agasalhos e cerca de 800 cobertores

O Funssol também irá 
participar da 2ª campanha 
de arrecadação “Todos 
juntos no combate ao co-
ronavírus”, organizada 
pela emissora de televisão 
EPTV, filiada à Rede Glo-
bo. O evento será amanhã, 
dia 18, das 8h às 17h, em 
frente ao Paço Municipal.

SOLIDÁRIO
Arrecadação Drive Thru ocorre 
amanhã no Paço Municipal 

A ideia da campanha 
é mobilizar 317 cidades 
da área de cobertura da 
emissora e receber as 
doações que serão des-
tinadas às Secretarias de 
Assistência Social dos 
municípios por meio dos 
Fundos Sociais de Soli-
dariedade.

cobertores para 355 fa-
mílias. Os cobertores 
foram entregues me-
diante análise social dos 
técnicos da Secretaria 
Municipal da Assistên-
cia Social. Devido à 

grande demanda pelos 
cobertores, o Funssol 
articulou algumas par-
ceiras e recebeu a doa-
ção extra de 485 peças.

A Presidente do 
Funssol, Maria das Gra-

Campanha regional é realizada em 317 municípios e beneficia os fundos 
sociais de solidariedade

A campanha é nos 
moldes Drive Thru, onde 
voluntários receberão as 
doações sem que as pes-
soas saiam de seus veí-
culos. Podem ser doados 
alimentos não perecíveis, 
materiais de higiene e 
EPI’s (equipamentos de 
proteção individual).

ças Araujo Massimo, 
destacou a importância 
dessas doações: “Senti 
que as pessoas estão 
extremamente solidá-
rias neste momento, e 
procuraram fazer doa-

ções de roupas infantil, 
masculina, feminina, 
muita roupa de cama, 
muitos cobertores. Hoje, 
o Fundo Social só tem 
a agradecer pelas doa-
ções, que são muito im-
portantes para as famí-
lias em vulnerabilidade 
social”, declarou.

 
Contribuições
As peças arrecada-

das agora passarão por 
uma quarentena, e serão 
higienizadas para pos-
terior distribuição na 
campanha do agasalho 
do próximo ano. Para 
aqueles que perderam a 
data e querem contribuir 
com o Fundo Social, 
podem levar os itens 
até o Paço Municipal, 
no próprio Funssol, de 
segunda a sexta, entre 
10h e 15h. São aceitas 
também doações de leite 
e fraldas geriátricas.
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BOATO
Administração e PAT alertam para fake news sobre cursos 

Prefeitura de Indaiatuba realiza 
ação de fiscalização do comércio
Operação ocorreu na noite de 10 de julho, e notificou bares e restaurantes abertos

A Prefeitura de 
I n d a i a t u b a 
promoveu a 

fiscalização do co-
mércio da cidade, na 
noite de 10 de julho. 
A operação contou 
com apoio da Guar-
da Civil, da Secre-
taria Municipal de 
Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente e da 
Vigilância Sanitária, 
e teve o objetivo de 
notificar os estabe-
lecimentos abertos, 
assim como disper-
sar aglomeração de 
pessoas em espaços 
públicos.

A ação teve início 
às 18h da sexta (10) e 
terminou na madru-

A Prefeitura de In-
daiatuba, juntamente 
com o PAT (Posto de 
Atendimento ao Tra-
balhador) esclarecem 
sobre algumas fake 
news que circulam nas 
redes sociais. De acordo 
com a Administração, 
não passa de boato a 
informação de que a 
conclusão de cursos e 
aulas garantem vagas 
de emprego.

Além disso, a as-
sessoria da Prefeitu-
ra garante não ser do 
conhecimento da Ad-
ministração municipal 
a idoneidade dessas 
instituições, e que con-

gada do sábado (11). 
A equipe do Meio 
Ambiente emitiu sete 
notificações; Taxas 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Os agentes públicos iniciaram a ação às 18h da sexta (10) e finalizaram na madrugada do sábado (11)

EDUARDO TURATI (GCI)

e Posturas notificou 
14 estabelecimentos; 
e a Vigilância Sanitá-
ria seis. Além de ba-

res e restaurantes, as 
equipes realizaram a 
orientação de pesso-
as que estavam aglo-

meradas em espaços 
públicos da cidade.

Denúncias de es-
tabelecimentos tra-

balhando em descon-
formidade com a Lei 
13.995/2020 e Porta-
ria 645/2020 podem 
ser feitas através das 
redes sociais da Pre-
feitura de Indaiatu-
ba, pelo site www.
indaiatuba.sp.gov.br 
ou pelo telefone 0800 
770 7702

No último dia 6, 
Indaiatuba retroce-
deu no Plano São 
Paulo de Retomada 
Consciente para a 
fase vermelha. A Por-
taria nº 625 foi publi-
cada em 3 de julho, e 
nesta etapa somente 
serviços essenciais 
podem funcionar. 
Bares e restaurantes 
devem trabalhar so-
mente com delivery e 
drive-thru.

sidera de extrema irres-
ponsabilidade o uso de 
imagem institucional 
não autorizada, que tem 
o único objetivo de en-
ganar a população em 
benefício próprio. 

Os canais oficiais de 
comunicação da Pre-
feitura, para esclarecer 
quaisquer dúvidas es-
tão nos links: www.
indaiatuba.sp.gov.br e 
www.facebook.com/
prefeituradeindaiatuba 
O contato também pode 
ser feito diretamente à 
Secretaria de Relações 
Institucionais e Comu-
nicação, pelo telefone: 
3834-9398A prefeitura de Indaiatuba reiterou que repudia qualquer publicação não-autorizada sobre instituição pública

PIXABAY
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Desemprego e recuperação em IndaiatubaDesemprego e recuperação em Indaiatuba
Segundo dados do 

CAGED - Cadastro 
Geral de Empre-

gados e Desempregados, 
em maio de 2020, em 
Indaiatuba, apesar da crise 
da saúde, 4.880 trabalha-
dores foram admitidos em 
empresas da cidade, contra 
7.536 desligados de seus 
postos de trabalho, ou seja, 
entre abril e maio de 2020, 
2.656 postos de trabalho 
já tinham sido eliminados 
em Indaiatuba, segundo o 
instituto. 

Quanto aos setores, o 
comércio, a presta-
ção de serviços e os 

que trabalham na produção 
de bens na indústria foram 
os mais atingidos, sendo o 
perfil da maioria desses tra-
balhadores - homem entre 
30 e 39 anos, com Ensino 
Médio completo. 

Os números apontam 
ainda que técnicos de ní-
vel médio também foram 
muito atingidos com a 
perda de 208 postos de 
trabalho, apontando outra 
tendência: O Brasil teve 
um aumento de quase 
100% em investimentos 
em Startups por conta dos 
cidadãos que abriram seus 
próprios negócios como 

de profissional, necessi-
dade e oportunidade de 
negócio.

Ainda em maio, o 
Brasil teve o maior cres-
cimento da história do 
varejo, mesmo não tendo 
recuperado as perdas de 
início de ano. A injeção de 
renda com 80 milhões de 
brasileiros recebendo R$ 
600,00 por mês movimen-
tou a economia a níveis 
surpreendentes em meio 
à crise do Coronavírus, 
gerando até conflitos entre 
consumidores e a ordem: 
Fica em casa.  

Ainda segundo o Mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, em maio e junho 
de 2020 a Bolsa de Valo-
res nacional passou dos 
100 mil pontos, atingindo 
índices que nem os Es-
tados Unidos atingiram, 
mesmo em meio a uma 
crise de saúde pública. 
Os investidores que co-
locaram seus lucros em 
renda fixa puderam contar 
com juros muito altos se 
comparados às condições 
de um Brasil sem crise. 

Para completar, o Go-
verno Federal está conse-
guindo inaugurar dezenas 
de obras de infraestrutura 

opção de recuperação de 
trabalho e renda. 

Aumento no número 
de empresas

Embora a Prefeitura 
de Indaiatuba divulgue 
que tenha crescido em 
22% o número de novas 
empresas na cidade em 
relação ao último ano, 
esses dados não levam em 
consideração o número de 
CNPJs que deixaram de 
ser movimentados. Isso 
porque, quando se abre 
uma empresa, o proprie-
tário precisa do CNPJ e é 
obrigado a fazer o registro 
na JUCESP, RFB e, por 
fim, na Prefeitura, para 
obter alvará e poder emitir 
Nota Fiscal. Esse mesmo 
empresário, quando passa 
por alguma dificuldade e 
encerra suas atividades, 
ou seja, quebra; na maioria 
das vezes ele não faz o 
registro desse fechamento 
perante as mesmas: JU-
CESP, RFB e Prefeitura. 
Nesse contexto, só existe 
a informação oficial da 
abertura dessa empresa e 
o da baixa não.

Forte recuperação 
Mas apesar dos nú-

meros de crescimento de 
emprego e investimentos 
locais não serem tão favo-
ráveis, no País como um 
todo, há uma previsão 
otimista de recuperação, 
coisa que a maioria da 
imprensa brasileira parece 
não reconhecer, mas que 
partidos como o PRTB 
– Partido Renovador Tra-
balhista Brasileiro, fazem 
questão de ressaltar, em 
apoio ao Governo de Jair 
Messias Bolsonaro e seu 
vice-presidente e funda-
dor do PRTB General 
Hamilton Mourão.

No caso dos empre-
gos, a flexibilização do 

mercado de trabalho só 
foi possível com o auxílio 
financeiro do Governo 
Federal às empresas bra-
sileiras, o que promoveu 
um controle do que po-
deria ter sido fatal para 
o País em termos de de-
semprego, inclusive em 
Indaiatuba. 

Outro número de cres-
cimento nacional, apesar 
da crise, pode ser ob-
servado em Indaiatuba 
com a inédita oferta de 
crédito imobiliário em 
meio a uma pandemia, e 
que revelou um mercado 
regional que mantém seu 
fôlego juntando habilida-

xxxx

entre estradas, pontes, ca-
nais pluviais, hidroelétri-
cas de energia renovável, 
além de centros de saúde 
que tem mostrado ao mun-
do uma administração 
competente e comprome-
tida com o povo, paralela 
aos boatos de crise interna 
em sua gestão.   

E, por último, pela pri-
meira vez na história, os 
juros no Brasil estão nive-
lados aos juros dos maiores 
países do planeta, compe-
tindo em pé de igualdade 
nos mercados de investi-
mentos internacionais. 

Tudo isso pode ser 
sentido em Indaiatuba 
e a aposta do PRTB no 
nome de Edvaldo da Hot 
Flowers, empresário que 
participa desse cenário de 
crescimento, é justamente 
para oportunizar ao povo 
daqui um recomeço de 
novidades que represente 
Uma Indaiatuba do Povo. 
(Assessoria de Imprensa 
de Edvaldo Bertipaglia)

*FONTES: Infor-
mações de Brasília-DF / 
Relatórios Internacionais 
/ Estadão / Uol / Valor / 
Carta Capital / Ricardo 
Amorim

DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA DE IMPRENSA EDVALDO BERTIPAGLIA

INFORME PUBLICITÁRIO
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Governo zera tarifas de 34 medicamentos usados no combate à covid-19
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MME mantém recomendação de não 
se adotar horário de verão este ano
Estudos realizados apontam que a medida tem sido irrelevante na economia de energia

A Câmara de Comér-
cio Exterior (Camex) ze-
rou o Imposto de Impor-
tação de 34 medicamen-
tos usados no combate à 
covid-19. A resolução foi 
publicada nesta segun-
da-feira (13) no Diário 
Oficial da União.

Entre os medicamen-
tos beneficiados pela me-
dida, estão Ivermectina, 
Fondaparinux, Varfarina, 
Nitazoxanida, Edoxa-
bana e Rivaroxabana. O 
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O Ministério de 
Minas e Energia 
(MME) manteve 

a recomendação de não 
se adotar o horário de 
verão neste ano (período 
de 2020/2021). O horário 
foi extinto em abril do 
ano passado, com base 
em estudos da Pasta, que 
apontaram a pouca efe-
tividade na economia 
energética, e também em 
estudos da área da saúde, 
sobre o quanto o horário 
de verão afeta o relógio 
biológico das pessoas.

Em nota técnica pu-
blicada quinta-feira pas-
sada (9), a pasta avaliou 
o resultado regulatório 
da extinção do horário 
de verão e disse que a 
economia de energia com 
a medida diminuiu nos 
últimos anos e já estaria 

perto da neutralidade, 
em razão das mudanças 
no hábito de consumo 
de energia da população.

Quando foi criado, o 
horário de verão tinha por 
objetivo aliviar o pico de 
consumo, que era em tor-
no das 18h, e trazer eco-
nomia de energia na me-
dida em que a iluminação 
solar era aproveitada por 
mais tempo. No entan-
to, nos últimos anos, o 
Ministério de Minas e 
Energia constatou uma 
alteração no horário de 
pico com maior consumo 
de energia no período 
da tarde, por causa da 
intensificação do uso do 
ar condicionado, quando 
o horário de verão não 
tinha influência.

A nota acrescenta que 
a descontinuidade da 
aplicação do horário de 
verão 2019/2020 impli-

órgão também zerou a 
tarifa de máquinas para 
produção e embalagem 
de máscaras descartáveis 
de proteção respiratória. 
As máquinas deverão 
fabricar pelo menos 400 
máscaras triplas com ore-
lhas elásticas de estrutura 
compacta por minuto.

A resolução zerou o 
Imposto de Importação 
de bolsas para coleta de 
sangue com solução an-
ticoagulante. Desde o 

início da pandemia do 
novo coronavírus, a Ca-
mex, órgão composto de 
representantes de vários 
ministérios presidido pelo 
Ministério da Economia, 
reduziu a zero a tarifa de 
549 produtos relaciona-
dos ao enfrentamento da 
doença. O benefício vale 
até 30 de setembro.

Atrofia muscular
Em outra resolução 

publicada hoje, a Camex 

Quando foi criado, o horário de verão tinha por objetivo aliviar o pico de consumo

cou também redução do 
custo de operação do sis-
tema elétrico e que, com 
a revogação dele, conti-
nuou ocorrendo redução 
de demanda no período 
noturno, “provavelmente 
pela alteração natural da 
luminosidade”.

“Este comportamen-
to, provavelmente, está 
associado ao uso menor 
uso de equipamentos de 
climatização, em especial 
do ar condicionado, o que 
decorreu da melhoria das 
condições de conforto tér-
mico aos consumidores de 
energia elétrica em seu pe-
ríodo de descanso noturno, 
sem ter havido antecipação 
de uma hora”, diz a nota.

A nota informa tam-
bém que as avaliações 
de impacto do horário de 
verão nos ciclos anteriores 
a 2019 superestimaram a 
redução de demanda no 

período noturno e que o 
aumento na carga foi su-
bestimado. Uma avaliação 
anterior do Ministério de 
Minas e Energia já havia 
apontado que, entre os efei-
tos do fim da medida no 
setor elétrico, evitaram-se 
custos ao consumidor bra-
sileiro de energia elétrica 

de R$ 100 milhões.
“Diante dos ganhos na 

otimização do uso dos re-
cursos energéticos com a 
não adoção do horário de 
verão no ciclo 2019/2020, 
e na ausência de fatos 
novos que pudessem im-
plicar a necessidade de 
avaliações adicionais às 

ora apresentadas, e tam-
bém fundamentadas na 
Nota Técnica nº4/2019/
CGDE/DMSE/SEE (SEI 
nº 0263485), recomenda-
mos que se mantenha a 
suspensão dessa política 
pública também para o 
ciclo 2020/2021”, conclui 
a pasta.

zerou a tarifa de impor-
tação do medicamento 
Zolgensma, usada no 
combate à atrofia mus-
cular espinhal (AME) 
em crianças de até dois 
anos. Cotada a R$ 12 
milhões e sem fabricação 
no Brasil, a droga é con-
siderada o medicamento 
mais caro do mundo, de 
acordo com o Ministério 
da Economia.

A desoneração do 
medicamento havia sido 

anunciada pelo presiden-
te Jair Bolsonaro na noite 
de sexta-feira (10), mas a 
decisão só foi oficializada 
hoje.

Segundo o Ministério 
da Saúde, a AME é uma 
doença rara, degenerati-
va, passada de pais para 
filhos e que interfere na 
capacidade do corpo de 
produzir uma proteína 
essencial para a sobre-
vivência dos neurônios 
motores, responsáveis 

pelos gestos voluntários 
vitais simples do corpo, 
como respirar, engolir e 
se mover.

Varia do tipo 0 (antes 
do nascimento) ao 4 (se-
gunda ou terceira década 
de vida), dependendo 
do grau de comprometi-
mento dos músculos e da 
idade em que surgem os 
primeiros sintomas. Até 
o momento, não há cura 
para a doença. (Fonte 
Agência Brasil)



Colégio Candelária oferece Escola Virtual

A suspensão das 
aulas remotas em 
todo o país, em 

virtude da pandemia de 
Covid-19, fez com que o 
processo de ensino e apren-
dizagem sofresse profundas 
alterações. Aulas remotas, 
gravadas ou “online”, sis-
temas de tutoria a distância, 
uso de laboratórios virtuais, 
tudo isso passou a fazer 
parte da rotina de alunos 
e professores nos últimos 
meses. Assistimos a mu-
danças significativas na for-
ma de ensinar e aprender, e 
a tecnologia nunca fez tanta 
diferença nesse processo. 
As Novas Tecnologias de 
Informação e Comunica-
ção entraram na vida de 
milhões de estudantes sem 
pedir licença.

Com o coronavírus, da 
noite para o dia professores 
e alunos tiveram que se 
acostumar e se reinventar 
na forma de aprender e de 
ensinar: com aulas online 
e videoaulas, entre outras 
ferramentas, os educa-
dores se viram diante de 
novos desafios, aos quais 
estavam pouco ou nada 
preparados.

Embora o ensino a dis-
tância (EAD) já seja reali-
dade para os adultos que 
fazem cursos técnicos, 
graduação e pós-gradua-
ção de forma online, para 
crianças e jovens a mo-
dalidade ainda está em 
crescimento, mesmo que 
não seja uma novidade, ex-
plica o professor e autor de 
livros didáticos Ismael 
Rocha. “Há muito tempo, 
diversas escolas praticam o 
ensino híbrido. A partir do 
momento em que utilizam 
diferentes plataformas de 
ensino e aprendizagem, 
estão trabalhando com o 
ensino híbrido”. 

O que não estava estru-
turado, diz Rocha, era o uso 
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Ensino híbrido será tendência 
no mundo no pós-pandemia

No Colégio Candelá-
ria, essas mudanças foram 
incorporadas à rotina de 
alunos, pais e professores 
desde o início. Partindo 
de uma experiência inicial 
com aulas gravadas, que 
eram disponibilizadas aos 
alunos por meio de uma 
pasta virtual no Google 
Drive, passamos à adoção 
de um modelo de “Escola 
Virtual”, no qual as aulas 
são transmitidas ao vivo, 
com o uso da Plataforma 
Plurall, da SOMOS Edu-
cação.

A Plataforma Plurall é 
hoje a maior plataforma de 
ensino digital do país. Usa-
da por mais de quatrocentas 
escolas, que reúnem mais 
de 1,3 milhão de alunos, ela 
atende um em cada quatro 
estudantes brasileiros. Por 
meio dela, os professores 
transmitem as aulas síncro-

constante do online.  “O 
que nós não tínhamos an-
tes da pandemia era o uso 
das ferramentas virtuais 
para o trabalho do ensino 
híbrido, não tínhamos a 
construção do online, que 
era muito pouco utilizado”, 
acrescenta.

Considerada tendência 
na área da educação para 
o futuro, a mistura entre o 
ensino presencial e o onli-
ne, que prevê um mix entre 
a sala de aula convencional 
e conteúdos produzidos 
com apoio de ferramentas 
de tecnologia, vai invadir 
mais fortemente a vida do 
estudante no mundo pós-
-pandemia. Mas o formato 
exige muito mais mudança 
dos professores do que dos 
estudantes, acredita Rocha, 
que também é diretor do 
Institute of Technology 
and Education (Iteduc), 
organização pioneira em 
capacitar professores de 
educação básica para o 
ensino online.

Ensino híbrido
Também conhecido 

nas, que também são grava-
das para acesso posterior 
pelos alunos. Além disso, 
é na plataforma que são 
compartilhadas as ativida-
des, tanto de fixação, como 
avaliativas, bem como ati-
vidades e avaliações exter-
nas, simulados e conteúdos 
complementares.

Como parte dos recur-
sos disponíveis, encon-
tram-se ainda o CloudLabs, 
laboratório virtual no qual 
é possível realizar simu-
lações de Física, Quími-
ca e Biologia; o Matific, 
aplicativo que auxilia no 
ensino da Matemática por 
meio do uso de jogos; e o 
banco de vídeos do Twi-
g-Tigtag, com animações 
que abrangem os principais 
objetos de aprendizagem 
de Ciência e Geografia 
para os alunos no Ensino 
Fundamental.

pelo termo em inglês blen-
ded learning, o ensino 
híbrido se acentuou com o 
advento da internet e nada 
mais é do que combinar di-
versas plataformas, como 
filmes, rádio e televisão, 
por exemplo. “Quando eu 
peço que o aluno assista 
a um filme e, na aula se-
guinte, tenho um debate 
sobre o filme, estamos tra-
balhando com diferentes 
plataformas para o que o 
processo de ensino se dê 
de forma mais intensa, e 
tudo isso veio de maneira 
mais forte com o advento 
da internet”, afirma Rocha.

“Se tiver um progra-
ma de educação que seja 
formatado de maneira que 
todos possam ter acesso à 
informação, certamen-
te nós teremos um ga-
nho.  Para educação não 
existem limites, porque 
aprender é algo que o 
ser humano faz desde 
quando nasce, desde os 
tempos das cavernas, por 
diferentes plataformas, 
nós estamos só sistema-
tizando isso”, conclui.

A Plataforma Plurall representa hoje a maior ferramenta de ensino digital do país

Desde março, mais de 
dois milhões de aulas ao 
vivo já foram transmitidas 
pela plataforma, entre as 
quais, uma parcela geradas 
pelo Colégio Candelária. 
São aulas pensadas por 
nossos docentes dentro 
de todo um processo de 
revisão dos planejamentos 

para adequá-los à reali-
dade do ensino híbrido, 
com a adoção de diferentes 
metodologias ativas, mas 
mantendo sempre o carinho 
e o cuidado com que nossos 
profissionais sempre trata-
ram os alunos. 

Sabemos que nada 
substitui o professor num 

processo de ensino e apren-
dizagem e que socialização 
e o contato fazem parte da 
construção desse processo. 
Mas poder contar com to-
dos os recursos oferecidos 
pelo Plurall, sem dúvida, é 
um ganho para a qualidade 
das aulas nesse momento 
tão delicado.

Desde março, mais de dois milhões de aulas ao vivo já foram transmitidas 
pela plataforma Plurall, e já foi utilizada por mais de 1,3 milhão de alunos
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A 2ª edição do Festival de Inverno irá 
reunir as orquestras do município
Evento virtual reúne Sinfônica, Camerata Filarmônica e Corporação Villa-Lobos 
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O Festival de In-
verno de In-
daiatuba está de 

volta, porém, a 2ª edição 
será online. Entre os 
dias 18 de julho a 1º de 
agosto, o evento virtual 
irá reunir os músicos da 
Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba, do Quarteto 
Guarany, da Camerata 
Filarmônica de Indaia-
tuba, e da Corporação 
Musical Villa-Lobos, 18 
de julho a 1º de agosto.

A secretária de Cul-
tura da cidade, Tânia 
Castanho, comenta que 
o Festival de Inverno foi 
criado em 2019, “para 

complementar outros 
dois grandes eventos re-
alizados em Indaiatuba 
no mês de julho: o Pas-
so de Arte e o Festival 
Gastronômico Sabores 
da Terra”. Ela também 
lembra do sucesso da 
primeira edição: “O 
Festival recebeu milha-
res de pessoas, ofereceu 
uma gastronomia de pri-
meira, além de grandes 
atrações no palco, de 
diversos gêneros musi-
cais”, ressalta.

“Optamos por abrir 
a programação para a 
Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba, o Quarteto 
Guarany, da Camerata 
Filarmônica de Indaia- A Corporação Musical Villa-Lobos (CMVL) irá apresentar um repertório eclético

tuba e a Corporação Mu-
sical Villa-Lobos, que 
possuem uma agenda 
pré-definida de apresen-
tações ao longo do ano”, 
complementa Tânia.

Por isso, a secretária 
convida a população 
para conferir os con-
certos virtuais. “Nossas 
orquestras realizam um 
trabalho de excelência 
e vêm mantendo uma 
rotina de trabalho e en-
sino que são referência”, 
conclui. 

As apresentações se-
rão disponibilizadas no 
site da Prefeitura, no 
Cultura Online: https://
www.indaiatuba.sp.gov.
br/cultura-online/
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ANIVERSARIANTES
 DO MÊS
JULHO

• 18 de julho, às 20h 
– Orquestra Sinfô-
nica

A Orquestra Sin-
fônica, sob a direção 
do maestro Paulo de 
Paula, apresenta um 
concerto com grandes 
clássicos da música 
erudita. 

• 19 de julho, às 19h 
– Quarteto Guarany

O Quarteto Gua-
rany, formado pelos 
chefes de naipe da 
Camerata Filarmô-
nica, traz o concerto 
Opera Gala. Para esta 
apresentação, o quar-
teto se transforma em 
quinteto de cordas 
e recebe a soprano 

Confira a programação completa do Festival de Inverno
Thayana Roverso para 
interpretar as mais belas 
árias de ópera e canções 
compostas pelos brasi-
leiros Carlos Gomes e 
Heitor Villa-Lobos. A 
solista já se apresentou 
nas principais casas de 
ópera do Brasil e Itália. 

 
Violino I: Alexandre 
Cruz
Violino II: Mimi Am-
biel
Viola: Hellen Mizael
Violoncelo: Sabrina 
Passarelli
Contrabaixo: Gustavo 
Mazon Finessi
Soprano: Thayana Ro-
verso

• 25 de julho, às 20h - 

Quarteto OSI
Coldp lay ,  Oas i s , 

Cazuza, One Republic, 
são alguns dos artistas 
que integram o repertório 
escolhido pelo Quarteto 
de Cordas da Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba 
(OSI). 

• 26 de julho, às 19h - 
Orquestra Jovem

Celebrando os 50 
anos do Movimento Ar-
morial, criado por Ariano 
Suassuna em 1970, a Or-
questra Jovem apresenta 
um concerto especial, e 
conta também com a par-
ticipação da atriz Maira 
Cardoso, que interpreta 
o cordel de Fátima Fílon. 

O diálogo entre o 

antigo sertão pernam-
bucano com a música 
do compositor Ernani 
Aguiar, atenuam ainda 
mais as cores do “Brasil 
Armorial”.

• 31/07, às 20h – Cor-
poração Musical Villa-
-Lobos 

A Corporação Musi-
cal Villa-Lobos (CMVL) 
traz um repertório ecléti-
co. No programa, Fanta-
sia em 6/8, do violonista 
José R. Burbano; da au-
têntica música de banda, 
vem o dobrado Hei de 
Vencer e a marcha The 
Thunderer, composta 
em 1889 pelo maestro 
norte-americano John 
Philip Sousa.

Na sequência vem 
Birdland, peça de jazz/
pop composta em 1977, 
seguido por um medley 
com as seguintes músi-
cas da banda Coldplay: 
Clocks, Paradise e Viva 
La Vida. Para os aman-
tes da música brasileira, 
destaque para Noites 
Cariocas, composição de 
Jacob do Bandolim. 

Encerrando o concer-
to virtual, a Villa-Lobos 
executa arranjo do maes-
tro assistente Tiago Ros-
cani para Penny Lane, 
dos Beatles. Para quem 
gosta de cinema, o The 
James Bond Theme, de 
Monty Norman, será 
executado com arranjo 
de Jan Van Kraeydon 

para banda sinfônica. 
Por fim, com par-

ticipação do Quinteto 
de Sopros da CMVL, 
vem a imortal melodia 
de Cinema Paradiso, 
em homenagem ao 
maestro Ennio Morri-
cone, que faleceu no 
último dia 6. 

• 1º de agosto, às 20h 
- Orquestra Sinfô-
nica

Fechando o evento, 
a Orquestra Sinfônica 
apresenta concerto em 
homenagem aos gran-
des mestres da Música 
Popular Brasileira, 
com participação das 
cantoras Camila Fo-
roni e Bruna Takeuti. 



Veículo roubado é localizado após assalto
O carro foi localizado pela Guarda Civil, abandonado no Conjunto Habitacional João Pioli
DA REDAÇÃO
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No último dia 9, a 
Guarda Civil re-
cuperou um veí-

culo roubado e localizou 
os envolvidos no roubo, 
que aconteceu durante a 
madrugada. A guarnição 
foi acionada para atender 
a uma ocorrência de rou-
bo a residência, no Jardim 
Esplanada, onde indiví-
duos haviam invadido o 
imóvel e subtraído vários 
objetos pessoais, além 
de um veículo Citröen 

A10

Aircross.
As equipes foram in-

formadas do fato, e a via-
tura 109 localizou o veí-
culo roubado estacionado 
no Conjunto Habitacional 
João Pioli. A Divisão de 
Inteligência da Guarda 
Civil conseguiu iden-
tificar também o carro 
utilizado pelos indivíduos 
para ir até à residência, e 
a placa foi cadastrada no 
sistema de monitoramen-
to da cidade. Algumas 
horas depois, o sistema 
identificou o veículo dos 

O Sistema de Inteligência do município também identificou o carro uti-
lizado pelos bandidos durante a prática do crime no Jardim Esplanada

A equipe do Canil encontrou uma sacola com 13 
porções de maconha e 42 microtubos de cocaína

EDUARDO TURATTI (GCI)

EDUARDO TURATI/SCOMSOC - GCI

bandidos passando por 
uma área monitorada, e a 
equipe do GAP (Grupo de 
Apoio Preventivo), com 
apoio da Romi (Rondas 
Ostensivas com Motoci-
cletas de Indaiatuba), fez 
a abordagem.

O motorista confes-
sou sua participação no 
crime. Outro envolvido 
foi localizado no Jardim 
Tancredo Neves. O caso 
foi conduzido para a Po-
lícia Civil, que tomou 
as medidas cabíveis à 
Polícia Judiciária.

CONTRABANDO TRÁFICO
Receita Federal apreende quatro toneladas 
de mercadorias no Aeroporto de Viracopos

Cão Duke localiza 
drogas em mata no 
Floresta ParqueNo último sábado, 

dia 11 de julho, o Grupo 
de Repressão (Grep) da 
Alfândega de Viracopos 
participou de operação de 
repressão ao contrabando 
e descaminho em conjunto 
com a Polícia Rodoviária 
Estadual de São Paulo na 
Rodovia Castelo Branco 
(SP280).

Na ocasião, foram 
abordados, no km 74 da 
rodovia, dois ônibus de 
linhas interestaduais re-
gulares. No interior dos 
bagageiros dos ônibus, 

foram encontrados oito 
“big bags” contendo mer-
cadorias importadas sem 
comprovação da regular 
importação.

Foi necessário o au-
xílio de dois guinchos da 
concessionária respon-
sável pela rodovia para 
remoção dos volumes, 
que pertenciam a cinco 
passageiros.

A carga era composta 
por mais de 40 mil caixas 
de essência para Narguilé, 
21 celulares,  2.100 fron-
tais e 250 baterias para Na tarde do último dia 

7, uma averiguação da 
equipe Canil resultou na 
localização de entorpe-
centes no Floresta Parque. 
A equipe realizava o pa-
trulhamento pelo Bairro 
Jardim Morada do Sol, 
quando foi abordada por 
uma pessoa que denun-
ciou um indivíduo reali-
zando o tráfico de drogas 
na Rua Martinho Lutero.

Com as informações 
passadas pelo solicitante, 
a equipe do Canil 105 
deslocou até o endereço 
informado onde reali-
zaram uma averiguação 
com o Cão Duke, que 

celulares, 3.900 relógios e 
1.200 óculos, além de far-
dos de vestuário, avaliados 
em aproximadamente R$ 
500 mil.

Além disso, foram reti-
dos três volumes de enco-
mendas para comprovação 
da regular importação. O 
peso total das mercadorias 
retidas foi de aproximada-
mente quatro toneladas. 
Serão instaurados proces-
sos administrativos para 
aplicação da pena de per-
dimento das mercadorias.

Os cinco passageiros 

foram presos em flagrante 
e conduzidos à Delegacia 
da Polícia Federal em So-
rocaba/SP.

A atuação da Receita 
Federal na repressão ao 
contrabando e ao descami-
nho visa primordialmente 
à proteção da sociedade, 
tanto no aspecto relacio-
nado à manutenção dos 
empregos gerados pela 
indústria nacional quanto à 
proteção da saúde e da vida 
das pessoas, além de coibir 
o enriquecimento das orga-
nizações criminosas. localizou escondido na 

mata uma sacola com 13 
porções de maconha, 42 
microtubos de cocaína e 
R$ 333,50 em espécie.

Na mesma tarde, a 
equipe da viatura 109, 
seguindo orientações do 
monitoramento urbano, 
averiguou indivíduos 
suspeitos de tráfico de 
drogas e localizou cinco 
microtubos com cocaína, 
escondidos na sarjeta da 
Avenida Horst Frederico 
João Heer. As duas loca-
lizações de entorpecentes 
foram apresentadas na 
Delegacia de Polícia para 
a autoridade de plantão.

DESTAQUES DO MÊS 

JULHO

Eliene 
Portaria diurna

Rento 
Portaria diurna

Umberto 
Aux. de Serviços Gerais



A gestão do Colé-
gio investiu em 
pesquisa, com 

abordagem detalhada, 
a respeito do ensino re-
moto praticado desde 04 
de maio, quando as aulas 
foram retomadas após a 
antecipação do período 
de férias escolares para 
o mês de abril. 

O principal objetivo 
da pesquisa foi plenamen-
te atingido: estabelecer 
efetiva proximidade com 
a visão dos alunos e pais 
de alunos, a respeito da 
organização geral e fer-
ramentas utilizadas para o 
regular funcionamento do 
Colégio, dentro da casa de 
cada aluno. 

Consolidado como 
escola de referência na 

Colégio Meta realiza pesquisa para 
aprimorar técnicas do ensino remoto
O principal objetivo do estudo da instituição foi o de se aproximar da visão dos alunos e pais
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região, o Colégio adota 
como prática a gestão 
dialógica, convicto de que 
agir é fundamental, mas 
também é preciso refletir 
sobre as ações colocadas 
em prática. Essa reflexão 
desvendará outras ações 
igualmente importantes e 
necessárias.

A pesquisa iniciou-se 
com alunos e pais de 
alunos e foram analisados 
todos os aspectos relacio-
nados ao ensino remoto. 
O tempo para resposta 
encerrou-se na quarta-
-feira (dia 8 de julho) 
e, na sexta (dia 10), foi 
enviada a devolutiva aos 
alunos e aos pais. Após 
analisar os resultados, 
observou-se que, apesar 
do distanciamento físico, 
família e escola estão em 
absoluta conexão. 

O colégio está a cada 

dia mais motivado e feliz, 
pois notam que os alunos 
estão se desenvolvendo, 
aprendendo por meio de 
um processo verdadei-
ramente qualitativo. É 
claro, os ajustes são ne-
cessários porque a meta 
é a excelência, embora 
todos os itens avaliados 
tenham sido considera-
dos satisfatórios (referen-
ciados pelo número 2), ou 
plenamente satisfatórios 
(referenciados pelo nú-
mero 3). Nesse momento, 
o colégio apura na pes-
quisa realizada com os 
professores para concluir 
o conjunto do que será 
necessário agregar às 
práticas remotas.

Visão
A visão progressis-

ta da gestão do Colégio 
promove o engajamento 

da equipe escolar e o es-
tabelecimento de vínculos 
e parcerias com as famí-
lias. O Colégio Meta não 
parou e o ensino remoto 
caminha bem, conforme 
nos mostram os resultados 
das pesquisas. Mesmo 
sentindo imensa saudade 
do contato pessoal, do 
abraço, das brincadeiras 
e interações, o colégio 
continua ganhando força 
e também sabedoria.

Para conhecer mais 
sobre as atividades de-
senvolvidas pelos pro-
fissionais do Colégio, 
acesse o portal www.co-
legiometa.com ou façam 
uma visita. A Unidade I 
está situada na rua Her-
mínio Steffen, nº 96, Jar-
dim Regina, e a Unidade 
II, na Av. Cel. Antônio 
Estanislau do Amaral, nº 
1541 Itaici.

CARNEIRO
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Em artigo publi-
cado na Folha de 
S.Paulo no dia 1º 

de junho, o professor da 
Faculdade de Medicina 
da USP e especialista em 
fisiologia do exercício 
clínico, Bruno Gualano 
eleva a inatividade física 
ao status de pandemia.

O articulista indica 
que não há um único país 
que não apresente índi-
ces preocupantes para 
esse fator de risco.  Um 
estudo de pesquisadores 
da Universidade Harvard 
demonstrou que, das 58,7 
milhões de mortes ocor-
ridas no mundo em 2018, 
nada menos que 9% (ou 
5,3 milhões de mortes) 
podiam ser atribuídas 
à insuficiência de ativi-
dade física. 

Impressionantes 53,8 
bilhões de dólares foram 
torrados no mundo em 
2018 para lidar com as 
consequências à saúde da 
falta de movimentação. 
“É uma conta cara, que 
foi paga pelos setores 
público e privados, e 

Chegou a hora de falar de outra pandemia 
preocupante: o preço do sedentarismo

 DIVULGAÇÃO

também por cada um de 
nós”, disse a sócia pro-
prietária da Academia 
40+, Lina Amstalden.

E tem mais. Outros 
13,7 bilhões de dólares 
escorreram pelo ralo por 
causa da perda de pro-
dutividade associada a 
mortes precoces provo-
cadas pelo sedentarismo. 
E olha que esses cálculos 
são conservadores, por-
que os cientistas medi-
ram o impacto financeiro 
da inércia em apenas 
cinco doenças — há evi-
dências de que 22 males 
têm ligação com ela. 

Outro artigo publi-
cado na revista da So-
ciedade Americana de 
Fisiologia, estima que, 
por causa da pandemia, 
o número de óbitos por 
todas as causas pode es-
calar em 535 mil mortes 
ao ano se a inatividade 
aumentar em 10% na po-
pulação. Com incremen-
tos de 25% — um cená-
rio mais realista — seria 
1,3 milhão de mortes a 
mais. Caso a inatividade 
aumente em 50% em de-

Estudo já mostrou que 9% das mortes no mundo são atribuídas ao período de inatividade física

POR LINA AMSTALDEN corrência da pandemia e 
do isolamento social, isto 
poderá resultar na morte 
adicional de 2,7 milhões 
de pessoas.

É fato que a atividade 
física está ligada a nossa 
imunidade mas ela pode 
mesmo nos proteger con-
tra a Covid? Um estudo 
inglês apresentou uma 
estimativa de risco onde 
diz que a inatividade 
pode explicar 8,6% dos 
casos graves de Covid. 
“Outros 29% foram 
atribuídos à obesidade,  
condição que pode ser 
prevenida pela atividade 
física”, explica Lina.

Embora as pessoas 
tenham maior consciên-
cia a respeito do seden-
tarismo, boa parte ainda 
não possui hábitos que 
auxiliem no processo de 
mudança. “Já se sabe que 
a qualidade do envelheci-
mento é diretamente pro-
porcional à constância de 
atividade física durante 
a vida”, enfatiza a sócia 
proprietária.

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) 

recomenda que as pes-
soas pratiquem ao menos 
150 minutos de exercí-
cios físicos por semana. 
Mas, antes de sair por aí 
praticando atividades, 
é importante consultar 
um educador físico para 
saber qual a prática que 
melhor se adapta ao seu 
ritmo e que não cause 
danos ao organismo.

E como ficamos com 
o isolamento? Tente ao 
menos manter bons há-
bitos alimentares, tomar 
sol e praticar atividades 
simples que não exigem 
movimentos aos quais 
possa não estar familia-
rizado. 

Academia 40+
Somos profissionais, 

empreendedores, pais, 
filhos, que buscam e tra-
balham com um sim-
ples objetivo, melhorar 
a qualidade de vida das 
pessoas através da ativi-
dade física.

Lutamos, acredita-
mos e defendemos que 
através dela, vidas po-
dem ser transformadas, 
dores amenizadas e mo-
mentos eternizados. A 
idade sim, afeta e muito 
nosso metabolismo, mas 
bons hábitos e disciplina 
tornam os números insig-
nificantes. A vida se abre 
para uma perspectiva 
infinita de momentos 
únicos com netos, bis-
netos, viagens que só são 
possíveis quando o nosso 
físico acompanha  a nos-
sa mente.

Vivemos em um 
mundo cheio de estereó-

tipos que associam nossa 
atividade com “salão de 
beleza”.

Que bom que a beleza 
vem de dentro para fora! 
E ainda como um “plus”, 
associado a tantos be-
nefícios, ganhamos a 
estética como presente!

Seria impossível ex-
plicar com palavras o que 
sentimos nos últimos me-
ses. Sabemos que todo 
trabalho realizado até 
hoje, tornam nossa famí-
lia mais “forte” perante 
esse vírus. Mas existe 
outra pandemia muito 
maior, responsável por 
5,3 milhões de mortes ao 
ano, que é o sedentaris-
mo, a inatividade.

E no meio do cami-
nho, recebemos um “car-
tão vermelho”.

Infelizmente, conti-

nuaremos por enquanto 
distantes. O momento 
sinaliza mais uma espera. 
Fiquemos em casa.

A 40+ Academia 
está de portas fechadas, 
em casa, preservando e 
acompanhando os alu-
nos através de atividades 
online e enviando infor-
mações sobre saúde em 
geral, através das redes 
sociais.

A 40+ Academia lan-
çou uma campanha para 
que as pessoas continuem 
se exercitando, mesmo 
que em casa, para manter 
a saúde e a imunidade 
em dia. Para quem tiver 
interesse em saber mais 
sobre os vídeos dos pro-
fissionais da 40+ Aca-
demia entre em contato 
através do telefone (19) 
3392-4819.
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Duas Rodas

O lindo Bob com seu dono Gabriel Sandaneli com Dra. 
Sueli da Clínica Bicho Amigo no Banho e Tosa com Darik.
Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Tel: 3875-2715

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

O fofinho Romeu em atendimento na Clínica Bicos & 
Focinhos. A Clínica atende animais de pequeno e grande 
porte, animais silvestres, aves e animais exóticos. Ligue 
3835-7750   para consultas, vacinas, cirurgias, laser terapia, 
odontologia, exames e banho e tosa.

Clínica Bicho Amigo

A Nova Loja - Mega Promoção de vestidos de Noiva

Possibilitando o distanciamento social, enquanto proporciona 
o mínimo de atividade física necessária por dia, as bicicletas 
têm recebido um destaque positivo durante esta pandemia. 
As bicicletas podem minimizar a lotação no transporte 
público, evitar custos e diminuir as diversas comorbidades 
geradas pela poluição e pelo sedentarismo. Priorize sempre 
sua saúde em primeiro lugar, evite aglomerações, alimente-
se bem e leve sempre o álcool em gel nas suas pedaladas! 
Juntos somos mais fortes! Equipe Duas Rodas. WhatsApp: 
(19)99731-0269. Avenida Presidente Kennedy,624

Adelaide Decorações

O querido cliente Hideki, proprietário do Restaurante Kostela 
do Japonês, recebendo um delicioso Bolo da Madre, mimo 
do Jornal Mais Expressão

Bicos & Focinhos

Rua: Ademar de Barros, 1011 - Centro, Indaiatuba - SP - Tel: (19) 3875-1760

Professor Luiz Carlos, diretor proprietário do colégio Meta, 
recebendo do Jornal Mais Expressão, na Live do último 
dia 14, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, assim como 
era a vontade do saudoso Admilson Redecopa



O Troféu Frutos 
de Indaiá visa 
não somente re-

conhecer as empresas e 
empresários que se des-
tacaram em seu ramo de 
atividade, mas também 
gerar um retorno finan-
ceiro e dar visibilidade 
aos premiados através da 
campanha publicitária re-
alizada pelo Grupo Mais 
Expressão.

Aos eleitos pela 
pesquisa, foi oferecida 
a cota publicitária, que 
desde março, as em-
presas e empresários 
que receberão o Troféu 
Frutos de Indaiá e que 
foram escolhidos atra-
vés de voto popular, 
tem sua marca veicula-
da em todas as mídias 
do Grupo como jornal 
impresso, revista, redes 
sociais e programas da 

Troféu Frutos de Indaiá gera visibilidade e 
retorno financeiro às empresas premiadas
Festa de premiação chega a sua 15ª edição com show da dupla Maiara & Maraisa

ARQUIVO/JME

Adriana Antoniou  e Alexandre Antoniou  da Bicos e Focinhos - Clínica Veterinária João Ruman E Sabrina Ruman da Group Solutions

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

WebTV.
“Dar um retorno fi-

nanceiro e visibilidade 
às empresas premia-
das é o nosso princi-
pal objetivo, por isso 
iniciamos a campanha 
publicitária no início 
do ano e segue até de-
zembro”, disse o dire-
tor do Grupo Mais Ex-
pressão, Alan Di Santi. 
“As empresas e profis-
sionais que participam 
do Troféu Frutos de 
Indaiá têm um grande 
sentimento de orgulho, 
pois foram escolhidas 
por seus clientes e pela 
população, como as 
melhores em seu seg-
mento”, ressalta.

Cotas
As cotas para a par-

ticipação na entrega do 
Troféu Frutos de Indaiá 
2020 estão sendo ofere-

cidas para as empresas 
e empresários eleitos. 
“Já entramos em con-
tato com grande parte 
dos eleitos pela po-
pulação. A campanha 
publicitária inclui além 
da veiculação do nome 
da empresa nas mídias 
do grupo, uma noite de 
premiação com direito 
a jantar a francesa e 
um show especial”, 
informa o diretor.

E mesmo em meio 
à pandemia, a organi-
zação do Troféu Frutos 
de Indaiá não parou. 
Todos os detalhes e 
estrutura necessária 
para que a grande noite 
aconteça estão sendo 
cuidadosamente esco-
lhidos e contratados 
pelos profissionais do 
Grupo.

“São quinze anos 
de experiência e o que 
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podemos fazer é aper-
feiçoar e agregar no-
vidades e qualidade 
para aumentar o índice 
de satisfação de nos-
sos clientes, e isso é a 
grande preocupação do 
Grupo Mais Expres-
são”, enfatiza Di Santi. 
“Nossa maior riqueza 
são nossos clientes, 
parceiros e amigos, 
pois sem o apoio destes 
não seríamos a em-
presa que somos hoje, 
não nos esquecendo de 
nossos colaboradores, 
que fazem parte das 
conquistas diárias e de 
todo o sucesso alcança-
do”, completa.

 

15ª edição
O maior e melhor 

evento de premiação 
de Indaiatuba e região 
receberá neste ano a 

dupla Maiara & Ma-
raisa que prometem 
animar e tornar a noite 
de premiação ainda 
mais inesquecível.

Donas de belas vo-
zes, as irmãs são uma 
das principais duplas 
do cenário da música 
sertaneja da atualidade. 
Na internet não poderia 
ser diferente. Elas já 
alcançaram marcas ex-
pressivas como superar 
três bilhões de visuali-
zações e mais de seis 
milhões de inscritos 
em seu canal oficial do 
YouTube.

E a escolha de uma 
dupla feminina não foi 
à toa. O Troféu Frutos 
de Indaiá 2020, que 
comemora 15 anos, 
irá homenagear as mu-
lheres. Cada vez mais 
presente no mundo 
empresarial, às mu-

lheres tem se desta-
cado nas pequenas, 
médias e grandes em-
presas.

Hoje, o Brasil é 
o sétimo país com o 
maior número de mu-
lheres empreendedo-
ras. O dado é de um le-
vantamento da Global 
Entrepreneurship Mo-
nitor (GEM), realizado 
com 49 nações. Ao 
todo, são mais de 24 
milhões de brasileiras 
tocando negócios pró-
prios, gerando empre-
gos e movimentando a 
economia.

“As mulheres vem 
se destacando cada 
vez mais no cenário 
empresarial devido 
a sua competência e 
dedicação ao trabalho, 
e nada mais justo que 
sejam reconhecidas”, 
finaliza Di Santi.
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 906

CA06736 - CENTRO - PISO SUPERIOR - AU.120m² 
03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, social, cozinha 
americana, sacada.  R$ 1.500,00 + IPTU, 01 VAGA DE 
GARAGEM.

CA07952 - CIDADE NOVA II - AT. 125 m² AC. 100 m² 
- 3 dormitórios (1 suíte), wc social, sala ampla, cozi-
nha, lavanderia e garagem para 2 autos coberta. R$ 
1.800,00 + IPTU

VENDA

TE06020 - RESIDENCIAL VIENA - AT 250 m² - Condo-
mínio com portaria 24 horas, área de lazer, infraestru-
tura de segurança e localização a poucos minutos do 
supermercado, escolas, e centro.R$ 212.500,00

AP04779 – AU.72 m² - OPORTUNIDADE APARTAMEN-
TO EM CONDOMÍNIO COM LAZER - GRAND VILLE- 03 
dormitórios sendo uma suíte (persianas “black-out” 
em dois quartos), WC social, cozinha com planejados, 
sala dois ambientes com “sol da manhã”, lavanderia, 
02 vagas cobertas. Condomínio conta com: portaria 
24hs, 12 churrasqueiras (de uso gratuito), salão de 
festas (20,00 a utilização), quadra poliesportiva, pis-
cina adulto (com raias de 25m), piscina infantil, dois 
vestiários e quatro banheiros na área de lazer, aca-
demia completa, sauna, brinquedoteca, salão de jo-
gos, playground/parquinho ao ar livre, bicicletário. R$ 
325.000,00

AP04768 - RIVIERA - AU. 93 m² - Lindo apartamen-
to duplex - Piso Inferior: hall, cozinha planejada, sala, 
WC social e 1 dormitório. Piso Superior: 1 suíte ampla 
e terraço com vista 270 graus da Mata Atlântica, cida-

de e praia. Todo reformado com materiais de alto pa-
drão e climatizado. Recepção 24 horas, condomínio 
possui piscina, salão de jogos, espaço Kids, quadra 
poliesportiva, quadra de tênis, piscina aquecida na 
cobertura, sauna e academia. Apartamento mobi-
liado pronto para uso ou aluguel de temporada! R$ 
900.000,00

CA08893 -PARQUE RESIDENCIAL SABIÁS -  AT.150m² 
AC.59,25m² 02 Dormitórios, Banheiro Social,  Sala de 
jantar, Cozinha integrada, Área de Serviço, garagem 
para 02 autos. R$ 270.000,00

CAO8894 - AT. 125m² - AC. 128m² - SOBRADO PARA 
VENDA EM BAIRRO COM BOA LOCALIZAÇÃO - VILA 
RUBENS - INDAIATUBA - 04 dormitórios sendo 02 
suítes na parte superior, sala ampla com living, cozi-
nha acoplada, 03 WC social, lavanderia, quintal, ga-
ragem para 02 autos. coberta. R$ 395.000,00.

CA08898- JARDIM DOS IMPÉRIOS -  INDAIATUBA - 
AT.150 m² AC.110 m² 03 dormitórios sendo 01 suí-
te, sala, cozinha, lavanderia, área gourmet, garagem 
para 02 autos, condomínio com área de lazer com-
pleta, portaria 24 horas, a 5 minutos do centro, fácil 
acesso, OBRAS EM ANDAMENTO. R$ 425.000,00.

CA08883 - CONDOMÍNIO JARDIM RESIDENCIAL 
MANTOVA - AT 216m² AC 131m² - CASA TÉRREA com 
03 Dormitórios, sendo 01 suíte. 01 WC Social. Sala de 
Estar com Área de Luz e Sala de Jantar. Lavabo. Cozi-
nha Americana. Lavanderia Externa. Churrasqueira. 
Quintal. Área Gourmet planejada. Garagem para 01 
carro.  ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO: Espaço 
Gourmet; Fitness; Piscina Adulto e Infantil Playgrou-
nd e Salão de Festa. Segurança 24H.R$ 530.000,00

LOCAÇÃO

SL00998 - AC. 55m² - AT.128,00m² - EXCELENTE 
SALA COMERCIAL COM VITRINE EM REGIÃO CEN-
TRAL - CENTRO - INDAIATUBA - 01 sala principal com 
mezanino, copa, WC social. R$ 1.500,00 + IPTU.

AP04794 - JARDIM DOS TAPERÁS - SALTO - AU. 63 
m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, 
varanda, cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto. 
-Condomínio com infra-estrUtura de lazer completa 
piscinas adulto e infantil, academia de musculação 
completa, quadra poliesportiva, playground, SPA, 
sauna, salão de festas e salão de jogos.- R$ 1.200,00 
+ 400,00 COND, IPTU E ÁGUA.

AP04796 - JARDIM POMPÉIA - VILA FELICITÁ - APAR-
TAMENTO TOTALMENTE MOBILIADO E DECORADO 
- 03 dormitórios sendo 01 suíte,  sala para 02 am-
bientes, WC social,  cozinha, área de serviço, gara-
gem com 02 vagas. Condomínio com infra-estrutura 
completa. R$ 2.300,00 + Condomínio + IPTU.

CA08871 - JARDIM MORADA DO SOL - AT 13m² 
AC101m² 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, locação R$ 1.420,00 + IPTU

CA08896 - MORADAS DE ITAICI - AT.125m² 
AC.56,30m² - 02 Dormitórios, sala, wc social, cozi-
nha, lavanderia, área de churrasqueira, vaga para 02 
autos, casa toda mobiliada. (camas de solteiro, guar-
da roupa, sofá, rack, mesa com cadeira, geladeira, 
fogão). Locação R$ 1.800,00 + Cond. + IPTU.

CA08885 - RESIDENCIAL MARIA DULCE - INDAIATUBA - AT 300m² AC 180m² 3 
suítes (sendo 2 com closet), sala dois ambientes (pé direito duplo), escritório, 
lavabo, cozinha planejada, dispensa com armários, área de serviço, área gour-
met com móveis planejados e som via bluetooth, piscina. WC externo, garagem 
para 04 autos sendo 02 cobertas, Infraestrutura de ar condicionado pronta, Ar-
quitetura Neoclássica, com acabamentos de primeira qualidade. R$ 930.000,00

AP04797 - AU 84m² - APARTAMENTO MOBILIADO PRÓXIMO AO PARQUE 
ECOLÓGICO - MAROC - 03 Dormitórios com armários sendo 01 Suíte (02 
com armários e com camas), WC social, sala ampla com living mobiliada e 
decorada, cozinha planejada (geladeira, fogão, micro-ondas), varanda gourmet 
envidraçada com churrasqueira e 02 vagas. Andar alto próximo ao Parque Mall 
e Parque Ecológico. R$ 2.600,00 + COND. + IPTU

CA07392 - VILA RUZ PEREZ - AT.160m² AC.110m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 
02 ambientes, cozinha com gabinete na pia, WC social,  banheiros com box, jardim 
área de luz, garagem para 01 auto. R$ 1.800,00 + IPTU

CA07042 - VILA MARIA HELENA - AT 344,52 m², AC 221,06 m² - 03 dormitórios 
amplos sendo 01 suíte, WC social, sala de estar, sala de jantar, cozinha estilo 
americana com armários, mezanino, WC, varanda, lavanderia, depositó, espaço 
gourmet com churrasqueira, duas entradas, garagem para vários autos, jardim. 
R$ 2.800,00 + IPTU.

CA08886 - CONDOMÍNIO JARDIM RESIDENCIAL BRÉSCIA - AT 240m² AC 156m² - 
CASA TÉRREA COM PISCINA - 03 Dormitórios, sendo 01 suíte ampla com closet. 01 
WC Social. Todos os WCS com móveis gabinetes planejados, espelhos e Box Blindex. 
Sala ampla com 02 ambientes. Lavabo. Cozinha americana planejada, integrada com 
a Área Gourmet. Área Gourmet com churrasqueira, pia e móveis planejados e piscina. 
IMÓVEL PREPARADO PARA: Aquecimento solar e ar condicionado. R$ 730.000,00.

AP04777 - CIDADE NOVA - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PÁTIO ANDALUZ -  AU 85m² - 
03 Dormitórios , sendo 01 suíte e 01dormitório com armários planejados, Corre-
dor com Roupeiro planejado, Banheiros com box, chuveiros e gabinetes, Sala 02 
Ambientes, Cozinha Planejada  com exaustor e  com torneira DECA de filtro aco-
plado, Lavanderia e Vagas para 02 Autos. Tela de Proteção em todas as janelas e 
Varanda. Condomínio rico em área de lazer. LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA PRÓ-
XIMO AO SUPERMERCADO E CENTROS COMERCIAIS - VENDA R$ 490.000,00



B2 Imóveis



B3Imóveis

         

VENDA

CASAS

CA00262-JD. AVAÍ-3 dorms c/ suíte + dep 4 vagas. .............................. R$ 600.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ...................... R$ 276.000,00
CA00063-JD. ESPLANADA I-3 dorms c/suíte+ dep 2 vagas................... R$ 600.000,00
CA00284-VILA SUÍÇA- 3 suítes + dep+ 4 vagas. ................................. R$ 1.250.000,00
CA00067-JD AMÉRICA- 03 dorms + dep  2 vagas ................................. R$ 380.000,00
CA00237-JD REGENTE- 03 dorms c/ suíter + dep 4 vagas  ................... R$ 510.000,00
CA00002-CIDADE NOVA 1-Prédio c/ salão e casa comercial ................ R$ 950.000,00
CA00150-JD. REGENTE- 3 dorms c/ suíte +dep 2 vagas ....................... R$ 424.000,00
CA00289- JARDIM MORADA DO SOL- 2 dorms + dep + 2 vags ........... R$ 265.000,00
CA00280-JD. BELO HORIZONTE-3 dorms c/ suíte + dep + 2 Vagas ..... .R$ 340.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00242-JD. DOS IMPÉRIOS-3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ............. R$ 440.000,00
CA00277-BRÉSIA-3 dorma c/ suíte+ dep + 2 vagas ............................. .R$ 555,000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ................ R$ 740.000,00
CA00201-DONA LUCILA - 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ................... R$ 890.000,00
CA00148-MARIA DULCE - 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ................... R$ 950.000,00
CA00097-BEIRA DA MATA-3dorms c/ suíte + dep 2 vagas ................... R$ 900.000,00
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vags ............................... R$ 1.060.000,00
CA00285-AMISTALDEN-3 suítes + dep+ 2 vagas. .............................. R$ 1.700.000,00
CA00281-TERRA MAGNA-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas ................ R$   960.000,000

APARTAMENTO

AP00088- RESIDENCIAL INDAIA- 02 dorms + dep+ 1 vaga................... R$ 180.500,00 
AP00077- SÃO VICENTE-01 dorms +dep 1 vaga. .................................. R$ 197.000,00
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga ............................... R$ 235.000,00
AP00063-VISTA PARQUE- 2 dorms + dep 1 vag ................................. aR$ 240.000,00
AP00061- ESPAZIO ILUMINARI- 3 dorms + dep 1 vaga. ....................... R$ 250.000,00
AP00081-EDIFÍCIO MAROC-2 dorms + dep 1 vaga ............................. .R$ 320.000,00
AP00082-EDIFÍFIO MATHILDE-2 dorms +dep 2 vaga ........................... R$ 380,000,00
AP00058- SKY TOWER- 1 dorm c/ suite + dep 1 vaga  ......................... R$ 420.000,00
AP00057-THE PARK VIEW- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas.................. R$ 605.000,00
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + de. 2 vagas ................ R$ 860.000,00
AP00091-NÚCLEO HABITACIONAL-2 dorms c/ suíte+ dep+ 2 vagas  ... R$ 285.000,00

CHÁCARAS

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina ........... R$ 980.000,00
CH00046-MONTE MOR- 02 dorms +dep c/ piscina. Aceita Permuta. .. R$ 650.000,00 
CH00029-ITUPEVA- 2000m c/ 03 dorms c/ suíte +dep. c/ piscina ....... R$ 670.000,00
CH00036-ELIAS FAUSTO-03 dorms + dep c/ piscina . ........................... R$ 680.000,00
CH00038-LAGOS DE SHANADÚ- 4 dorms c/ 2 suítes+ dep c/ piscina .. R$ 950.000,00 
CH00048-VALE DAS LARANJEIRAS- 2 dorms c/ suíte + dep e lazer.. .... R$ 700.000,00

TERRENOS

TE00197-RESIDENCIAL VIENA 250M. .................................................. R$ 190.000,00
TE00146-JARDINS DI ROMA-404M. ..................................................... R$ 280.000,00

TE00205-TERRA NOBRE-323M ............................................................ R$ 196.800,00
TE00194-PARADISO 420M ................................................................... R$ 425.000,00
TE00170-VILA SUÍÇA 370m ................................................................. .R$ 296.000,00
TE00207-VILLA RUBENS 250M............................................................. R$ 220.000,00
TE0099-VILA MARTINS- SALTO 200M. ................................................. R$ 101.000,00
TE00206-BELA VISTA 250M .................................................................. R$ 190.000,00
TE00172-HELVETIA PARK- 490M  ......................................................... R$ 430.000,00
TE00177-VILA AVAI- 360M ................................................................... R$ 324.000,00
TE00191-PARK COMERCIAL-458,82  .................................................... R$ 270.000,00
TE00121-CHÁCARA AREAL-566M . ...................................................... R$ 500.000,00
TE00186-CENTRAL PARQUE-SALT0-300M. .......................................... R$ 140.000,00
TE00187-ALTOS DE ITAICI-430M  ........................................................ .R$ 250.000,00
TE00093-TERRACOTA-1250M .............................................................. R$ 230.000,00
TE00190-ESPLANADA 1- 300M. ........................................................... R$ 265.000,00
TE00189-ITAICI-Comercial 302M. ........................................................ R$ 300.000,00
TE00200- CAMPO BONITO- Comercial 150M ...................................... R$ 150,000,00
TE00203-JARDIM PIEMONTE-300M. ................................................... R$ 170.000,00

SÍTIOS

ST00011-ELIAS FAUSTO-20.000M. ....................................................... R$ 300.000,00
ST00014-ALAMBARI-5000M c/ construção  ........................................ R$ 320.000,00
ST00013-CARDEAL-26.290M. .............................................................. R$ 790.000,00

ÁREAS

AR00003-ITAICI 11.000M  ............................................................... R$ 18.000.000,00 
AR00008-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-25.000M. ............................. R$ 10.000.000,00

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

SL0010- OFFICE PREMIUM – 77M ........................................................ R$220.000,00
PT00007-ITAICI- 60M ........................................................................... R$ 220.000,00

LOCAÇÃO

CASA

CA00261-JD ALICE- 4 dorms c/ suíte + dep+ 04 vagas .................R$ 2.120,00 incluso
CA00262-JD AVAÍ- 3 dorms c/ suíte + dep + 4 vagas. .......................R$ 2.800,00+iptu
CA00263-VILLA FURLAN-2 dorms + dep + 1 vaga ........................R$ 1.200,00 incluso
CA00248-VILA MARIA HELENA-3 dorms + dep+ 2 vagas. ................R$ 2.800,00+iptu
CA00265-JEQUITIBÁ-3 dorms+dep+4vagas .......................................R$ 2.000,00iptu
CA00279-CENTRO-1 dorms+dep+1vaga. .........................................R$ 1.100,00+iptu
CA00267-JD. PAU PRETO-4 dorms +dep+2 vagas. ...........................R$ 1.800,00+iptu
CA00266-JD. ESPLANADA II-3 dorms+dep+2vagas. ........................R$ 4.000,00+iptu
CA00287-PAU PRETO- Comercial. ....................................................R$ 6.000,00+iptu
CA00286-VILA SUÍÇA- 2 dorms c/ suíte master+dep+2vagas ..........R$ 4.000,00+iptu

CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial)  .. R$ 4.400,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep 04 vagas. ...............R$ 10.000,00+cond+iptu
CA00196-MARIA DULCE-03 suítes + dep 04 vagas .................R$ 4.800,00+cond+iptu
CA00278-VISTA VERDE-03 dorms c/ suíte+ dep+ 2 vagas. .....R$ 2.700,00+cond+iptu

 APARTAMENTO

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. .................R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas. .................R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00021-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador.  ...R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00074-RESIDENCIAL DAS FLORES- 03 dorms+dep 02 gagas R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga.R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas. ........................        ‘ 
.................................................................................... R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas.R$ 3.000,00 cond+iptu
AP00085-EDÍFICIO MURICI- 03dorms + dep + 1 vaga ................R$ 900,00 cond+iptu
AP00086-EDÍFICIO IBIRÁ-02 dorms+ dep+1vaga. ......................R$ 850,00 cond+iptu
AP00087-EDÍFICIO IBITIRÁ-02 dorms+dep+1 vagas...................R$ 850,00 cond+iptu
AP00093-EDIFICIO VICTÓRIA-03 dorms c/ suítes + dep+2 vagas ............................  
.......................................................................................... . R$ 1.600.00 cond+iptu
AP00090-PÁTIO ANDALUZ-03 dorms c/ suíte + dep + 2 vagas. R$ 2.000,00 cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

TE00134-CIDADE NOVA-402m . .......................................................R$ 2.000,00+iptu
TE00079-EUROPARK- 1000m ...........................................................R$ 1.000,00+iptu
TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m. .................................R$ 7.200,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M ................................................R$ 2.200,00+iptu

PONTO COMERCIAL

PT0008-JARDIM MOACIR ARRUDA-600m 16 salas, recepção e 04 vagas. .................  
................................................................................................................. R$25.000,00

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS. ...............................................R$ 4.500,00+ iptu
SL00023-CENTRO-50MTS. ................................................................R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS. ....................................................R$ 1.400,00+iptu
SL00024-JD. MORADA DO SOL. 250MTS ........................................R$ 2.8000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS. .................................................................R$ 900,00+ iptu
SL00026-VILA FURLAN- 30MTS .......................................................R$ 900,00 incluso
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR. ....................................R$ 950,00+ iptu
SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M  .....................................R$ 1.200,00+ iptu+cond

GALPÕES

GL00030-CENTRO EMPRESARIAL- A/T 440m-A/C 392m .................R$ 5.500,00+iptu
GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380m-A|C 585m- ............R$ 6.000,00+iptu.
GL00031-RECREIO CAMPESTRE JOIA- A/T 1000m-A/C 896m. ....... R$ 7.000,00+Iptu.
GL00028-VITÓRIA MARTINI - A/T 1000m-A/C 795m ....................R$ 10.000,00+iptu.  

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA214 - JD.GRANDE SP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla , 3 banheiros, varanda ampla 
com churrasqueira e garagem.
CA201 – CIDADE NOVA – R$900 MIL - 2 dormitórios sendo os dois suítes com closed, sala de estar, sala de jantar, cozi-
nha planejada, lavanderia, lavabo, dispensa, banheiro e garagem para 2 carros. Possui portão eletrônico, ar condicionado, 
quintal e churrasqueira. 
CA213 – VILA ALMEIDA – R$320 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closed, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
planejada, lavanderia, banheiro, área de luz e garagem para 1 carro. CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira e portão eletrônico.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem coberta.
CA101 – JD. REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem coberta para 3 carros, 
toda em piso frio. Possui edícula com 1 dormitório, cozinha e banheiro.
CA251 – JD. MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitórios com suíte, sala, cozinha, dispensa, banheiro e lavanderia.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 banheiros, cozinha 
planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churras-
queira e portão eletrônico
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$195 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, varanda, 1 
banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$245 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, sala, cozinha americana 
com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico.
CA208 – JD. NOVA VENEZA – R$250 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros, 
quintal e portão eletrônico.  
CA211 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIA – R$340 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha e garagem coberta para 
1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro
CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$305 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
dispensa e garagem coberta para 2 carros. Possui aquecedor solar, ar condicionado nos quartos e porão para ferramentas.

  CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA341- JD.PPRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suite, 2 banheiros, sala, co-
zinha 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
CA334 - CENTRO – R$230 MIL - 3 dormitórios sendo 2 pequenos, sala, cozinha ampla planejada e garagem coberta 
para 1 carro.
CA327 – JD. VENEZA – R$275 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, lavanderia, banheiro e garagem 
para 2 carros. Possui churrasqueira. Aceita permuta com terreno.
CA308 – JD.PAU PRETO – R$500 MIL – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, copa, lavanderia, ba-
nheiro, dispensa, garagem e edícula.
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
CA345 – CIDADE NOVA – R$600 MIL – 3 dorms (1st com armários), sala, coz com armários, wc, lavanderia, dispensa, 
quintal, garagem
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, churrasquei-
ra e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apartamento. 
CA309 – JD. MORADA DOS SOL – R$325 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte 2 com ar condicionado e 1 com armários, 
sala de estar com sanca, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros 1 com aquecedor solar, churrasqueira e garagem 
coberta para 2 carros.  
CA310 – CENTRO – R$350 MIL – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros e garagem coberta para 
1 carro. Aceita Proposta 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicionado, sala de TV, 
lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros e edícula. Possui churrasqueira, quintal, 
pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 
40 mil, casa ou apartamento até 200 mil
CA404 – JD. ESPLANADA – R$750 MIL – 4 dormitórios, sendo 2 suítes, sala te TV, sala de jantar, cozinha americana 
planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem descoberta para 2 carros, e edícula. Possui quintal, área gourmet e portão 
eletrônico.
CA328 – NOVA VENEZA – R$361 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala de estar, sala de jantar, cozinha, 
lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA338 – CONDOMÍNIO JD. PARK REAL – R$450 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar com pé 
direito alto, cozinha integrada, lavanderia, escritório e garagem para 3 carros sendo 2 cobertas. Possui área gourmet com 
churrasqueira e pia. Preparado para aquecedor solar e ar condicionado.
CA333 - CONDOMINIO PARK REAL - R$425 MIL 3 dormitórios sendo 1 suíte  banheiro, sala de estar com sanca, cozinha 
americana, lavanderia é garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Possui churrasqueira com pia.
CA332 – CONDOMÍNIO IMPÉRIO – VILA RICA – R$425 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, 
banheiro, lavanderia e garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Possui churrasqueira com pia. Aceita Permuta com terreno.
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem. Aceita permuta 
com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet),sala de estar  com pé direito 

alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, 
garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, lavanderia, área gourmet, 
piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, sala, 2 banheiros, churrasqueira, garagem 
coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 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.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos os dormitórios com 
sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasqueira e pia, cobertura com vidros tem-
perado, e garagem para 2 carros.
CA403 – VILLA ROMANA – R$1.200.000,00 – Sobrado com 4 dormitórios. Sendo os 4 suítes e 1 suíte com closed, 1 banheiro, 
roupeiro e sacada. Sala de jantar, sala de TV, sala de estar, lavabo, hall de entrada, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 
dispensa e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado, quintal, edícula, zelador, piscina, churrasqueira, campo de futebol, 
sauna e aquecedor solar.
CA311 – DONA LUCILLA – R$920 MIL – 3 dormitórios, sendo os 3 suítes e 1 suíte com closed. Roupeiro, 2 banheiros, ar 
condicionado e aquecedor solar. Sala de estar, sala de TV, sala de jantar, 2 lavabos, cozinha americana, lavanderia, garagem 
para 4 carros e edícula. Possui piscina, churrasqueira, campo de futebol e quintal. Estuda-se financiamento e terreno como 
parte de pagamento.
CA313 – CONDOMINIO MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala de TV, sala de 
jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 2 carros. Possui quintal e churrasqueira. Estuda-se Permuta e Propostas.
CA314 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$550 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de TV, sala de jantar, cozinha, 
lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, ar condicionado, aquecimento solar e coifa.  Área de lazer com 
piscina, churrasqueira, campo de futebol, sala de ginástica, salão de festas e playground.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha planejada, lavan-
deria, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal e churrasqueira com área gourmet.
CA318 – CONDOMINIO MONTREAL – R$520 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem para 1 carro, churrasqueira e edícula.                                                                                                      
CA322 – CONDOMINIO MONTREAL – R$630 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala de TV, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e quintal.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 1 banheiro, sala de TV, sala 
de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui ar condicionado, aquecedor solar e 
churrasqueira.                                                           
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com box e armários, sala de TV, 
sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, lavanderia, garagem para 2 carros. Possui quintal, área 
gourmet com churrasqueira e armários.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$390 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala de estar, sala de TV, 
cozinha, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. Obs: Casa com móveis planejados. Área de Lazer com playground, 
brinquedoteca, academia, churrasqueira, piscina e salão de festas.

 APARTAMENTOS

AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 165 MIL -  2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem
AP526 – PARQUE INDAIA – R$180 MIL - 3 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, sacada e 1 vaga de garagem.
AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall de entrada, lavanderia, garagem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 wc, todo mobiliado, ar 
condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 banheiros, sacada, piso frio, 2 garagens 
cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada 
tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$230 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.
AP511 – NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA – R$198 MIL – 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, 
cozinha, banheiro e lavanderia. Área de lazer com churrasqueira e campo de futebol. Possui portão eletrônico.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL -  Apartamento com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha plane-
jada, 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$215 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, co-
zinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão de jogos. Possui portão eletrônico e elevador. 
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$330 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, lavanderia, banheiro 
de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 

 TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL
Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes a partir de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x
TE45 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$380 MIL – 490 m²
TE02 – JD. PIEMONTE – R$190 MIL – 302m²
TE35 – JD. BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²

TE18 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta com chácara.
TE20 – JD. PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda Fit a partir do ano 2018.
TE42 – CONDOMINIO RESIDENCIAL JATOBÁ – LOUVEIRA – R$210 MIL – 310m². Aceita permuta com casa na 
região do Bairro Mercedes.
TE46 – CONDOMINIO TERRA MAGNA – R$280 MIL – 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². Aceita permuta 
com terreno de menor valor.
TE49 – CONDOMINIO MILANO – Lotes a partir de 300 m², valor à vista R$190 MIL, ou parcelado com entrada de 
R$18.974,88 até 180 x de R$1.697,13.
TE50 – CONDOMINIO BRESCIA – Lote de 200 m² - R$200 MIL, Lote de 240 m² - R$210 MIL e Lote de 300 m² - R$215 
MIL.
TE51 – CONDOMINIO MANTOVA – Lotes de 216 m² até 377 m². Valores de R$183 MIL até R$320 MIL.

 CHACARAS E SITIOS
 
CH723 - VALE DO SOL - R$425 MIL- 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha e garagem a vontade. Possui área 
gourmet com churrasqueira.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, wc social, piscina 3,5 x 7, fogão e forno 
a lenha, pomar, gramado
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, tan-
que de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$750 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de estar, sala de TV, cozinha 
americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicio-
nado, churrasqueira com pia, piscina, campo de futebol pequeno, sala de musculação e sauna a vapor.

IMÓVEIS COMERCIAIS

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. CARLOS ALDROVANDI – R$500,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha banheiro e lavanderia.
CIDADE NOVA – R$850,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem.
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$680,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro e garagem para 1 carro. 
JD. CALIFÓRNIA - R$950,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
CENTRO - R$800,00 - 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, e garagem. 

APARTAMENTOS

CENTRO - R$1100,00 - – 1 dormitório com armários embutido, sala, cozinha com armários embutido, lavanderia com 
armários embutido, banheiro e 1 vaga de garagem.
VILA TODOS OS SANTOS - R$900,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem.
CIDADE NOVA – R$1100,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha, banheiro social, banheiro de empregada 
e garagem.
CECAP – R$780,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, sacada e garagem 
para 1 carro.
VILA FURLAN – R$1200,00 – 2 dormitórios (1 c/armários), sala, cozinha planejada com fogão, banheiro, lavanderia 
planejada e garagem.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
PQ. SÃO LOURENÇO – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.

SALÃO

CENTRO - R$7000,00 - Área 300 m2, pé direito 4 metros, 2 wc, escritório, 3 vagas para carro, torre na frente com 15 
metros e preparado para ar condicionado.
CENTRO – R$1400,00 – 30 m², 1 wc, sala menor com 15 m² porta de vidro e grade.
CENTRO – R$2.300,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar condicionado, porta eletrônica e 
1 vaga de garagem.

SALAS

CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.
CENTRO – R$1.800,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e elevador.

TERRENOS

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



B4 Imóveis

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 324581 - Casa Jardim Morada do Sol - 2 dormt/ 
sala/ coz/ WC / lavand /2 gar R$1.250,00

3 ref site 225131 - Casa  Jardim Colonial-  2 dormt/ sala/ coz/ 
WC / lavand /gar R$ 1.400,00

7 ref site 438902 - Casa Residencial Bréscia - 3  dormt/ 1 
suíte /sala/ sala tv / coz/ WC / lavand /gar / churrasqueira 
R$530.000,00

8 ref site 717902 - Casa Jardim Morada do Sol -  3  dormt/ 
sala/ coz/ WC / lavand /gar /  R$ 430.000,00

4 ref site 627791 - Apartamento Jardim Pedroso - 2 dormt/ 
sala/ coz/ WC / lavand /gar R$ 650,00 + Cond + IPTU

5 ref site 645902 - Apartamento Vila Brizolla - 2 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavand /gar R$ 1.500,00 + Cond + IPTU

2. ref site 948902 - Casa Parque Boa Esperança - 2 dormt/2 
suítessala/ coz/ WC / lavand /gar / churrasqueira / piscina 
R$2.750,00 + IPTU

10 ref site 856802 -  Condomínio - Jardim Laguna - Terreno 
484 m² R$ 235.000,00

11 ref site 125702 - Apartamento Jardim Sevilha 2 dormt/ 1 
suíte / sala/ coz/ WC / lavand /gar R$ 340.000,00

12 ref site 786602 - Casa / Condomínio - Terras de Itaici -  2 
dormt/ 1 suíte sala/ coz/ WC / lavand /4 gar /  R$ 600.000,00

9 ref site 341702 - Terreno Jardim Maringá - Terreno de 410 
m² R$ 230.000,00

1. ref site  889802 - Casa  Esplanada -  2 dormt/ sala/ coz/ WC 
/ lavand /gar R$1.500,00 + IPTU



B5Serviços / Utilidades

DESTAQUES

VENDA

AP0790 - Apartamento com 3 dormitórios 
à venda, 67 m² por R$ 345.000,00 OU R$ 
1.914,61/mês - Jardim Primavera - Indaiatu-
ba/SP

CA0107 - Cobertura com 4 dormitórios à ven-
da, 122 m² por R$ 580.000,00 - Núcleo Habi-
tacional Brigadeiro Faria Lima - Indaiatuba/SP 

CA1313 - Casa com 3 dormitórios à venda, 
120 m² por R$ 595.000,00 - Jardim Bréscia - 
Indaiatuba/SP

CA1314 - Casa térrea, 3 dormitórios à venda 
por R$ 430.000,00 - Jardins do Império, In-
daiatuba-SP

SO0452 - Lindo sobrado, 3 dormitórios à ven-
da, por R$ 650.000,00 – Cond. Jardins do Im-
pério, Indaiatuba-SP

CA1305 - Espetacular casa térrea, 3 suítes 
à venda e locação, por R$ 949.000,00 - Re-
sidencial Beira da Mata, Indaiatuba-SP

CH0006 - Chácara com 5 dormitórios à ven-
da, 3000 m² por R$ 2.200.000,00 - Vale das 
Laranjeiras - Indaiatuba/SP

SO0449 - Belíssimo Sobrado com 5 dormi-
tórios à venda, 376 m² por R$ 2.200.000 
- Vila Suíça - Indaiatuba/SP

SA0138 - Sala comercial à venda e locação, 
por R$ 1.494/mês - Cond. Office Premium, 
Indaiatuba-SP

CA0009 - Casa com 3 dormitórios à venda, 164 
m² por R$ 820.000,00 ou R$ 5.464,42/mês - 
Jardim Residencial Viena - Indaiatuba/SP

AP0794 - Apartamento com 3 dormitórios 
para alugar, 116 m² por R$ 3.667,00/mês - 
Cidade Nova I - Indaiatuba/SP

AP0761 - Apartamento com 3 dormitórios 
para alugar, 107 m² por R$ 3.500,00/mês - 
Parque São Tomaz de Aquino - Indaiatuba/
SP

AP0794 - Apartamento com 3 dormitórios 
para alugar, 116 m² - Cidade Nova I - In-
daiatuba/SP

AP0791 - Apartamento com 3 dormitórios 
para alugar, 70 m² por R$ 1.300/mês - Jar-
dim Alice - Indaiatuba/SP

CA0012 - Espetacular casa com 3 suítes 
para locação, por R$ 3.842/mês - Condomí-
nio Portal de Itaici, Indaiatuba-SP

CA1285 - Lindo sobrado, 4 suítes, todo pla-
nejado, por R$ 10.100,00/mês - Jardim Re-
sidencial Terra Nobre, Indaiatuba-SP

CA1312 - Casa com 3 dormitórios à venda, 
104 m² por R$ 470.000,00 - Jardins do Impé-
rio - Indaiatuba/SP

CA1311 - Casa com 3 dormitórios à venda, 
105 m² por R$ 410.000,00 - Jardins do Impé-
rio - Indaiatuba/SP

CA0321 - Casa com 3 dormitórios à venda, 
272 m² por R$ 1.400.000,00 - Jardim Reserva 
Bom Viver de Indaiatuba - Indaiatuba/SP

LOCAÇÃO

AP0780 - Lindo apartamento, 3 dormitórios 
para locação, Jardim Sevilha, Indaiatuba-SP 
 
AP0781 - Apartamento com 145 metros, 3 suítes 
para locação, Edifício Majestic, Indaiatuba-SP 



B6 Serviços / Utilidades

DESTAQUE

APARTAMENTO A VENDA NAÇÕES UNIDAS (PARQUE DAS NAÇÕES) 02 DORMITÓRIOS,-
SALA ,COZINHA,WC,LAVANDERIA 01 VAGA DE GARAGEM R$210.000,00

APARTAMENTO A VENDA VILA DAS PRAÇAS(PARQUE DAS NAÇÕES) 02 DORMITÓRIOS 
,SALA COZINHA,WC E LAVANDERIA (TODOS COM MOVEIS PLANEJADOS) 01 VAGA DE 
GARAGEM R$245.000,00 por R$225.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO ACEITA TERRE-
NO COMO PARTE DE PAGAMENTO. (CONDOMÍNIO COM PISCINA,ÁREA DE CHURRAS-
CO,PORTARIA 24 HRS)



B7Serviços / Utilidades



B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

JóiasEngenharia e Reformas

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

Arquiteta

PousadaMecânica Pizzaria Produtos Naturais

Clínica Veterinária



B9Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Totem Publicitário

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet
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B13Classificados

RUA: XV DE NOVEMBRO, 1084 – CENTRO - 
ENVIE SEU CURRÍCULO PELO 

selecao@joblinerh.com.br
ACESSE NOSSO SITE: 

WWW.JOBLINERH.COM.BR
FONE: (19) 3834-8862 / 3835-5215

Rua Jacob Lyra, 344 - Fone: 38943369 
maisemprego.mte.gov.br

Horário de atendimentos de 
Segunda a Sexta-feira das 07h00 as 15h45. 

Documentos: RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original.

EMPREGOS

Vagas on-line, sujeitas a alterações a qualquer momen-
to. Para saber a empresa e dados da vaga comparecer 

ao Pat com todos os documentos.
Confira as vagas por escolaridade exigida

ASSISTENTE DE DEPARTAMEN-
TO PESSOAL – Experiência em 
toda rotina do departamento e 
apontamento de cartão de ponto 
manual. Residir em Indaiatuba. CNH 
categoria B.

CASEIRO – Para trabalhar e residir 
em chácara na cidade de Indaiatuba. 
Para realizar trabalhos domésticos e 
de jardinagem. Disponibilidade para 
morar no local.
CONSULTOR (A) COMERCIAL 
– Ensino médio completo. Pacote 
Office. Experiência em prospecção 
de clientes e negociação comercial. 
Desejável experiência em agência 
de empregos ou terceirização de 
serviços. CNH categoria B. Irá dirigir 
os carros da empresa em Indaiatuba 
e região. 

DOMÉSTICA – Experiência na 
função com registro em carteira. 
Desejável possuir carta de referência 
dos empregos anteriores. Residir em 
Indaiatuba. Para trabalhar de segun-
da a sexta das 8H as 18H.

GERENTE OPERACIONAL – Experi-
ência em liderança de equipe. Conhe-
cimentos em Informática (Excel). CNH 
categoria B. Experiência em elétrica, 
hidráulica, limpeza de piscinas e 
jardinagem. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.

INSPETOR OPERACIONAL – Para 
trabalhar liderando equipe de Por-
teiros. Ensino médio completo. Co-
nhecimentos em Informática (Pacote 
Office). Experiência em tarefas ad-
ministrativas. Disponibilidade para 
trabalhar em escalas e turnos. CNH 
categoria B. Para dirigir os carros da 
empresa em Indaiatuba e região.
MOTORISTA – CNH categoria B ou 
C. Ensino médio completo. Para rea-
lizar entregas com veículos utilitários. 
Curso MOPP atualizado constando na 
CNH. Conhecimentos em São Paulo. 

OPERADOR DE DOBRADEIRA CNC 
– Experiência na função. Ensino mé-
dio completo. Leitura e Interpretação 
de desenho e metrologia. Experiência 
em ajustagem das máquinas. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR DE LASER – Experi-
ência em operar máquina a Laser 
2D. Ensino médio completo. Leitura 
e Interpretação de desenho e me-
trologia. Experiência na função e em 
ajustagem das máquinas. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

Ensino fundamental 
incompleto

Lavador (a) de carros 
 1 vaga

Motorista de caminhão 
 1 vaga (CNH “D”)

Costureiro (a)  
2 vagas

Serralheiro (a)  
1 vaga

Ensino fundamental
 completo

Auxiliar de almoxarifado  
1 vaga

Cuidador (a) de idoso  
1 vaga

Passador (a) de roupas 
1 vaga

Ensino médio
 completo

Auxiliar de 
manutenção predial 

 2 vagas

Costureiro (a) 
1 vaga

Oficial de manutenção 
predial  1 vaga

Mecânico de refrigeração 
1 vaga

Supervisor (a) de vendas 
 1 vaga

Vendedor (a) de serviços 
1 vaga

Ensino técnico
Técnico (a) orçamentista 

 1 vaga

Ensino superior 
completo

Analista de controle 
de qualidade 

 1 vaga

EMPREGOS



B14 Classificados

Classificados

M o r a d a  d o  s o l  - 
Rua:81 02 dormitórios 
(01 suíte) sala/cozi-
nha americana, abrigo 
nos fundos e gara-
gem p/ 02 autos. De 
270.000,00 POR APE-
NAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 
/ 3935-3294
Casa térrea em con-
domínio dona Lucila 
em Indaiatuba - 3 dor-
mitórios sendo suíte, 
sala cozinha escritó-
rio. Valor á venda R$ 
850.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Sobrado á venda e lo-
cação Vila Furlan em 
Indaiatuba - 3 dormi-
tórios, sala ampla co-
zinha, área e serviço, 
garagem. Venda R$ 
560.000,00 Locação 
R$ 2.500,00 + IPTU F.: 
(19) 98346-2299
Vendo ou Permuto 
Casa em Avaré por 
casa em Indaiatuba 
- 3 suítes, sala, 2 am-
bientes. Cozinha ame-
ricana, área gourmet 
e piscina. 468 metros. 
F.:(19) 99702-2680
Condomínio Bréscia 
- 3 dormitórios c/ suíte, 
sala 2 ambientes e pé 
direito duplo, Cozinha 
americana planejada, 
espaço gourmet  c / 
churrasqueira. Fino 
acabamento. F.: (19) 
99783-3154
Vendo Casa Lauro 
Bueno - 2 quartos, 
s a l a ,  c o p a ,  c o z i -
nha, 2 wc, garagem 
p/ 2 carros. Doc ok. 
De 250.000,00 por 
R $ 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0  F . : 
(19) 3016-1685 / (19) 
98772-5790

Casa Jardim do Vale 
I - Com sala, cozinha, 
banheiro, 1 quarto e 
garagem coberta. A.T. 
125 A.C. 70m². Valor 
R$220.000,00 Aceito 
carro F.: (19) 99124-
2964
Vende - se Casa e + 
meio lote de terreno,  
Bairro Jardim Carlos 
Aldrovandi  -  casa 
com 3 Dormitór ios, 
sendo 1 suíte, sala, 
banheiro, cozinha com 
armário embutido, área 
de serviço, garagem 
para  4 carros, F (19) 
3834-6859
Casa Vendo/Troco 
por Edicula ou cháca-
ra - Chácara valor até 
R$300.000,00. Casa 
Parque São Lourenço, 
3 dormitórios sendo 
1 suíte, 1 banheiro, 
sala, cozinha, quintal, 
churrasqueira, gara-
gem p/ 2 carros, por-
tão eletrônico. Valor 
R$450.000,00 F.: (19) 
3816-8112

 
Centro Casa Comer-
cial - 650 metros Ideal 
para clinica ou consul-
tório médico. F.: (19) 
99783-3154

 
Vende-se apartamen-
to no centro, Con-
domínio Benevento 
-  95.39 M ,sol da ma-
nhã, último andar, vista 
para Parque Ecológico. 
Duas suítes, pode ser 
transformado em três 
suítes, sala amplia-
da, lavabo, cozinha 
com despensa, área 
de serviço e ampla va-
randa gourmet. Salas 
e suítes com infraes-
trutura para ar condi-
cionado. Três vagas 
da garagem. Tratar 
com o proprietário - 19 
- 98906-2080
Vende-se apartamen-
to, Condomínio Life 
- bairro Cidade Nova, 
60 m, sol da manhã, 
nono andar, próximo 
às principais Aveni-
das de acesso Dois 
dormi tór ios ,  sendo 

um suíte, torre única,  
infraestrutura para ar 
condicionado,  Salão 
de Festa Infantil e brin-
quedoteca, Salão de 
Festa adulto, Piscina 
e Fitness. Duas vagas 
de garagem cobertas. 
Aceita-se permuta com 
terreno em condomínio 
fechado. Tratar com 
o proprietário - 19-
98906-2080
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 
e n t r a d a  +  p a r c e -
las  de R$1.210,00 
F . :  9 9 7 6 2 - 7 9 9 7  / 
9-8271-6141Corra!
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-
m i 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!

 
Locação Edíficio Ma-
ria Eliza - térreo, dois 
quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
1 vaga de garagem. 
Endereço: apto 13, na 
Rua: Regente Feijó, 
329. Vizinho do Super-
mercado “CATO”. Ligar 
(19) 3875-0752. Falar 
com Ledyr

 
Sít io em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 

abastec ido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play 
groud, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sít io em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com pei-
xes, telefone fixo, torre 
de internet a 500 metros 
da rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sítio Cardeal - 26.290 
metros R$ 790.000,00 F.: 
(19) 99166-8272
Sítio Monte Mor - 1,5KM 
do centro de Monte Mor,  
Via asfaltada, ótima casa 
e mais duas edículas, 
Piscina, lago e área ver-
de preservada. F.: (19) 
99783-3154
Vende-se uma chácara 
no Vale do Sol - com 
6 cômodos. Área total: 
1.000 m² Área construída: 
170m² c/ 2 quartos sendo 
1 suíte. 01 escritório, área 
gourmet, churrasqueira, 
piscina c/ banheiro, campo 
de fuebol. Toda avaranda-
da. Garagem p/ 4 carros, 
cozinha planejada. Acei-
ta financiamento. Valor 
R$580.000,00 Falar c/ 
Carlos ou Sandra F.:(19) 
97119-8369 / (19) 99487-
5089

 
Vende-se terreno Jardim 
Valença - 130m² qua-
dra F. Lote 11. Rua Cora 
Tomaso Lopes. Direto 
com proprietário F.: (19) 
99723-8427
Compro Terreno - Com 
1.000 metros para fazer 
chácara em Indaiatuba 
pago até 50.000,00 ou 
troco com carro no mes-
mo valor Telefone: (19) 
3816-8112
Vendo Terreno Vila Suiça 
- 12 X 25, ótima localiza-
ção. Valor R$230.000,00. 
Direto com proprietário F.: 
(19) 98324-3243
Terra  Nobre Condo-
mínio  -   323 met ros 
R$196.800,00 F. : (19) 
99783-3154

 
Ponto Comercial Itaici 
- Infraestrutura e cliente 
para Café. R$ 220.000,00 
F.: (19) 99166-8272
Locação Salão no Cen-
tro com127 m² -  02 WCS 
01 deficiente 01 vagaR$ 
4.000,00 + IPTU F.:(19) 
99702-2680
Salão no Centro com 
120 m ² - Esquina com 
WC social. R$ 6.000,00 + 
IPTU F.: (19) 99702-2680
Galpão Distrito Indus-
trial Joia - para locação. 
Wcs, vestiário e recep-
ção. Preço de locação R$ 
3.800,00 + Iptu F.: (19) 
98346-2299

Jardim Morada do Sol - 
salão comercial ideal para 
oficina F.: (19) 99794-
1424

Vendo Ponto Comer-
cial Borracharia - pronta 
para trabalhar, está em 
funcionamento. Avenida 
Ário Barnabé, 511 Falar 
com Sebastião. F.: (19) 
3936-3171

 

Vendo Montana LS - ano 
2012/2013. Tratar (19) 9 
9765-0818

Vendo Gol - Ano: 2016, 
1.6 Completo, cor: pra-
ta ,  ún ico  dono Va lo r 
R$33.000,00 F. :  (19) 
99903-1940

Vendo Linea -  Auto-
mático 1.8, cor: branco. 
Ano: 2015 Completa Va-
lor R$36.000,00 F.:(19) 
99124-2964

Vendo Clio Expression 
- 1.0 ano:2014 Completo. 
Valor R$20.000,00 F.: (19) 
99124-2964

 
Reparo de fontes em ge-
ral e aulas particulares 
de eletrônica em geral 
(prática & teoria) – Profº 
Riccó • Reparo de fon-
tes em geral de: portões, 
cercas, pc’s, notebooks, 
nobreaks, tv’s, aparelhos 
de som, xbox, etc. • Aulas 
de eletrônica (prática te-
oria): R$60,00/Hora (19) 
98714-0111
Zélia Lingerie - moda 
mascul ina e feminina. 
Atendimento personaliza-
do: para sua comodidade, 
compre em sua residência 
ou na sua empresa. Con-
tato: Zélia WhatsApp ou 
celular:19-98831-0292
Ofereço-me como pedrei-
ro encanador, reformas 
em gerais e pequenos re-
paros na construção civil.
Tratar com João. F.: (19) 
98329-8580 WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, en-
canador, jardineiro e ele-
tricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841

Ofereço-me como diaris-
ta e passadeira Contato 
Vania. F.: (19) 99595-
3390
Ofereço-me como passa-
deira e faxineira atendo a 
domicilio F.: (19) 99448-
0082 Val
Ofereço-me como Mani-
cure e Pedicure pé e mão 
R$25,00  sobrance lha 
R$10,00. Atendo tam-
bem a domicilio F.: (19) 
99369-5615
Ofereço-me como faxi-
neira ou diarista. Falar c/ 
Adilene F.: (19) 99950-
6251
Ofereço-me como passa-
deira F.: (19) 99595-9448
Ofereço-me como auxi-
liar de enfermagem, cui-
dadora de idosos, babá, 
cuidadora de crianças 
(noite/dia), experiência 
em padaria F.: (19) 3894-
1610 / (19) 99146-5524
Ofereço-me como traba-
lho administrativo parte 
da manhã. 20 anos de 
experiência em Industrias 
nacionais e internacionais 
F.: (19) 99170-2945 
Ofereço-me para traba-
lhar como doméstica dis-
ponivel 3 dias por semana 

ou todos os dias meio pe-
ríodo. Tenho experiência  
F.: (19) 99738-2266
Ofereço-me como passa-
deira F.: (19) 99925-5636
Ofereço-me serviços de 
faxinas domésticas, re-
sidencias e comerciais 
Contato (19) 98451-9696 
Ivanice da Silva
Ofereço-me como limpe-
za, faxina, lavo e passo 
F.: (19) 99870-3562
Ofereço-me para fazer 
declaração de imposto 
de renda para pessoas 
físicas R$70,00 F.: (19) 
99124-2964



Classificados B15

Empregos

Notas de Falecimentos
1.MARIO BRANDA-
LHIONE com 62 anos, 
Casado (a) com IZAURA 
NUNES BRANDALHIO-
NE Sendo Filho (a) de 
ANTONIO BRANDA-
LHIONE e LEONILDA DE 
JESUS BRANDALHIO-
NE. Deixa Filho (s): RO-
SEMIRA, CLAUDEMIRA, 
ALTEMIRA e RAFAELA 
(Maiores). Falecido (a) 
em: 09/06/2020, e Sepul-
tado (a) no CEMITÉRIO 
MUN. DE RIBEIRÃO DO 
PINHAL aos 10/06/2020.

2.JOSE NOGUEIRA 
NETO com 79 anos, 
Solteiro (a) Sendo Fi-
lho (a) de MARIA ROSA 
DA FLOR. Deixou 02 
filhos. Falecido (a) em: 
14/06/2020, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO DE 
FAZENDA NOVA MUN. 
DE OLIVENÇA/ AL aos 
15/06/2020.

3.SILVIO CESAR ARAU-
JO com 47 anos, Casa-
do (a) com LUCIMARA 
DA COSTA ARAUJO 
Sendo Filho (a) de AN-
TONIO ARAUJO ALVES 
e ENAURA REIS DE 
ARAUJO. Deixa Filho (s): 
ANA (MAIOR), LETICIA 
(MENOR). Falecido (a) 
em: 24/06/2020, e Sepul-
tado (a) no CEMITÉRIO 
PARK HORTOLÂNDIA 
aos 25/06/2020.

4.ONDINA VIEIRA DE 
ANDRADE com 70 
anos, Casado (a) com 
JOSE GALVÃO GAR-
CIA DE ANDADE Sendo 
Filho (a) de LAZARO 
FERNANDES VIEIRA e 
FRANCISCA MIRANDA. 
Deixa Filho (s):ISRAEL, 
JOSE, NAARAI, SARA 
(MAIORES). Falecido (a) 
em: 30/06/2020, e sepul-
tado (a) no CEMITÉRIO 
MUN. DE TATUI aos 
01/07/2020.

5.NADIR GONÇALVES 
DE ALMEIDA MANCUZO 
com 84 anos , Era Sepa-
rado(a) de NELSON AMIL-
TON MANCUZO sendo 
filho(a) de CARMO GON-
ÇALVES DE ALMEIDA e 
BENEDITA GONÇALVES 
ALMEIDA.deixa filho(s): 
WAGNER, WANDERLEY 
(MAIORES), Falecido em: 
07/07/2020, e cremado(a) 
no CREMATORIO MUNI-
CIPAL DE CAMPINAS SP 
aos 08/07/2020. 

6.JOAO ALVES FERREI-
RA NETO com 66 anos , 
União Estável com  MAR-
LENE BENEDITA DA SIL-
VA sendo filho(a) de JE-
SUS ALVES FERREIRA e 
GILDA ALTINA DA SILVA.
deixa filho(s): LUCINÉA, 
LUCIMARA, JEFFERSON 
(MAIORES), Falecido em: 
07/07/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 08/07/2020. 

7.MELVINO RIBEIRO 
DOS SANTOS com 88 
anos , Era Viúvo(a) de 
RITA MARIA DOS  SAN-
TOS sendo filho(a) de 
JOÃO RIBEIRO DOS 
SANTOS e MARIA AN-
GELA DE JESUS.deixa 
filho(s): CLEONICE, RO-
SALINA, APARECIDO, 
VALDECI, ANTONIO,-
CLEUSA (MAIORES), 
EMIDIO, CIDEMAR, DO-
NIZETTI, JOSE, JOÃO, 
DEVANIR, LUCIDALVA 
(FALECIDOS), Falecido 
em: 07/07/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 08/07/2020. 

8.VALDETE MARTINS 
LIMA DA SILVA com 56 
anos , Casado (a) com 
SEBASTIÃO FERREIRA 
DA SILVA sendo filho(a) 
de ZULMAR MARTINS 
DE LIMA e MARIA BER-
NADETE DA SILVA.deixa 
filho(s): RONALDO, JA-

NAINA, DIOGO, SIMONE, 
FRANCIELE, JHONATAN, 
( MAIORES), Falecido em: 
08/07/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 08/07/2020. 

9.PEDRO STOCO com 
87 anos , Casado (a) 
com ANEZIA MARIANO 
STOCO sendo filho(a) de 
MATHIAS STOCO e FOR-
TUNATA MARIA.deixa fi-
lho(s): APARECIDA, MAU-
RO (MAIORES), Falecido 
em: 08/07/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 09/07/2020. 

10.VALDIR LUCAS DOS 
SANTOS com 61 anos , 
Casado (a) com MARIA 
APARECIDA COSTA PI-
NHEIRO DOS SANTOS 
sendo filho(a) de EU-
CLIDES LUCAS DOS 
SANTOS e MARIA PE-
REIRA DE SOUZA.deixa 
filho(s): DIRVAL, KARIE 
(MAIORES), Falecido em: 
09/07/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 09/07/2020. 

11.MARIA CONCEIÇÃO 
LACERDA com 71 anos 
, Era Viúvo(a) de JOSE 
GUILHERME LACER-
DA sendo filho(a) de 
OCTAVIANO GATTI e 
FRANCISCA DOMINGA 
CIBINELLI GATTI.deixa fi-
lho(s): JOSELAINE, JOSE 
(MAIORES), Falecido em: 
09/07/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 09/07/2020. 

12.ADENILDA JERONI-
MO DA SILVA com 77 anos 
, Casado (a) com JOÃO 
BATISTA JERONIMO DA 
SILVA sendo filho(a) de 
ADDON LOPES DA SILVA 
e ANA PEREIRA DA SIL-
VA.deixa filho(s): SANDRA 
, SIMONE ( MAIORES )., 
Falecido em: 10/07/2020, 
e sepultado(a) no CANDE-

LARIA aos 10/07/2020. 

13.ADILSON LUIZ CAN-
TELLI com 57 anos , Era 
Divorciado(a) de JOSÉLIA 
MARQUES BRAZ sen-
do filho(a) de EDUARDO 
CANTELLI e CONCEI-
ÇÃO FIORI GERALDO 
CANTELLI. deixa filho(s): 
KARINA 26, Falecido em: 
10/07/2020, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
10/07/2020. 

14.SONIA MARIA VICEN-
TINI com 55 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de LUIZ VICENTINI e 
THEREZINHA  CAUSS 
VICENTINI.deixa filho(s): 
PATRICK 26, Falecido em: 
10/07/2020, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
11/07/2020. 

15.NATIMORTO MARIA 
VITORIA ABACHERLY 
SILVA com 0 anos ,Fa-
lecido em: 10/07/2020. e 
sepultado(a) no HELVETIA 
aos 11/07/2020. 

16.ANTONIO FERREIRA 
DAS NEVES com 84 anos 
, Era Viúvo(a) de CASTO-
RINA SOUZA DAS NEVES 
sendo filho(a) de MARCO-
LINO FERREIRA DAS NE-
VES e ROSALINA SAN-
TOS DE OLIVEIRA.deixa 
filho(s): TEREZA, EDE-
GAR, APARECIDA, EDI-
NA, JANDIRA, CELSO, 
AMARILDO(MAIORES), 
Falecido em: 10/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
11/07/2020. 

17.JOSE NERES DA 
COSTA com 74 anos , Ca-
sado (a) com EVA VIEIRA  
DA COSTA sendo filho(a) 
de VITORINO RODRI-
GUES DA COSTA e MA-
RIA NUNES DA COSTA.
deixa filho(s): LEIVANI, AL-
VINO, SONIA, SILVANA, 

EVERTON (MAIORES), 
Falecido em: 11/07/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
12/07/2020. 

18.LEONILDA MARIA 
WULCK PAZIM com 
77 anos , Era Viúvo(a) 
de JOÃO PAZIM sen-
do filho(a) de CALVINO 
WULCK e PAULINA IMS 
WULCK.deixa filho(s): 
WANDERLEY, VANIA, 
VALMIR, VALERIA (MAIO-
RES), Falecido em: 
12/07/2020, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
12/07/2020. 

19.LUIZ CARLOS PEREI-
RA com 58 anos , Casado 
(a) com MARIA IZABEL 
BALIERO PEREIRA sen-
do filho(a) de SEBASTIÃO 
PEREIRA e SEBASTIANA 
FERREIRA PEREIRA.
deixa filho(s): WELITON, 
REGIANE, REGINALDO ( 
MAIORES), Falecido em: 
12/07/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 12/07/2020. 

20.OLGA ANTONIA DOS 
SANTOS com 75 anos , 
Casado (a) com HELIO 
LOPES DOS SANTOS 
sendo filho(a) de JOSE 
ANTONIO PRIMO e MA-
RIA TEODORA DE JE-
SUS.deixa filho(s): AN-
DRÉIA 41, Falecido em: 
12/07/2020, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
13/07/2020. 

21.SETSUKO FUJIWARA 
com 69 anos , Casado (a) 
com HISAO FUJIWARA 
sendo filho(a) de YASU-
RO MADOKORO e TE-
RUYO MADOKORO.deixa 
filho(s): RAQUEL, NADIA 
(MAIORES), Falecido em: 
12/07/2020, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
13/07/2020. 

22.OVIDIO ALVES DE 
SOUSA com 75 anos , Ca-
sado (a) com ELIZABETH 
DAS GRAÇAS TORRECI-
LHAS DE SOUSA sendo 
filho(a) de SEVERINO 
ALVES DE SOUSA e LU-
ZIA  JOAQUINA DE SOU-
SA.deixa filho(s): JOÃO 
PAULO ( MAIOR) LAURA 
BEATRIZ 10, Falecido em: 
12/07/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 13/07/2020. 

23.ALCINO MARIA DU-
MONT com 92 anos , Era 
Viúvo(a) de MARIA PES-
QUEIRA DUMONT sendo 
filho(a) de LEONILDO MA-
RIA DUMONT e MARIA  
SILVEIRA DE ALVAREN-
GA. deixa filho(s): VAL-
TER, VERA, VANDERLEI, 
EDNEIAS, MATEUS, AL-
CINO (MAIORES), VAN-
DA (FAL) , ENEIAS (FAL), 
MARIA ( FAL ), Falecido 
em: 12/07/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/07/2020. 

24.ONELIA ROSA BO-
NIN com 79 anos , Era 
Viúvo(a) de DUILHO 
BONIM sendo filho(a) de 
ANTONIO ROSA e MA-
TILDE BOCHIO.deixa 
filho(s): ROSÍ , NEI, NIL-
SON, PAULO, MARCIA 
(MAIORES), Falecido 
em: 12/07/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/07/2020. 

25.FERNANDA APARE-
CIDA PEREIRA com 65 
anos , Era Divorciado(a) 
de OSMAR MORELLO 
PACHECO sendo filho(a) 
de SEVERINO PEREIRA 
e CINIRA FERNANDES 
PEREIRA.deixa filho(s): 
JULIANA 43, Falecido 
em: 12/07/2020, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 13/07/2020. 

26.ANTONIO BARBOSA 
com 92 anos , Casado 
(a) com SUZANA PEREI-
RA DA SILVA BARBOSA 
sendo filho(a) de JOSÉ 
FRANCISCO BARBOSA 
e MARIA APARECIDA 
BARBOSA.deixa filho(s): 
MARIA JOSÉ, MISIQUEL, 
MAGDA, MELQUISEDE-
QUE, MIKEAS, MILCA 
(MAIORES), Falecido em: 
13/07/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 13/07/2020. 

27.DANIEL DIAS PEREI-
RA com 60 anos , Casado 
(a) com ILDA PARANHA 
DA SILVA PEREIRA sendo 
filho(a) de AGOSTINHO 
DIAS PEREIRA e MARIA 
GOMES PEREIRA.dei-
xa filho(s): HEIDER , HI-
GOR , DANIELA ,BRENO 
(MAIORES), Falecido em: 
13/07/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 13/07/2020. 

28.PAULO CARLOS com 
84 anos , Casado (a) com 
JANDIRA FERNANDES 
CARLOS sendo filho(a) 
de JOÃO CARLOS e BE-
NEDITA DE CAMPOS.
deixa filho(s): LAODICEIA 
, MIRIAN (MAIORES), 
Falecido em: 13/07/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
14/07/2020. 

29.SUSANA APARECIDA 
ALVES com 42 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de SEBASTIÃO ALVES 
e MARIA SÔNIA PEREI-
RA ALVES. Falecido em: 
13/07/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 14/07/2020. 

30.LUIZ CARLOS PAES 
SIMÕES com 69 anos , 
Casado (a) com ROSA 
LIDIA DELBONI PAES 
SIMOES sendo filho(a) 

de CARLOS PAES SI-
MÕES e NATIVIDADE 
PAES SIMÕES. NAO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 13/07/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
14/07/2020. 

31.EDVAR MORAIS 
com 58 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
ARTUR JOSÉ MORAIS 
e MERCÊDES MORAIS.
deixa filho(s): DANI-
LO,  DEBORA (TODOS 
MAIORES), Falecido 
em: 13/07/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
14/07/2020. 

32.BENEDITO FERMIA-
NO com 79 anos , Era 
Viúvo(a) de MARIA APA-
RECIDA FERMIANO 
sendo filho(a) de JOÃO 
FERMIANO e BENE-
DITA BARBOSA.deixa 
filho(s): NEUSA, FATI-
MA, RUBENS, MAR-
CIO, MARCIA, VERA, 
ELIZANGELA, MAR-
COS, CARLOS, ELE-
ZETE (MAIORES), Fa-
lecido em: 14/07/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
14/07/2020. 

33.VANIRA DOS SAN-
TOS DE LIMA com 82 
anos , Era Viúvo(a) de 
LOURIVAL  DE LIMA 
sendo filho(a) de GUI-
LHERME LEANDRO 
DOS SANTOS e ANA 
MARIA MARTINS DOS 
SANTOS. deixa filho(s): 
JAIR, RAMIRO, ALTAIR, 
LOURDES, ABRAÃO, 
MARIA (TODOS MAIO-
RES), Falecido em: 
14/07/2020, e sepulta-
do(a) no CEMITERIO 
MUNICIPAL DE ITARA-
RÉ SP aos 14/07/2020.
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