Técnica de Enfermagem é a primeira
vacinada contra a Covid-19 em Indaiatuba
DENISE KATAHIRA

A técnica de enfermagem Vanessa Aparecida Cunha, de 41
anos, que atua na UTI
Covid-19 do Hospital
Haoc (Hospital Augusto de Oliveira Camargo) foi a primeira
pessoa a tomar a primeira dose da vacina
contra o coronavírus
em Indaiatuba. A vacinação ocorreu às
17h desta quinta-feira
(21) em cerimônia realizada no novo prédio
do Haoc. O momento
histórico ocorre após
9 meses da confirmação do primeiro caso
da doença no munícipio, em 30 de março
de 2020.
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LEGISLATIVO

Câmara de Indaiatuba é a
mais econômica do Estado

A Câmara de Indaiatuba foi eleita, em 2020 como a mais econômica de todo o
Estado na comparação dos gastos com o Legislativo dividido pelo total das receitas
P. A6
municipais.

FUTEBOL

Primavera apresenta ex-Grêmio
Prudente como treinador
SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA

O Troféu Frutos de Indaiá visa não
somente reconhecer as empresas e
empresários que se destacaram em
seu ramo de atividade, mas também gerar um retorno financeiro
e dar visibilidade aos premiados
através da campanha publicitária realizada pelo Grupo
Mais Expressão.
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Após período de férias, o elenco principal do Esporte Clube Primavera retornou aos trabalhos na
última terça-feira (19), quando foi apresentado ao seu novo comandante: Ademir Fesan.
P. A8
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Editorial
A vacina chegou

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE INDAIATUBA

A tão esperada vacina contra a Covid-19 finalmente
foi aprovada pela Anvisa e já está em solo Indaiatubano. Apesar do munícipio ter recebido menos doses do
que anunciado anteriormente pelo Governo do Estado
de São Paulo, a esperança já reina na cidade.
Após longos 10 meses lutando contra um vírus invisível, mas que é capaz de levar ao óbito, a vacina chegou e trouxe alívio para todos, apesar de ainda, mesmo
quem tomou a primeira dose, manter os mesmo protocolos sanitários como utilizar máscaras, álcool em
gel, manter o distanciamento social e as aglomerações,
podemos dizer que começamos a ver uma luz no fim
do túnel.
Polêmicas a parte, a vacina sem dúvidas é uma das
maiores armas que temos, hoje, contra esse vírus que
levou muitas pessoas queridas. E vamos rezar para que
tudo ocorra como o planejado e que todos os brasileiros sejam imunizados para que a nossa vida volte a ser
como antes.

QUERO VIRAR JACARÉ
O presidente do Brasil tempos atrás, disse que se
as pessoas tomassem a única vacina disponível no país
até agora, virariam jacaré.
Pensando bem, não seria tão mal assim. Vamos
aos fatos:
O jacaré passa o dia deitado na grama, tomando sol;
entra no lago, dá uma nadadinha e volta ao gramado.
Pássaros e outros animais menores ficam coçando
suas costas.
Deu fome? Sai pra uma caçada. Mas tem a possibilidade da comida chegar até ele sem nenhum esforço.
E o jacaré brasileiro tem ótimas opções de moradia.
Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte, lagoa da
Conceição em Florianópolis, lagoa Azul, nos lençóis
maranhenses, e fazendo jus ao momento que estamos,
tem a lagoa da Confusão em Tocantins, entre outras
tantas.
Eu escolheria viver no lago Paranoá em Brasília.
Vai que uma hora dessas...
Brincadeiras a parte, seria cômico se não fosse
trágico a maior autoridade do país, fazendo troça com
o desejo de boa parte da população, que é se livrar
desse vírus através da vacina.
Bom, pode ser que o presidente estivesse se referindo a Edson Gomes Cardoso Santos, mais conhecido
como Jacaré, o dançarino fortão, bonitão, cheio de
gingado e malemolência do grupo É o Tchan. Será?
Na dúvida, enquanto não temos a vacina para todos,
usem máscaras, mantenham o distanciamento e não
deem ouvidos ao negacionismo.
Pau que nasce torto nunca
se endireita.
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 apresentador na TV Sol
Indaiatuba, Clip FM e Rede Família de
Televisão. Apresentou-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
apresenta o Programa do Koringa na rádio
Jornal FM e co-apresentador do Programa Expressão no Ar

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou no último domingo (17) os pedidos de uso emergencial no Brasil das
vacinas CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac, e AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a Fiocruz. Os dois imunizantes são os primeiros aprovados no país no combate à covid-19. As vacinas serão
usadas preferencialmente para uso em programas de saúde pública e, inicialmente, destinado para imunização de pessoas de grupos
de risco como indígenas, idosos e profissionais de saúde.

Artigo
Diretor da Associação Paulista de Medicina
fala sobre a importância das vacinas
Na noite desta quarta-feira (20), durante a edição do Programa Mais Saúde da WebTV do Jornal Mais
Expressão no Facebook, o apresentador e médico intensivista Eduardo Santos entrevistou o anestesista e
diretor da Associação Paulista de Indaiatuba, Mário Casemiro Júnior, que reiterou a importância de todas
as pessoas valorizarem a vacina, seja ela qual for: a Coronavac, ou a de Oxford, ou a da Pfizer, e outras.
Tanto o Dr. Eduardo como o convidado Mário, concordam que o Brasil provavelmente precisará utilizar
mais de uma das vacinas disponíveis e que desde que elas forem autorizadas e certificadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), elas são seguras e de extrema importância.
“Quando antigamente nós discutíamos as vacinas, como foi a da varíola e a do sarampo, as pessoas não
costumavam criar essa polêmica tão grande a respeito da eficácia. Geralmente, só os infectologistas que
trabalhavam diretamente com vacinas é que tinham esses dados. Acredito que tudo isso confunda a população. Os 50,38% de eficácia da Coronavac estão dentro dos parâmetros da Organização Mundial da Saúde
(OMS) e nós devemos sim utilizá-la”, defende o convidado.
Para os dois médicos, a vacinação em massa da população é a única maneira de
enfrentar coletivamente, e com assertividade, essa pandemia. Por isso, o Dr. Mário Casemiro Jr. reitera que a Associação Paulista de Medicina está investindo em pesquisas e
divulgando informações médicas com comprovação científica e não medindo esforços
para combater as Fake News, que não raramente, estimulam o pânico e a desconfiança sobre as vacinas.
Para acompanhar os próximos episódios do Programa Mais Saúde, com apresentação do Dr. Eduardo Santos, é só ficar ligado na página do Facebook do Jornal Mais Expressão, todas as quartas-feiras, às 20h. (Bárbara Garcia)

Dr. Eduardo Pereira dos Santos - Nutrólogo
CRM: 94.290/SP
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Indaiatuba inicia vacinação contra a
Covid-19 nos profissionais da saúde
A técnica de enfermagem Vanessa Aparecida Cunha trabalha na UTI Covid-19 desde o início da pandemia
DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

A

técnica de enfermagem Vanessa Aparecida
Cunha, de 41 anos, que
atua na UTI Covid-19 do
Hospital Haoc (Hospital Augusto de Oliveira
Camargo) foi a primeira
pessoa a tomar a primeira
dose da vacina contra o
coronavírus em Indaiatuba. A vacinação ocorreu
às 17h desta quinta-feira
(21) em cerimônia realizada no novo prédio do
Haoc.
O momento histórico
ocorre após 9 meses da
confirmação do primeiro
caso da doença no munícipio, em 30 de março
de 2020.
Segundo a secretária
de Saúde, Graziela Garcia, a enfermeira Vanessa
está trabalhando na UTI
Covid-19 desde o início
da pandemia, março de
2020. “A Vanessa é uma
pessoa muito querida por
todos os colegas de trabalho e cuida de todos
os pacientes com muito
amor. E nós queríamos
uma pessoa para simbolizar toda essa luta, amor e
cuidado. E a Vanessa reuni tudo isso e há 20 anos
se dedica aos pacientes”.
Muito emocionada,
a primeira pessoa vacinada no munícipio disse
que não há palavras para
descrever a emoção de
receber a vacina contra
a covid-19. “É uma sen-

DENISE KATAHIRA

sação indescritível. Foi
um prazer imenso em ser
a primeira escolhida e
desde o começo da pandemia estamos trabalhando
incansavelmente”, disse. “Já choramos muitas
mortes. Não está sendo
um momento fácil e não
acabou e desejo que a vacina chegue para todos”,
completa.
Primeiras doses
As primeiras 2.840
doses destinadas à Indaiatuba pelo Governo
do Estado de São Paulo
chegaram à cidade nesta
quinta-feira (21), e serão
destinadas somente aos
profissionais da saúde
quer atuam nos hospitais
e que estão na linha de
frente de atuação contra
a Covid-19, ou seja, são
os profissionais que estão
em contato direto com
pacientes que testaram
positivo para a doença. A
prioridade segue ordem
do Governo Estadual. Demais cadastrados na plataforma “Minha Vacina”,
que são os profissionais
de saúde e idosos, devem
aguardar o recebimento
de novas doses.
Os profissionais da
saúde que receberam a
primeira dose da vacina
são do Haoc (Hospital
Augusto de Oliveira Camargo), Hospital Santa
Ignês, Hospital Vera Cruz
e UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
“É uma emoção muito grande, e gostaria que

Dr. Luiz Finotti, a técnica de enfermagem Vanessa Cunha e o prefeito Nilson Gaspar

tivessem mais doses para
vacinar todos os profissionais da saúde. O
cronograma, apesar de
ser adiado, por enquanto,
segue como no início”,
disse. “Os profissionais
já estão preparados e treinados para aplicar as doses in loco e drive-thru”.
Devido à redução
do número de doses da
CoronaVac enviadas à
Indaiatuba e a todos os
munícipios paulistas, por
enquanto não haverá vacinação nos três grandes
polos divulgados anteriormente: Centro Esportivo do Trabalhador,
o Complexo Esportivo
Morada do Sol e o Complexo Esportivo Campo
Bonito.

Butantan pede à Anvisa registro de
mais 4,8 milhões de doses da vacina
O diretor do Instituto
Butantan, Dimas Covas,
afirmou nesta quarta-feira
(20) que pediu à Anvisa
o registro emergencial
para um segundo lote 4,8
milhões de novas doses
da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela
instituição em parceria
com a biofarmacêutica
Sinovac. “A aprovação

deve sair ainda nesta semana, e com isso na próxima semana poderemos
dar continuidade no Plano
de Vacinação”.
Ainda de acordo com
Covas, novas remessas
de insumos para envase
deverão chegar nas próximas semanas, aguardando apenas aval do
Governo da China. Das

8,7 milhões de doses previstas em contrato para
entrega até 31 de janeiro, 6 milhões já foram encaminhadas. As
demais devem seguir
até o final deste mês.
A programação prevê
que até abril o Butantan
entregue ao Ministério
da Saúde 46 milhões de
doses da vacina.
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EMT concorre ao Prêmio Ângelo Agostini
Premiação visa incentivar os quadrinhos nacionais; Votação já está aberta
DIVULGAÇÃO

EMT teve seus trabalhos selecionados para a votação final pública

está aberta e segue até
o dia 31 de janeiro.
O cartonista Moacir Torres conta que
o EMT já foi selecionado algumas vezes
para o Prêmio Ângelo
Agostini. “Em 2012
ganhei como Mestre do
Quadrinho Nacional.
Esse prêmio é muito
importante, pois revela
novos talentos e premia
os eventos e autores em
geral”.
Os trabalhos que estão concorrendo passaram pela primeira
fase da escolha onde
jurados ligados à área
compuseram uma lista
de indicados para a votação final pública.

Fest. Para votar acesse
o link https://aqcsp.

EMT
O Estúdio Moacir
Torres (EMT) come-

DENISE KATAHIRA
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O

Estúdio Moacir
Torres (EMT)
de Indaiatuba está concorrendo
ao 36º Prêmio Ângelo
Agostini realizado pela
Associação de Quadrinhistas e Caricaturistas
do Estado de São Paulo (AQC-ESP), que visa
escolher os melhores
quadrinhos nacionais
de 2019. A votação
ocorre com um ano
atraso devido a pandemia da Covid-19.
O EMT está concorrendo em duas categorias sendo, “Melhor
Lançamento Infantil de
2019”, com a revista em
quadrinhos da Turma
do Gabi e “Prêmio Jayme Cortez”, com o HQ

blogspot.com/2021/01/
aberta-votacao-do-

-36-premio-angelo.html?m=1. A votação já

morou em novembro
passado 30 anos, e ao
longo de três décadas
o cartunista lançou
150 personagens de
várias famílias que
encantam crianças e
adultos como a Turma
do Gabi, Papo Amarelo, Mamona Selvagem
e seus amigos, Turma
do Rabisco, As Maluquinhas, Pequenos
Heróis BR, Vakinhas
Coloridas, Turma do
Circo do Piruquinha e
muitos outros.
O EMT também
produziu milhares de
revistas, livros infantis
e e-books de títulos
diferentes, e formou
várias parcerias com
pequenas e grandes
editoras e outras empresas ligadas ao segmento.

INSS

Prova de vida de aposentados é suspensa até fevereiro

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) que não fizeram a
prova de vida entre março
de 2020 e fevereiro deste
ano não terão seus benefícios bloqueados.
A Portaria nº
1.266/2021, publicada nesta quarta-feira (20)
no Diário Oficial da
União, prorroga a interrupção do bloqueio de
benefícios para as competências de janeiro e
fevereiro, ou seja, para
pagamentos até o fim de
março.
A prorrogação vale
para os beneficiários residentes no Brasil e no

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Realizada todos os anos, a comprovação de vida é exigida para a manutenção do pagamento do benefício

exterior. De acordo com
a portaria, a rotina e obrigações contratuais estabelecidas entre o INSS e
a rede bancária que paga
os benefícios permanecem e a comprovação da
prova de vida deverá ser
realizada normalmente
pelos bancos.
Realizada todos os
anos, a comprovação
de vida é exigida para
a manutenção do pagamento do benefício.
Para isso, o segurado
ou algum representante
legal ou voluntário deve
comparecer à instituição
bancária onde saca o benefício. O procedimento,
entretanto, deixou de

ser exigido em março
de 2020, entre as ações
para o enfrentamento
da pandemia do novo
coronavírus, e a medida
vem sendo prorrogada
desde então.
Desde agosto do ano
passado, a prova de vida
também pode ser feita
por meio do aplicativo
Meu INSS ou pelo site do
órgão por beneficiários
com mais de 80 anos ou
com restrições de mobilidade. A comprovação da
dificuldade de locomoção
exige atestado ou declaração médica. Nesse caso,
todos os documentos são
anexados e enviados eletronicamente.
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Câmara de Indaiatuba é a mais econômica
do Estado pelo 2º ano consecutivo
Câmara consumiu apenas 0,95% do total arrecadado pela Prefeitura Municipal
DA REDAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

redacao@maisexpressao.com.br

A

Câmara de Indaiatuba foi eleita, em
2020, pelo segundo ano consecutivo como
a mais econômica de todo
o Estado de São Paulo na
comparação dos gastos com
o Legislativo dividido pelo
total das receitas municipais.
O legislativo municipal
consumiu apenas 0,95% da
arrecadação da Prefeitura no
ano passado – um total de
R$ 1,1 bilhão. Esse índice
é ainda menor do que o de
2019, ano em as despesas
da Câmara representaram
uma fatia de 1% do montante
das receitas do município.
De acordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal,
as despesas do Legislativo
poderiam consumir até 6%
do erário.
O resultado dos dados
foram cruzados com base
nos registros do Tribunal de
Contas do Estado, em seu

Câmara realizou em 2020 a maior devolução de recursos à Prefeitura de sua história
site Mapa das Câmaras, e também se sobressai em é R$ 84,94. A única cidade
nos dados do IBGE (Instituto economicidade na relação com mais de 200 mil habiBrasileiro de Geografia e gastos efetuada dividida tantes a conseguir um custo
Estatística) de referentes à pelo número de habitantes. per capita inferior ao de InCada um de seus daiatuba foi a de Presidente
população e à economia dos
256.223 moradores con- Prudente, com R$ 39,07
municípios paulistas.
Composta por 12 vere- tribuiu, em 2020, com R$ para cada um de seus 227
adores, nove a menos do 47,79 para o custeio do mil moradores.
que o número permitido seu Parlamento Municipal,
pela Constituição tendo valor abaixo da média per
RMC
por base a sua população, capita registrada nos 644
Na comparação com o
o Legislativo de Indaiatuba municípios do Estado que custo per capita das Câmaras Municipais dos 20
municípios que compõem
a RMC (Região Metropolitana de Campinas), o de
Indaiatuba só ultrapassa ao
dos legislativos de Arthur

Nogueira (R$ 43,73) e de
Pedreira (R$ 45,03), ambos
os municípios com menos
de 60 mil habitantes.
Já as cidades de porte
semelhante ao de Indaiatuba apresentaram os seguinte valores: Hortolândia
(R$ 114); Americana (R$
95,64); Sumaré (R$ 70,96);
Paulínia (R$ 258,21); e
Valinhos (R$ 127,55).
O presidente da Câmara, Pepo Lepinsk, ressalta
que a busca por economicidade é uma constante na
Câmara local. “Todos os
últimos presidentes, com
destaque para o vereador
licenciado Hélio Ribeiro, presidente de 2017 a
2020, trabalharam incessantemente para que encontrássemos um equilíbrio
entre produção legislativa
de qualidade, esta que é
a nossa atribuição mais
importante, sem onerar o
contribuinte e deixar de
consumir recursos da Prefeitura que poderiam ser
canalizados para obras e
ações com vistas ao bem-estar da população”.
“Acho que conseguimos” – prossegue o presidente. “Pois fazemos leis

que lastreiam e dão suporte
legal ao desenvolvimento
contínuo de nossa cidade,
em primeiríssimo lugar em
todos os mais importantes
índices de desempenho,
como em educação, geração de emprego e segurança, ao mesmo tempo
que temos como premissa
gastar a quantia exata
para o bom desempenho
de todos os vereadores e
nenhum centavo a mais.
Tanto assim que os subsídios dos vereadores é
o mesmo desde 2009 e
assim vai permanecer até
2024”.
Por fim, o presidente
lembra que, para contribuir diretamente com o
combate à pandemia, a
Câmara realizou em dezembro passado a maior
devolução de recursos à
Prefeitura de sua história:
ao todo R$ 3,66 milhões.
“Valor que o prefeito Nilson Gaspar utilizou quase
que integralmente para
dotar o sistema de saúde
municipal de condições
de atender com qualidade,
eficiência e rapidez os
pacientes infectados com
o coronavírus”.
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Rede Estadual de Ensino abre período
de matrículas para novos alunos

Prazo contempla estudantes que ainda não estavam matriculados em 2020
DIVULGAÇÃO
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O

s alunos que
ainda não estão
matriculados
na rede estadual de ensino podem se inscrever
em qualquer escola pública, no Poupatempo
ou no link link: https://
sed.educacao.sp.gov.
br/nca/preinscricaoonline/login. O período
começa que começou
nesta terça-feira (19)
irá durar o ano todo.
Vale ressaltar que, pelo
sistema de georeferenciamento, os alunos
são matriculados em
unidades localizadas
próximas ao endereço
residencial. Nenhum
estudante corre o risco
de ficar sem vaga na
rede estadual.
No momento da matrícula, alunos e responsáveis ainda poderão selecionar oportunidades oferecidas pela

A retomada das aulas presencias será no dia 1º de fevereiro de forma regionalizada

Secretaria Estadual da
Educação como ensino
técnico do Novotec desenvolvido em parceria
com o Centro Paula
Souza e a matrícula
em escolas de tempo
integral.
Ensino presencial
De acordo com a

Secretaria Estadual de
Educação a retomada
das aulas presencias
será no dia 1º de fevereiro de forma regionalizada, obedecendo aos
critérios de segurança estabelecidos pelo
Centro de Contingência
do Coronavírus.
Nas duas primeiras

semanas, as escolas receberão até 35% de sua
capacidade de alunos
por dia. Após esse período, se uma área estiver nas fases vermelha
ou laranja do Plano
São Paulo, as escolas
da educação básica,
que atendem alunos da
educação infantil até o

ensino médio, poderão
receber diariamente até
35% dos alunos matriculados.
Na fase amarela,
elas ficam autorizadas
a atender até 70% dos
estudantes; e na fase
verde, até 100%. Os
protocolos sanitários
devem ser cumpridos

em todas as fases.
As regras foram
homologadas pelo secretário da Educação
Rossieli Soares e publicadas na edição do
último sábado (16) do
Diário Oficial. A carga
horária mínima anual
obrigatória será de 800
horas para o ensino
fundamental e médio,
sendo no mínimo 1/3
dessas horas realizadas
de forma presencial.
As demais horas
podem ser cumpridas
remotamente, mediadas
ou não por tecnologia.
Alunos incluídos em
grupos de risco poderão, mediante atestado
médico, realizar seu
processo de ensino/
aprendizagem exclusivamente por meios remotos. Presencialmente
ou de forma remota, a
frequência mínima dos
alunos nas aulas deve
ser de pelo menos 75%.

NOVA ESCOLA

Construção da escola estadual do Campo Bonito terá início dia 28
O bairro Campo Bonito, em Indaiatuba, enfim
ganhará uma escola estadual. A obra é aguardada
pelos moradores desde
2016, e a previsão é que
a construção tenha início
no dia 28 deste mês.
A notícia foi anunciada pelo deputado estadual Rogerio Nogueira
(DEM), por rede social.
Nogueira ainda afirmou
que o secretário de Estado da Educação, Rossieli
Soares, estará no muníci-

pio no dia 28, às 10h, para
a cerimônia de início da
construção da escola.
Nas redes sociais o
prefeito Nilson Gaspar
comemorou a notícia.
“Boas notícias sobre a
Escola Estadual do Campo Bonito: a obra vai
começar no próximo dia
28! Nosso deputado estadual Rogério Nogueira
me avisou que foi oficialmente confirmado o
início da construção pelo
Governo do Estado. Fico

muito feliz pelas famílias
do Campo Bonito, que
finalmente terão a tranquilidade de seus filhos
continuarem a estudar
no próprio bairro, quando concluem a educação
municipal e passam para
a estadual”.
O local onde a escola estadual do Campo
Bonito será construída
é um terreno doado pela
Prefeitura de Indaiatuba
à Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo.

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Terreno para a construção do prédio escolar foi doado pela Prefeitura de Indaiatuba
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Esporte Clube Primavera apresenta
ex-Grêmio Prudente como treinador
Técnico chegou ao clube na manhã desta terça-feira e já comandou o primeiro treino
SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA

JEAN MARTINS

Confira os jogos do Primavera
no Paulista Série A3 2021

digital@maisexpressao.com.br

A

pós período de
férias, o elenco
principal do Esporte Clube Primavera
retornou aos trabalhos
na última terça-feira (19),
quando foi apresentado
ao seu novo comandante: Ademir Fesan, de 43
anos, que comandará o
Fantasma na disputa da
Série A3 do Campeonato
Paulista.
O treinador conheceu
os jogadores e já comandou o primeiro treino no
Gigante da Vila, trabalho
que prosseguiu durante a
semana.
“A expectativa é muito boa, pois o projeto que
o Primavera oferece é
interessante para quem
pensa em crescimento, e
isso condiz muito com a
minha filosofia de trabalho”, salienta o treinador
em entrevista ao Mais
Expressão.
O que despertou atenção dos diretores do Primavera e que levou a
contratação do técnico,
foi o trabalho realizado
ano passado a frente do
Grêmio Prudente, na disputa da Segunda Divisão
do Paulista, onde Fesan
teve sua primeira experiência como treinador
efetivo de uma equipe.
Na ocasião, ele levou
o time às semifinais da
“Segundona”.
Antes disso, ele atuou
como técnico interino no
Paraná na disputa da Copa
do Brasil 2018. Também
foi “braço direito” do trei-

07/03 - Primavera x Comercial
10/03 - Batatais x Primavera
14/03 - Barretos x Primavera
21/03 - Primavera x Linense
24/03 - Noroeste x Primavera
28/03 - Primavera x Olímpia
31/03 - Rio Preto x Primavera
04/04 - Primavera x São José
07/04 - Bandeirantes x Primavera
11/04 - Primavera x Marília
14/04 - Capivariano x Primavera
18/04 - Penapolense x Primavera
21/04 - Primavera x Desportivo Brasil
25/04 - Primavera x Nacional
01/05 - Votuporanguense x Primavera
Fonte: Federação Paulista de Futebol

: Ademir Fesan iniciou os trabalhos durante a semana para avaliação do elenco
nador Marcelo Chamusca
em 2018, no Vitória, CRB
e Cuiabá. Ainda como
auxiliar, esteve no ABC
e no Joinlvile.
No seu primeiro treinamento, visando a preparação para estreia no

Campeonato Paulista, Fesan focou na preparação
física dos jogadores, trabalho que foi intensificado
durante a semana.
“A busca é pela performance do time e vai
jogar quem estiver me-

lhor, independente da
idade. Temos uma liberdade para contratação,
por isso vamos avaliar o
elenco e ver as necessidades. A ideia é trabalhar
com 28 atletas”, complementa Fesan.

Estreia
Toda a preparação
visa a estreia do Fantasma na Série A3 do
Paulista, marcada para
7 de março, contra o
Comercial de Ribeirão,
ainda sem horário definido. Fora de casa o
Tricolor pega o Batatais,
também sem horário determinado.
Na primeira fase da
competição, os times se
enfrentam em turno único, classificando-se para
final os oito melhores.
Nas quartas de final, o

primeiro colocado enfrenta o oitavo e assim
sucessivamente, em confrontos de ida e volta.
O campeão do certame será conhecido em
junho, nos dias 2 e 6.
As novidades deste ano
são as participações de
São José e Bandeirantes, campeão e vice  da
Segunda Divisão do
Campeonato Paulista
da Segunda Divisão,
respectivamente. No ano
passado, o Velo Clube
de Rio Claro sagrou-se
campeão da Série A3.
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Jovem é preso por tráfico de drogas
Ocorrência foi registrada no bairro Jardim Morada do Sol; Jovem de 21 anos foi preso em flagrante
BÁRBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

N

a última tarde de sábado
(17), a equipe
do Grupo de Ações de
Policiamento Especial
(GAP) da Polícia Militar prendeu um jovem
de 21 anos, preso em
flagrante por levar 31

micro-tubos cocaína
e mais 25 reais em dinheiro. A viatura passava pelo local, quando
viu o homem andando
de bicicleta aparentemente sem rumo e o
revistou.
Ao ser levado à Delegacia de Polícia, o
rapaz confessou que
praticava o tráfico e, no

momento em que foi
pego, estava levando a
droga até determinado
local, no qual ganharia
30 reais a cada 28 micro-tubos entregues.
Diante dos fatos, o
delegado de Polícia
decretou a prisão em
flagrante. O rapaz segue detido e aguarda
audiência de custódia.

FOTOS: EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Indivíduo confessou para os agentes a prática do tráfico

AGRESSÃO

Mulher denuncia o ex-marido por violência doméstica
Na manhã de segunda-feira, a Guarda Civil de Indaiatuba foi acionada pelo
número de telefone
153, por uma mulher
que dizia ter sido
fisicamente agredida
pelo ex-marido. A
viatura 119 foi então
conduzida ao endereço informado pela
vítima, na rua Helena

Tomasi, no Jardim
Rêmulo Zoppi.
A mulher informou que o homem
a agrediu com socos
no rosto e depois foi
embora, porém foi
rapidamente encontrado pelos agentes
da Guarda Civil.
Diante dos policiais,
o homem que negou ter cometido as

PRISÃO

agressões.
O casal foi conduzido até a Delegacia
de Polícia, onde o
delegado determinou
o registro de boletim
de ocorrência e a realização de exame
de corpo de delito,
para registrar os ferimentos na vítima e
dar prosseguimento
ao caso.

FOTOS: EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

O casal foi
conduzido até
a Delegacia
de Polícia

Guarda Civil prende motorista por embriaguez ao volante
FOTOS: EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Guardas Civis acharam uma garrafa de bebida
alcoólica dentro do veículo

Na tarde de sábado
(17), a Guarda Civil estava fazendo a habitual
ronda preventiva no bairro Jardim Lauro Bueno,
quando a viatura 107
foi surpreendida por um
homem que gritava palavrões aos agentes. Foi
então que os guardas o
levaram à Delegacia de
Polícia, e ao ser conduzido, o homem tentou
agredi-los, sendo necessário o uso de força
moderada para contê-lo.

Dentro do carro do
rapaz, foi encontrada
uma garrafa de bebida
alcóolica. Já na Delegacia de Polícia ele voltou
a agredir e proferir xingamentos aos agentes
policiais, que decidiram
levá-lo ao Instituto Médico Legal (IML) de
Campinas, onde foi feito
um teste e atestado seu
estado de embriaguez.
O Delegado de Polícia
decretou a prisão em
flagrante.
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Campanha Publicitária do Troféu Frutos
de Indaiá gera visibilidade aos premiados
Equipe do Troféu Frutos de Indaiá começou a contatar os escolhidos para receber o prêmio em 2022
FOTOS: JME

Jéssica Maria Leite Zago e Luiz Henrique Zago da Duas Cerejas - A Sua Casa Do Bolo

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

A

equipe do Troféu Frutos de Indaiá já começou
a contatar os escolhidos,
em voto com a população, para aderirem a
Campanha Publicitária e
as cotas de participação
na entrega do Troféu
Frutos de Indaiá, que
dá direito ao troféu, um
jantar a francesa e um
show especial com can-

tores de reconhecimento nacional. As vendas
são referentes ao Troféu
Frutos de Indaiá 2022. A
pesquisa que foi realizada em 21 de novembro
de 2020 e 09 de janeiro
de 2021 e participaram
3.886 pessoas.
Ao aderir a Campanha Publicitária, o
premiado também terá
direito a um pacote publicitário onde o logo
da empresa será veiculado no jornal impresso

até o dia da noite da
premiação, além de ter
sua empresa exposta nas
edições das revistas Mais
Expressão. Na edição
de junho de 2022, do
jornal impresso, serão
publicadas as fotos dos
laureados, e na edição
da revista, em dezembro
de 2022.
A Campanha Publicitária além de dar visibilidade às empresas,
também gera retorno
financeiro. “Nosso prin-

Edvaldo Bertipaglia e Eliana Bertipaglia da Hot flowers Produtos Sensuais

cipal objetivo é fazer
com que as empresas
premiadas sejam vistas
e que tenham o retorno
esperado. Por isso trabalhamos com o logo
das empresas durante
todo o ano em nossas
edições impressas”, disse o diretor do Grupo
Mais Expressão, Alan
Di Santi.
Edição 2020
O Troféu Frutos de
Indaiá 2020 não foi re-

alizado devido a pandemia da Covid-19. Porém,
a equipe do Grupo Mais
Expressão está atenta as
atualizações da situação
epidemiológica no Estado para que possa ser
retomada a organização
do evento.
“Infelizmente em
2020 não conseguimos
realizar o Troféu Frutos
de Indaiá. Ainda não
temos a liberação do
Governo Estadual para
que um evento do nosso

porte possa acontecer. A
noite de premiação, geralmente, reuni mais de
mil pessoas, então precisamos seguir as recomendações do Estado”,
disse o diretor. “Acreditamos, agora com a
aprovação da vacina,
que o 15º Troféu Frutos
de Indaiá possa acontecer neste ano, mas claro
com todo os cuidados e
seguindo as recomendações dos protocolos
sanitários”, finaliza.
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Loja By Faby Modas traz looks atuais
principalmente para tamanhos Plus-Size
A loja física existe há 9 anos em Indaiatuba e tem como maior missão melhorar a autoestima das clientes
BÁRBARA GARCIA

FABIANA HEMPKE

rmc@maisexpressao.com.br

F

abiana Hempke, empresária e atualmente
dona da By Faby Modas, conta que desde o começo da vida adulta, sempre
trabalhou com comércio.
Durante a segunda gravidez, decidiu dedicar-se aos
cuidados da família, mas após
um ano do nascimento de sua
família, resolveu investir no
mercado da Moda Feminina.
Ela faz questão de lembrar
que contou com o apoio das
suas “amigas clientes”, como
ela gosta de chamá-las, e diz
que elas se entregaram com
confiança ao projeto da Loja
By Faby Modas.
Comprava então as peças direto dos fornecedores e levava até as clientes,
primeiramente suas amigas

A loja By Faby Modas oferece diversas opções nos tamanhos Plus Size

mais próximas, as famosas
“sacolas”: “Eu escolhia as
roupas que estavam mais em
alta e atendia as clientes a
domicílio, fazíamos muitas
sessões de beleza, em que

eu costumava ajudá-las a se
produzir. Um tempo depois,
consegui montar a loja física,
e estamos já há 9 anos nesse
espaço, que é bem simples,
mas muito aconchegante”,

conta a empresária Fabiana.
A loja trabalha com os
tamanhos desde o 36 até o 56,
e faz questão de trazer modelos cheios de estilo para as
pessoas que usam tamanhos

maiores, as chamadas “modelos plus size”. A principal
missão da loja é, segundo
ela, fazer com que todas as
mulheres se sintam bem em
seus corpos e não que fique
o tempo todo buscando um
padrão de beleza que não
existe. “Quando as clientes
vêm aqui, eu faço questão de
dar atenção, cuidar do cabelo,
colocar nelas um salto alto e
mostrar que a beleza já está
nelas, que a roupa, o look em
si, só vai reforçar a beleza
que elas já têm. Além disso,
acredito que todas podem ser
felizes com seu corpo, seja
sendo magrinha e usando 36,
ou usando 56. Faço questão
de desmistificar qualquer
preconceito com as mulheres
que estão acima do peso, pois
muitas delas acabam até se
escondendo por vergonha, e
nós queremos mostrar que

elas podem e devem se sentir
bonitas também”, conta ela.
Ela diz que gosta de chamar as clientes de “minhas
divas”, e recomenda que elas
invistam sempre em visuais
vibrantes, coloridos, com
misturas de estampas e sempre muito confortáveis, ainda
mais agora, em que estamos
em pleno começo de ano,
no verão. Para Fabiana, a
quarentena fez com que ela
se aproximasse ainda mais
das amigas e clientes, através
dos meios digitais, como o
Facebook e o Instagram.
Ficou curiosa para conhecer os looks e propostas da By
Faby Modas? É só você visitar
a loja na rua Ário Barnabé, nº
1389, no bairro Morada do Sol
em Indaiatuba. Com certeza
Fabiana e suas funcionárias
estarão prontas para te produzir e montar looks arrasadores!

A Nova Loja
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Bicos & Focinhos

Para quem vai casar a melhor opção é a A Nova Loja.
Maravilhosa coleção de vestidos de noiva Tutti Sposa com
tecidos nobres, com muita transparência, renda, cetim
e pedraria. A loja também oferece vestidos longos para
festas e madrinhas, tudo na opção venda ou aluguel. Vale
a pena dar uma conferida de perto. Você vai se encantar!
R. Ademar, de Barros, 1011 - Centro, Fone: (19) 3875-1760
- Site: www.anovaloja.com.br

Casamente de Joice Souza. É a A Nova Loja
homenageando sua cliente.

Clínica Bicho Amigo

Dra Andrea consultando a galinha d’ angola 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.

Mr. Roof

Adelaide Decorações

Tânia e Helber com a linda Cinderela em consulta na Clínica Bicho
Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, em Jundiaí no
condomínio Bosque Horto. A Mr. Roof estruturas para telhados
em aço galvanizado, trabalham com orientação na execução
da montagem ou entregam seu telhado pronto. Telhados
embutido para uso de telhas galvanizadas, fibrocimento e
também telhados com telhas cerâmicas. Mr Roof inovação
em telhados. Faça orçamento sem compromisso por e-mail ou
WhatsApp: comercial@mrroof.com.br Fone (19) 98355- 8383.

By Faby Modas

A By Faby Modas acaba de receber a nova Coleção Alto
Verão, com roupas super lindas e diferenciadas, de todos
os tamanhos inclusive Plus Size. Aquela dos seus sonhos,
com certeza você encontrará. Corra! Av. Ário Barnabé,1389
Fone: (19) 3394-2109

Você que curte música sertaneja, vá se descontrair no Bar do
Porto, que está fazendo o maior sucesso com seus lanches
e porções. Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2322 - Jardim
Esplanada. Fone: (19) 98937-1844

Duas Rodas

A OGGI Hacker HDS é indicada para aqueles que estão
começando as pedaladas e procuram o melhor custo
benefício! A bike vem equipada com freios hidráulicos e
componentes todos Shimano de 24 velocidades. Disponível
tamanho 19 - consultar quantidade. Isso e muito mais você
encontra na Duas Rodas - Avenida Presidente Kennedy,
624, Cidade Nova, Indaiatuba - SP. Fone: (19)99731-0269

Precisando de cortinas, persianas, papel de parede, colchas
sob medida, almofadas, tapetes e carpetes, lembre-se
sempre da Adelaide Decorações. Ligue já e agende seu
horário (19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. Você vai adorar!
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Priscila Sanchez Grigoletto da Donna Depilação a laser,
em dia de tratamento capilar com a melhor Terapeuta
Angelica Mariano!!

No mês de Janeiro a Marcia Paccor Decorações comemora
11 anos, o Mais Expressão deseja parabéns e muito
sucesso sempre!!

Tatiane Félix e Jeferson Cassali da Hidracon Manutenção
Hidráulica em visita a editora CPB em Tatui com o
Motoclube. O Mais Expressão aproveita a postagem para
agradecer a renovação da nossa parceria!!

Equipe Z10 Negócios Imobiliários em treinamento com a empresa VIC Engenharia,
uma parceria de sucesso!!

O Mais Expressão vêm agradecer a Juliana e sua Família da Babbo Indaiatuba, pela
parceria que se fortalece todos os anos!!

Leticia, Fabrício e Ilaria , especialistas em cursos de idiomas do Yázigi Indaiatuba, prontos
para receber nossos futuros alunos! O Mais Expressão aproveitando a postagem gostaria
de agradecer a Marcia e a Lucimara pela renovação da nossa parceria!!

O Mais Expressão agradece ao João Fiano da Mercantil Seguros pela renovação da nossa
parceria! Na foto Claudemir, Milena e João Fiano!!

Você conhece a Multicoisas Indaiatuba? Eles são a maior rede de varejo brasileira da área
de utilidades, são várias opções em acessórios, reparos, utensílios domésticos e muitas
novidades para o seu dia a dia. A Equipe Multicoisas aguarda vocês na Rua Conceição,
2883, quase em frente a padaria Suíça!!
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Confira entrevista com a autora
de “Era uma vez um cabelo”
Beatriz Santos relata histórias reais de pessoas com alopecia areata
BEATRIZ SANTOS

As jornalistas Andressa Pedras e Beatriz Santos no dia do lançamento de seu livro “Era uma vez um cabelo”, pela
Editora Paulinas

BARBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

B

eatriz Santos é
jornalista, formada há 7 anos.
Desde os primeiros anos
da graduação, ela teve
que conviver com o surgimento de uma doença
autoimune, chamada
alopecia areata, a qual
faz cair total ou parcialmente o cabelo de quem
a possui.
Foi aí, que, aprendendo a lidar com essa
condição todos os dias,
ela procurou mais informações e descobriu que
nunca havia sido lançado
nenhum livro jornalístico com histórias reais
de pessoas que passavam por essa situação.
Foi o ponta pé inicial
para o seu trabalho de
Conclusão de Curso,
juntamente com a amiga
e jornalista Andressa
Pedras. O resultado foi
o livro “Era uma vez um
cabelo: alopecia areata
em histórias reais”, publicado em 2017, pela
Editora Paulinas.

Depois da edição do
livro, Beatriz se dedicou
a criar, ela mesma, a sua
própria editora de livros:
a Traçado Editorial. Até
hoje foram publicados
três livros. O primeiro
foi “Vale a pena ver de
novo?”, tese de doutorado em TV e Cinema da
Profª Juliana Sangion,
docente da PUC Campinas, “Sobre limão e linhas tortas” da jornalista
Bárbara Garcia, e “Vitalina Cherubim: neta de escravos em conversas com
café quente”, este último
o mais recente, escrito
pela jornalista Maria Alice da Cruz, com uma série de crônicas contadas
por Vitalina Cherubim,
que como o nome já diz,
é uma senhora, neta de
escravos que fez no ano
passado 101 anos, e tem
lindas histórias para compartilhar.
Desde o começo da
pandemia, Beatriz tem
se dedicado a produzir
conteúdos online, em
seu Instagram @eraumavezumcabelo. “No
começo eu me preocu-

pava em explicar sobre
a doença em si, mas com
o tempo fui percebendo
que, assim como eu, o
público que me segue
já conhece a doença e
muitas vezes já a possui.
Então, eu precisava falar
mais sobre como eu faço
para lidar com a doença de forma positiva,
todos os dias da minha
vida. Além de mostrar
que não existe certo ou
errado, algumas pessoas usam peruca, outras
não, como eu. Há os que
frequentam os grupos de

apoio, e os que preferem
lidar com isso sozinhos.
Cada um faz o melhor
que pode”.
Para os próximos
meses, Beatriz conta
que planeja fazer lives
toda semana focando
em assuntos ligados ao
autoconhecimento e a
autoestima. Para quem
quiser conhecer mais
sobre Beatriz, é só seguir
os perfis da Traçado
Editorial (@tracadoeditorial) e do livro (@
eraumavezumcabelo) no
Facebook e Instagram.
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Lançamento - Fantasia EXPLOSIVO
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Polo Shopping
Shopping Jaraguá
Quinta (21) a Quarta Quinta (21) a Quarta
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........................................
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16 anos - 138 minutos
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DUBLADO
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Shopping Jaraguá
(27): 16h05 / 17h35 /
Quinta (21) a Quar- 19h45 / 21h00
ta (27): 16h45 [TC] / ........................................
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........................................
8ª semana - Animação /
UM TIO QUASE PER- Aventura - Classificação
FEITO 2
livre - 90 minutos
3ª semana - Comédia DUBLADO
- Classificação Livre - Shopping Jaraguá
101 minutos
Quinta (21) a Quarta
NACIONAL
(27): 18h55 [TC]
Shopping Jaraguá
Polo Shopping
‘Quinta (21) a Quarta Quinta (21) a Quarta
(27): 15h40
(27): 17h10
........................................
........................................
www.topaziocinemas.com.br
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negócios & classificados

AP04981 - LANÇAMENTO AUTHORIA - Apartamento Duplex - AU.72m². 02 dormitórios (sendo uma suíte)sala 02 ambientes, estar e jantar, integrada com a cozinha e área gourmet, banheiro social,02 vagas de garagem, com guarita, entrada
de prestador de serviço, entrada social, concierge, praça de boas vindas, piscina
adulto com prainha, piscina infantil, praça com espelho d`água, salão de festas e
espaço gourmet, louge festa, espaço kids, playground, churrasqueira e forno de pizza, chute a gol, pet place. Viver em um lugar que nos possibilita passar mais tempo
com a família ,e estar próximo à tudo que nos importa, e tirar proveito de todas as
facilidades que a tecnologia pode nos proporcionar. Assim e o Authoria, um projeto
com desing atual e marcante, e elementos transcendem o tempo e desenham o
futuro. Um empreendimento que traduz o desejo pelo novo, o desejo de viver uma
nova experiência em um lugar único. CONSULTE NOSSOS CORRETORES!!!

CA09202 - AT.175 m² AC.172 m² - Excelente Casa Térrea em condomínio fechado - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, wc social, sala de estar e jantar integradas com pé direito duplo,
cozinha estilo americana, lavanderia, área de lazer com churrasqueira, quintal para pets
e garagem para 2 carros. Ar condicionado na sala, suíte e mais um quarto. Casa rica em
armários planejados em todas as dependências. R$ 530.000,00 - Aceita financiamento.

CA09201 - Jardim Regina - Excelente casa térrea - 03 dormitórios(sendo 01 Suíte
master com armários planejados e banheira. Sala de estar/ jantar e cozinha integrada, com mesa em pedra, despensa, lavanderia coberta, Jardim de inverno, banheiro
social, amplo corredor externo, área de festas com churrasqueira, banheiro escritório
modulado, perfeito para home office, amplo quintal, 04 vagas de garagem sendo 02
cobertas e 02 descobertas, portão eletrônico, com travas. climatizada! Aquecimento
solar. Preparação para sistema de monitoramento, próximo ao Colégio Meta, padaria
e farmácia. R$ 550.000,00

APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO CENTRO DA CIDADE DE INDIATUBA-SP-AU.85 m².
03 dormitórios (sendo 01 suíte) todos com armários planejados e painel de TV,
luminárias, criado mudo, papel de parede, roupeiro no corredor, e uma cristaleira, sala de TV com Painel, papel de parede na sala de jantar, armário de apoio
na varanda com base em granito preta, cozinha planejada com cooktop, coifa e
forno elétrico, lavanderia com armários, com 02 vagas de garagem, com área de
lazer completa, piscina adulto e infantil, quadra de poliesportiva, sala de cinema,
salão gourmet, salão de festas, salão de jogos, academia, Spa , sala de massagem,
churrasqueira, apartamento excelente e ótima localização, próximo a mercado,
farmácia, shopping Parque Mall. R$ 2.400,00 + COND.+ IPTU.

CA09199- JARDIM MORADA DO SOL - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO – AT.125 m²- AC. 233
m²- 03 Dormitórios (sendo 01 Suíte), Sala de estar, Sala de jantar, cozinha ampla com
armários planejados, lavanderia com armários modulados, WC social, Área gourmet,
Garagem para 02 autos e portão eletrônico. R$ 2.500,00 + IPTU.

AP04976 - APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO TODO MOBILHADO - 03 dormitórios
(sendo 02 suítes), sala para 2 ambientes, WC social, cozinha planejada, lavanderia
planejada, varanda gourmet, e garagem para 2 autos. Imóvel com eletrodomésticos, móveis e com aquecimento de água. R$ 2.950,00 + COND + IPTU

lhos de ar condicionado, sala de jantar, sala de estar com sacada, banheiro social, ampla cozinha
com armários planejados, lavanderia, 01 vaga de
garagem. R$ 320.000,00

suíte com hidro, 3 banheiros. sala de estar, jantar e TV, mezanino com escritório/biblioteca, ,
cozinha planejada, área de serviço planejada,
edícula com área gourmet, garagem para 4
carros e uma moto, jardins (interno e frontal)
e pomar. Condomínio com 02 quiosques, salão
de festas, academia ao ar livre, campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de areia,
quadra de tênis iluminada, pomar e circuito de
caminhada. R$ 4.000,00 + COND + IPTU.

VENDA
TE06214 - JARDIM PORTAL DO SOL - AT 187m²
- pronto pra construir. R$ 178.000,00
TE06083 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRIMAVERA - SALTO - AT 1.096 M2 - Terreno plano pronto para construir. R$ 252.124,00
TE06209 - MOACYR ARRUDA - AT. 250 m² Terreno misto em excelente localização!!! Não
desmembra, ideal para sua casa ampla e em
um bairro com parques, próximo à padaria e
mini mercado. R$ 195.000,00 estuda proposta!!!
AP04967- AU 87,58 m² - APARTAMENTO TOTALMENTE MOBILIADO - SPAZIO LIVENZAApartamento com vista ao Parque Ecológico,
3 dormitórios sendo 1 suíte, sala estar, varanda com churrasqueira, sala de jantar, cozinha,
área de serviço, banheiro, totalmente mobiliado tudo incluso sofá, camas, TV, mesa de jantar, fogão, geladeira etc, garagem coberta para
02 carros. ÁREAS COMUNS DO CODOMÍNIO:
Sala de Ginástica; Piscina, Salão de festas, salão
de Jogos, Playground. Localização Privilegiada
próximo ao Parque Ecológico. R$ 510.000,00.
AP04948 - CIDADE NOVA II - EDIFÍCIO MARINO - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - AU. 83 m², com
02 dormitórios (sendo 01 suíte com banheira
e sacada) com armários planejados, 02 apare-

CA09203 – RESIDENCIAL JARDIM VENEZA –
AT.108 m² AC 76 m² 03 dormitórios sendo 01 suíte com área de luz privativa, sal de estar com pé
direito alto, cozinha, lavanderia, churrasqueira,
R$ 360.000,00.
CA09194 – JARDIM BELO HORIZONTE - AT 150
m² AC 100,91 m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, garagem para 02 autos, próximo a rodovia e
rodoviária. R$ 387.000,00
LOCAÇÃO
SL01035 - Salão comercial - Jardim Califórnia - AT
160 m²- salão com 03 banheiros, copa, lavanderia, vagas compartilhadas e rua livre de fácil estacionamento. R$ 3.500,00 isento de IPTU.
SL010308 - 92m² - Sala comercial - Jardim Nely
com ótima localização - 01 banheiro sala reformada. R$ 1.350,00 + IPTU
SL01047 - SALA COMERCIAL EDIFICIO AMBASSADOR- AU 40,00 m² - Sala Comercial com WC
e Elevador, Ótima localização (Centro) LOCAÇÃO
R$ 600,00 + COND + IPTU.
CA09198 -SALTO - AT.350 m² AC. 270 m² - Casa
em condomínio Salto/SP. 4 dormitórios sendo 1

CA09033 - AT. 130m²- AC. 30m² - CASA TÉRREA COM QUINTAL COMPARTILHADO - MORADA DO SOL - casa com quintal compartilhado sendo 01 dormitório, WC social, cozinha
com copa, taque no quintal, 01 vaga descoberta- R$ 850,00 + IPTU
AP04723 - Edifício Raquel - AU 137m² - Semi
-Mobiliado. 3 dormitórios planejados, sendo
2 suítes com closet sem mobílias , suíte principal com cama box, salas de jantar e de estar
conjugadas sem mobílias, cozinha planejada
com fogão, geladeira , lavanderia com maquina de lavar , 1 banheiro social planejado, varanda gourmet mobiliada, com churrasqueira
e vidros retráteis na sacada . Garagem: 2 vagas paralelas grandes. Com preparo para ar
condicionado. 2 apartamentos por andar, 2
elevadores. Sala de Ginástica e quadra poliesportiva, Portaria Eletrônica 24hrs- LOCALIZADA EM ÁREA NOBRE - MUITO PRÓXIMO AO
PARQUE ECOLÓGICO! R$ 3.000,00+ condomínio + IPTU.

B2

Imóveis

VENDAS
CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS
CA216 - JD. CALIFÓRNIA- R$280 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha ampla, lavanderia coberta, banheiro e garagem coberta para 2 carros. Possui portão eletrônico. Aceita Permuta
com casa menor no Jardim do Vale.
CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros
e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDESP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 3 banheiros,
varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira
e portão eletrônico.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem coberta.
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, churrasqueira e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$265 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.
CA211 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIA – R$290 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.
CASAS COM 3/4 DORMITORIOS
CA315 - ESPLANADA I - R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte e 2 planejados, sala ampla, lavabo,
cozinha planejada, garagem para 3 carros e edícula. Possui churrasqueira com banheiro, aquecedor
solar e portão eletrônico.
CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala de estar,
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado,
área gourmet com churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala,
cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet.
Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de
jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet. Aceita
Permuta com Chácara ou Sítio.
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.
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e
garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro,
lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio
ou apartamento.
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicionado, sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros
e edícula. Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de
segurança. Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil.
CONDOMINIOS FECHADOS - CASAS
CA407 - CONDOMINIO HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, área construída
405,00 m², área terreno 490,00 m². Excelente sobrado com projeto diferenciado. Padrão construtivo
e acabamento, com materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7
dormitórios sendo 2 suítes no segundo pavimento (1 master) com sacada em “L” e porta balcão mais
3 dormitórios e 1 suíte no térreo. Ainda no pavimento superior, sala de cinema com janelão e sacada.
Pavimento inferior: Lavabo, sala de estar com pé direito duplo e mezanino, sala de TV, cozinha com ilha
e armários, área gourmet integrada a sala e cozinha, deposito e lavanderia na área de serviço, terraço,
piscina com revestimento em pastilhas, com 2 banheiros, 4 vagas de garagem sendo 2 cobertas. Área
de lazer do condomínio com campo de futebol, jardim, churrasqueira, piscina, playground, quadra
poliesportiva, sala de ginástica e sauna.

CA338 – CONDOMINIO 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.
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem.
Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal.
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), sala de estar
com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área
gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo,
lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2
carros e descoberta para 2 carros.
CS308 – MONTREAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e
sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dormitórios com varanda, 1 suíte com closed,
banheiro, sala, lavabo, cozinha com varanda gourmet e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado
e aquecedor solar.

CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, coz
planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé
com 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, varanda, piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos,
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$700 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de estar,
sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e garagem
coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com pia, piscina, campo de futebol pequeno, sala de musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado com
alambrado, garagem coberta para 2 carros.

APARTAMENTOS

IMÓVEL COMERCIAL

AP533 - JD. MORUMBI - R$135 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 1
carro.
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 185
MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 wc,
todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2
banheiros, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar,
cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta
para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1
vaga de garagem comunitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício possui
elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$220 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia
e garagem para 1 carro.
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala de
jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão de
jogos. Possui portão eletrônico e elevador. Obs: Apartamento todo mobiliado. Aceita permuta com terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.
AP500
JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 ambientes
e garagem coberta para 1 carro.
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3
dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, lavanderia, banheiro de empregada
e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador.
AP536 – JD. SEVILHA - R$280 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e
garagem.

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.

TERRENOS

CENTRO - R$6.000,00 - 300 m², pé direito 4 metros, 2 banheiros, escritório, 3 vagas para carro, torre
na frente com 15 metros e preparado para ar condicionado.
VILA FURLAN - R$1.600,00 - Área 60 m², 2 banheiros.
CENTRO – R$2.000,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar condicionado,
porta eletrônica e 1 vaga de garagem.
JD. PARAISO – R$2.500,00 – Área 240 m², sobre loja com escritório, 2 banheiros e pia de cozinha.

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
A PARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL
TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²
TE35 – JD. BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta com carro até R$100 Mil.
TE51 – COND. MANTOVA – Lotes de 206 m² á 379 m². Valores a partir de R$218 MIL
TE50 – COND. BRÉSCIA - Lotes de 240 m² por R$255 MIL e Lotes de esquina a partir de 296 m²
por R$265 MIL.
CHÁCARAS E SÍTIOS

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
JD.MORADA DO SOL - R$1.000,00 - 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e quintal grande.
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha
banheiro e lavanderia.
CECAP III – R$ 950,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem.
PAU PRETO – R$ 1.600,00 – 3 dormitórios, 2 suítes, sala, copa, cozinha, banheiro social, edícula com
banheiro, garagem para 2 carros.
JD. MORADA DO SOL – R$1.300,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia fechada e
garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$1.400,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, banheiro, lavanderia e
garagem para 2 carros.
JD. MORADA DO SOL – R$770,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem.
APARTAMENTOS
JD. TROPICAL – R$1.200,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, sacada
e garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 – Kitnet
MONTE VERDE – R$1.200,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 2 vagas de garagem sendo 1 coberta.
SALÃO

SALAS
VILA MARIA HELENA - R$1.700,00 - Área 45 m² e wc
VILA MARIA HELENA - R$1.200,00 - Área 35 m², wc e varanda.
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e elevador.
TERRENOS

CH723 – VALE DO SOL – R$465 MIL – 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha, e garagem a vontade.
Possui área gourmet com churrasqueira.

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

									

VENDAS
CASAS
CA00378-CENTRO- 2 dorms+dep+2 vags comercial.......................................................R$ 477.000,00
CA00292-ALPES SUÍÇO-3 dorms c/ suíte + dep+4 vagas................................................R$ 680.000,00
CA00313-SÃO LORENÇO-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas................................................R$ 420.000,00
CA00402-CIDADE NOVA-2 dorms +dep+2vagas(comercial).........................................R$1.250.000,00
CA00309-JARDIM RENATA-02 dorms +dep+ 2vagas......................................................R$ 477.000,00
CA00329-VILA SUÍÇA- 04 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas.............................................R$ 950.000,00
CA00363-CIDADE NOVA-2 dorms +dep +2 vagas...........................................................R$ 900.000,00
CA00391-JD. HUBERT-3 dorms+dep+2vagas..................................................................R$ 385.000,00
CA00366-VL. RUZ PERES-3 dorms c/ + dep + 3 vagas....................................................R$ 650.000,00
CA00365-JD TANCREDO NEVES-3 dorms+ dep+1vaga...................................................R$ 300.000,00
CA00388-ESPLANADA 1- 3 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas...........................................R$ 730.000,00
CA00397-VILA AREAL- 3 dorms c/ 1 suíte+dep+2vagas.................................................R$ 455.000,00
CA00398-JD. ELDORADO-2 dorms+dep+piscina+1vaga.................................................R$ 380.000,00
CA00399-JD FLORIDA-2 dorms+dep+5vagas..................................................................R$ 460.000,00
CA00396-JD EUROPA-2 dorms c/ suíte+dep+2vagas.....................................................R$ 730.000,00
CA00403-CIDADE NOVA-Casa comercial terreno c/ 500m............................................R$ 742.000,00
CA00404-JD. DOS COLIBRIS-2 dorms +dep+1 vaga .......................................................R$ 265.000,00
CA00041-NOVA VENEZA- 2 dorms c/ suíte+dep+2vagas...............................................R$ 270.000,00
CA00408-PARQUE DAS NAÇÕES-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas....................................R$ 630.000,00
CA00413-JD. REGENTE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas..................................................R$ 480.000,00
CA00415-JD VENEZA-2 dorms c/suíte+dep+2vagas.......................................................R$ 290.000,00
CASA EM CONDOMÍNIO
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas...........................................R$ 740.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas...........................................R$ 1.100.000,00
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vagas........................................................R$ 1.060.000,00
CA00285-AMISTALDEN-3 suítes + dep+ 2 vagas.........................................................R$ 1.700.000,00
CA00306-HELVÉTIA PARK- 3 suítes+dep+4 vagas (aceita permuta)............................R$ 1.800.000,00
CA00281-TERRA MAGNA-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas..............................................R$ 960.000,00
CA00385-GUARUJÁ-SALTO-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas...........................................R$ 469.000,00
CA00384-BRESCIA-03 dorms c/ suíte +dep+2vagas.......................................................R$ 685.000,00
CA00383-VIENA- 03 dormsc/suíte+dep+4vagas............................................................R$ 740.000,00
CA00046-VISTA VERDE- 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas................................................R$ 784.000,00
CA00409-3 dorms c/ suíte +dep+2vagas........................................................................R$ 650.000,00
APARTAMENTO
AP00105-EDIFÍCIO THAIS-03 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas.......................................R$ 565.000,00
AP00006-PRAIA GRANDE- 1 dorms +dep+1 vaga..........................................................R$ 160.000,00
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga.........................................................R$ 235.000,00
AP00095-RESERVA VISTA VERDE-3 dorms c/ suíte+dep 2 vagas...................................R$ 290.000,00
AP00092-EDIFÍCIO VICTÓRIA-3 dorms c/ suíte+dep 1 vaga . ........................................R$ 330.000,00
AP00103-DUETO DI MARIAH-03 dorms +dep + 2vagas.................................................R$ 385.000,00
AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga.....................................................................R$ 230.000,00
AP00130-MAROC-02 dorms +dep+2 vagas....................................................................R$ 430.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga.....................................................................R$ 125.000,00
AP00135-JARDIM MORUMBI- 2 dorms+dep+2vagas....................................................R$ 235.000,00
AP00138-MONTONÉ RESIDENCE-SALTO- 2dorms+dep+1vaga......................................R$ 276.000,00
AP00143-AMÉRICA HOME CLUB-PORTO FELIZ-2 dorms+dep+1vaga............................R$ 265.000,00
AP00150-ELEGANCE- 3 suítes + dep + 2 vagas...............................................................R$ 790.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas......................................................R$ 325.000,00
AP00157-EDIFÍCIO CLASS- 2 dorms+dep+2vagas...........................................................R$ 450.000,00
AP00158-LÊ JARDIM-3 suítes +dep+3vagas...................................................................R$ 699.900,00
AP00168-CENTRO-2 dorms+dep+1vaga........................................................................R$ 330.000,00
AP00167-PREMIUN RESIDENCE-3 dorms c/ 2 suíte+dep+2vagas..................................R$ 450.000,00

CHÁCARAS
CH00017-RECREIO CAMPESTRE VIRACOPOS- 02 dorms +dep+piscina.........................R$ 550,000,00
CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina ....................................R$ 980.000,00
CH00059-TERRAS DE ITAICI-02 dormsc/suíte+dep c/ piscina......................................R$1.452.200,00
CH00023-SHANADÚ-03 suítes+ dep+ 4 vagas e lazer..................................................R$ 1.700.000,00
CH00058-TERRAS DE ITAICI-03 dorms c/ suíte+dep+ 6 vagas e piscina......................R$ 1.350.000,00
CH00051-COLINAS DE INDAITUBA-2 doms +dep +2 vagas............................................R$ 750.000,00
CH00060-RECREIO DA COLINA- 4 dorms+dep+4vagas+piscina..................................R$ 1.400.000,00
TERRENOS
TE00217-RECANTO DAS FLORES 5.000M.......................................................................R$ 750.000,00
TE00218-JD. COLONIAL 153M..........................................................................................R$ 180.00,00
TE00207-VILA RUBENS 250M........................................................................................R$ 220.000,00
TE00282-VILA HAVAI 420M...........................................................................................R$ 340.000,00
TE00223-NOVA VENEZA- 150M.....................................................................................R$ 150.000,00
TE00222-VENEZA-150M.................................................................................................R$ 160.000,00
TE00226-VILLAGIO DO CONDE -SALTO -205,70 M.........................................................R$ 105.000,00
TE00228-JD. SANTA MARTA- SALTO 180M.....................................................................R$ 100.000,00
TE00233-JD. SEVILHA- Comercial 1060M.......................................R$ 3.710,00 (o metro quadrado)
TE00243-DUAS MARIA-360M........................................................................................R$ 425.000,00
TE00279-JD DOS LAGOS- 565M.....................................................................................R$ 390.000,00
TE00283-CENTRO-337M................................................................................................R$ 371.000,00
TE00286-ESPLANADA1 -706M comercial.....................................................................R$1.000.000,00
TE00291-GREEN PARK-300M.........................................................................................R$ 265.000,00
TE00290-CENTRO-200M................................................................................................R$ 387.000,00
TE00294-CENTRO-2281M..............................................................................................R$ 550.000,00

ALUGA-SE

Linda casa com 4 suítes
PORTAL DOS IPÊS
SÍTIOS
ST00008-ELIAS FAUSTO-7.000 ALQUERES .....................................................................R$ 350,00 mts
ST00012-VALE DO SOL-55.000 MTS............................................................................R$ 5.100.000,00
ST00015-MONTE MOR- 40.000 MTS..........................................................................R$ 2.500.000,00
ST00017-VIDEIRA-20.000 MTS ...................................................................................R$ 1.700.000,00
ÁREAS
AR00008-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-25.000 M.......................................................R$ 10.000.000,00
SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL
SL00038-JD. DOS COLIBRIS- 250M.................................................................................R$ 900.000,00
LOCAÇÕES
CASA
CA00287-PAU PRETO- Comercial.......................................................................... R$ 6.000,00+iptu

CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial) . ................ R$ 4.400,00+iptu
CA00347-PAU PRETO- 02 dorms+dep+ 2 vagas(comercial)...............................................R$ 3.250,00
CA00400-CIDADE NOVA- 06 salas+ dep. (comercial)................................................. R$6.000,00+iptu
CASAS EM CONDOMÍNIO
CA00118-DUAS MARIA- 04 suítes + dep +4 vagas...................................... R$ 10.500,00+cond e iptu
APARTAMENTO
AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga........................................... R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas........................................... R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00106-VILLAGIO DI AMORE- 2 dorms + dep+ 1 vaga................................. R$ 1.900,00+cond+iptu
AP00116-SPAZIO ILUMINARI-2 dorms+dep+1vaga........................................ R$ 1.300,00+cond+iptu
AP00156-MARGARIDA ROCCA- 2 dorms+dep+2 vagas.................................. R$ 1.350,00+cond+iptu
AP00160-PÁTIO ANDALUZ- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas............................. R$ 3.300,00+cond+iptu
AP00161-PÁTIO ANDALUZ- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas............................. R$ 2.300,00+cond+iptu
AP00163-PREMIUM RESIDENCE-3 dorms c/ 2 suíte+dep+2vagas........................................................
........................................................................................................................ R$ 2.950,00+cond+iptu
AP00168-CENTRO-2 dorms+dep+1vaga....................................................... R$ 1.1450,00+cond+iptu
TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
TE00079-EUROPARK- 1000m.................................................................................... R$ 1.000,00+iptu
TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m........................................................... R$ 3.000,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M......................................................................... R$ 2.200,00+iptu
PONTO COMERCIAL E CHÁCARAS
CH00051-COLINAS DE INDAIATUBA- Quarto, banheiro e piscina (festas).........................R$ 2.500,00
PT00008-JARDIM MOACIR ARRUDA-600m 16 salas, recepção e 04 vagas..........................................
................................................................................................................................ R$25.000,00 +iptu
PT00009-ITAICI- 2pavimento, cozinha, 4 wcs ........................................................... R$ 6.000,00+iptu
SALAO E SALAS
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS.............................................................................. R$ 1.400,00+iptu
SL00028-CENTRO- 450MTS..................................................................................... R$ 11.000,00+iptu
SL00018-JARDIM MORADA DO SOL-250MTS........................................................... R$ 5.000,00+iptu
SL00040-JD. DOS MARITACAS 126MTS..................................................................... R$ 2.000,00+iptu
SL00042-JD AMÉRICA-346 MTS................................................................................ R$ 4.000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS........................................................................................... R$ 900,00+ iptu
SA00020-EQUERE OFFICE- 56MTS..................................................................... R$ 800,00+iptu+cond
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR............................................................. R$ 950,00+ iptu
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS.......................................................................... R$ 1.200,00+iptu
GALPÕES
GL00028-VITÓRIA MARTINI - A/T 1000m-A/C 795m............................................. R$ 10.000,00+iptu.
GL00035-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-A/T 1000m-A/C840m.................................... R$ 6.000,00+iptu
GL00039-EUROPARK- A/T 1000m A/C 980m.......................................................... R$ 15.000,00+iptu
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REF 02- Casa em condomínio – Vila Res. Green Park- R$1.200.00,00,
sobrado AT- 300m², AC
264m², 3 vagas de garagem, 3 suítes, mezanino,
sala jantar e estar, cozinha, 5 banheiros, spa,
área gourmet, lavanderia,
home office, quadra poliesportiva, e play ground.
Aceita permuta com imóvel de menor valor. Fone
– (19) 9 7109-6186
REF-03 - Casa em condomínio – Villágio de
Itaici – R$630.000,00,
AT- 150m², AC 110m²,
lindo sobrado, de esquina,
3dorm, 1 suíte, piscina.
Aceita imóvel de menor
valor. Fone – (19) 9 71096186

REF 10 – PQ. Boa Esperança – R$600.000,00
- AT- 463 m² 02 CASAS,
uma com 121,24m² 03
dorm, sala, coz, 2 banheiros, 06 vagas de garagem
e outra 51,48m² independente com sala, quarto,
cozinha e banheiro. Fone
– (19) 9 7109-6186
REF 08 - PQ Boa Esperança – R$320.000,00
- AT- 135 m² 01 CASA
, com 02 dorm, sala, coz
e banheiro, com edícula
inacabada no fundo . Fone
– (19) 9 7109-6186
REF 11 - JD Jequitibá –
R$551.000,00 - AT- 250
m² 01 AC-139,48m² CASA
, com 03 dorm,01 suíte,
sala, sala jantar- coz e
banheiro, com edícula
nos fundos, área gourmet
fechada envidraçada, garagem 2 vagas cobertas,
aceita imóvel de menor
valor . Fone – (19) 9 71096186
REF 04 - Bragança Paulista - R$1.000.000,00 AT- 548,70 m² AC- 275,25

– sobrado em condomínio
-Residencial Santa Helena , com 03 dorm, 02
suítes, 2 banheiros, sala,
coz , garagem 4 vagas,
aceita apartamento de
menor valor em Bragança
Paulista- Fone – (19) 9
7109-6186
Vendo/Troco - Locado
R$3.800,00 - Prédio comercial residencial próximo ao Haoc - Rua dos
Indaiás, 256. Terreno
250m², contruído 230m².
Ótimo local. Valor R$ 915
mil. Tratar (19) 988175312 WhatsApp
Vendo um sobrado no
bairro Jardim Regente - interessado entrar
em contato no celular
993567223 (Whatsapp)
Morada do sol - Rua:81
02 dormitórios (01 suíte)
sala/cozinha americana,
abrigo nos fundos e garagem p/ 02 autos. De
270.000,00 POR APENAS R$220.000,00 Aceita
Financiamento. Corra! F.:
99762-7997 / 3935-3294
Casa Sobrado Jardim
Europa - 3 dormitórios
+ 1 uma suíte 2 cobertas
2 descobertas F.: (19)
99384 -7400
Casa Vila Areal (Próxima
do carrefour) - 3 dormitórios c/ suíte 2 vagas cobertas R$ 455.000,00 (12)
99774-3282 WhatsApp
Casa Nova condomínio
Veiena - 3 dormitórios c/
suíte 2 vagas de garagem
R$ 740.000,00 12997743282 WhatsApp
Casa Nova condomínio
Bréscia - 3 dormitórios
c/ suíte 1 vaga coberta R$ 689.000,00 (12)
997743282 WhatsApp

Sobrado á Venda Portal
das Acácias - 3 dorm.
sendo uma suíte, sala,
cozinha, área de serviço.
Solário e piscina no imóvel. Área comum quadra
de futebol e playgraound
R$ 620.000,00 F.: (19)
98346-2299
Casa ampla arejada com
270m² de área construída Jardim Umuarama
- Recém Reformada, bem
Localizada perto do Bosque do Saber, Clube associação dos moradores
Sol Sol, creche , comercio.
Ponto de ônibus na porta,
Varanda, 2 salas, banheiro social, 3 dorm. sendo
uma suíte, cozinha, lavanderia , quintal na frente e
nos fundos e porão com
4 cômodos. Garagem
para 4 carros. Valor R$
450.000,00 (Quatrocentos
e cinquenta mil) F.: (19)
98346-2299

Apartamento Exelente
Patio Andaluz - 3 dormitórios c/ suíte 2 vagas R$
2.300,00 + cond. e iptu F.:
(19) 99384-7400

Apartamento 3 dorm no
Vertentes do Itaici - Chácara do Trevo. 2 vagas
cobertas, 85 m² de área
util. Móveis planejados
na cozinha e banheiros.
R$340.000 a vista ou aceita permuta com terreno no
cond. Residencial Dona
Lucilla, Duas Marias ou
Maria Dulce. Direto com
o proprietário, 19-983397316
REF 07- Edif. Athenas – Lindo apto
R$1.200.000,00 - Área
útil 184m², amplas sala e
cozinhas, 04 dormitórios,
02 suítes, 03 vagas de
garagem, salão de festas,
piscina. Fone – (19 )9
7109-6186
Apartamento Jardim
América - para Venda e
Locação 2 dorm., Cozinha
área de serviço. Garagem
Venda R$ 200.000,00 Locação R$ 800,00 + Cond +
Iptu. “Aceita permuta por
terreno” F.: (19) 983462299
Condomínio Nações Jd.
Alice - Ótimo apartamento
no 1º andar com 02 dormitórios e vaga de garagem,
acabamento excelente,
com sanca na sala, wc.
Apenas R$210.000,00
ou R$95.000,00 de
entrada + parcelas de
R$1.210,00 F.: 997627997 / 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice
- 02 dormitórios e demais
dependencias todas com
móveis planejados, portaria 24 horas, área de
festas, vaga de garagem,
piscina, elevador. Apenas R$220.000,00 Aceita
financiamento. ou terreno
F.: 99762-7997 / 982716141 Corra!
Vitória Régia - Apartamento com 02 dormitórios
em ótimo acabamento e
vaga de garagem portaria 24 horas por apenas
R$140.000,00 F.: 997627997 / 98271-6141 Corra!

Sítio em Piedade-SP
- 26.000m², casa c/ 03
dormitórios, 02 wcs , toda
avarandada, gramada,
pomar, área de cultura,
bosque, água de mina,
01 tanques com peixes
abastecido com água
por gravidade, diversas
árvores frutíferas, play
groud, a 12 km do centro,
R$390.000,00 aceita imóvel em Indaiatuba de igual
ou menor valor. Estuda
entrada + parcelamento. F.: (19) 99762-7997 /
3935-3294

Sítio em Piedade-SP
- 36.000m², 02 casas,
barracão, lago com peixes, telefone fixo, torre de
internet a 500 metros da
rodovia, R$300.000,00
aceita imóvel em Indaiatuba de igual ou menor
valor. Estuda entrada +
parcelamento. F.: (19)
99762-7997 / 3935-3294
Chácara Colinas - Com
2 dormitórios, banheiros
feminino e masculino R$
750.000,00 F.: (19) 997833154 CRECI 208250F
Sítio Monte Mor - 1,5KM
do centro de Monte Mor,
Via asfaltada, ótima casa
e mais duas edículas,
Piscina, lago e área verde preservada.F.: (19)
99783-3154 CRECI
208250F
Chácara Fogueteiro Rua: Guarita, nº578, 3
suítes, banheiro social, 2
salas, cozinha, salão de
churrasqueira com forno
de pizza, garagem com
cobertura p/ 5 carros, descoberta p/ 8 carros, casa
de caseiro, 2 cômodos
em baixo e 1 em cima
com banheiro. Aceito financiamento e terreno
R$750.000,00 Falar com
João (19) 99482-6697
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 avarandada. Garagem p/ 4 carros,
cozinha planejada. Aceita financiamento. Aceito
troca por casa no centro.
Valor R$550.000,00 Falar c/ Carlos ou Sandra
F.:(19) 97119-8369 / (19)
99487-5089

REF 09 – Terreno em
Condomínio – Jardim
Quintas da Terracota – Esquina - 1663m²
R$430.000,00. Fone –
(19) 9 7109-6186
Terreno Jardim Colonial - 150 metros R$
185.000,00 F.: (19) 993847400
Terreno Elias Fausto 175 metros R$ 57.000,00
F.: (19) 99384-7400

Vendo Terreno no Jd.
Carlos Aldrovandi - 270
metros, documentação:
OK, Valor R$ 150.000,00.
Aceito financiamento F.:
(19) 98730-9484

Vendo ponto comercial Borracharia - pronta
para trabalhar, está em
funcionamento. Avenida
Ário Barnabé, 511. Falar
com Sebastião F.: (19)
3894-5279

Vendo Teclado marca
Casio. Novo na caixa com
99 ritmos, microfone sem
fio, último lançamento,
com mesa. Preço na loja
R$1.180,00. VENDO URGENTE R$580,00. Tratar
Tel: (19) 99113-0732 / (19)
992856482 Sr. Francisco
Vendo Sanona marca
Michael 80 baixos semi
nova F.: (19) 98120-3357
Vendo Sanona marca
Michael 48 baixos semi
nova F.: (19) 98120-3357
Vendo Máquina de cartucho R$300,00 F.: (19)
3935-1633
Vendo Porta de vidro de
correr 1,60 R$ 400,00 F.:
(19) 3935-1633
Vendo TV 14 polegadas
R$100,00 F.: (19) 39351633
Vendo Geladeira Brastemp 2 portas R$ 600,00
.: (19) 3935-1633
Vendo Fogão Cooktop
com pedra de marmore
R$300,00
Vendo 2 Cama elástica
R$150,00 cada F.: (19)
3935-1633
Vendo aparelho abdominal F.: (19) 3935-1633
Procuro para comprar
Triciclo com bagageiro na
frente Falar c/ Vina F.: (19)
99769-7055
Vendo Tv de plasma 50
polegadas Dargicia F.:
(19) 98338-7384
Vendo Sub e 1 Bicicleta
Fone: (19) 98120-3357
Jose

Ofereço-me como Manicure, pedicure, cabeleilei-

ra e depiladora - atendo
a domícilio. Faça uma
sobrancelha por R$15,00
e ganhe o buço gratuito.
F.: (19) 99369-5615 / (19)
3935-0499
Oferço-me para trabalhar como Pedreiro, Encanador ou Jardineiro
Fone: (19) 99776-6841
WhatsApp
Ofereço-me para conserto de máquinas de

costura (Industrial e Do-

mésticas) F.: (19) 992121731

Alugo Carro 7 Lugares
- Ótimo estado, direto com
dono, viagem familiar São
Carlos/SP. 4 dias fim de
ano. Enteressados Whats
(19) 99928-6641
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Empregos
completo preferencialmente em Administração, Ciências
Contábeis ou áreas
correlatas. Experiência na função em
empresas do ramo
químico.

ANALISTA FINANCEIRO - Ensino
superior completo
preferencialmente
em Administração,
Ciências Contábeis
ou áreas correlatas.
Experiência anterior
na função. Condução própria e inglês
básico.
ASSISTENTE DE
FATURAMENTO
– Experiência em
emissão de Notas
Fiscais e cobrança.
Desejável superior
completo ou cursando.
AUXILIAR DE LIMPEZA – Experiência
na função. Residir
em Indaiatuba. Disponibilidade de horários.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Residir
em Elias Fausto ou
Cardeal. Para trabalhar em serviços
manuais, movimentando mercadorias.
Disponibilidade para
trabalhar em Turnos.
BABÁ – Experiência
anterior na função.
Desejável carta de
referência. Irá trabalhar em residência
próxima ao colégio
objetivo.
CALDEIREIRO – Experiência em área de
tubulação e instrumentação de vazão.
COMPRADOR (A)
- Para trabalhar em
empresa em Monte
Mor. Ensino superior

OPERADOR DE
MÁQUINA – Ensino médio completo.
Conhecimentos em
Metrologia e Leitura
e Interpretação de
desenho mecânico.
Experiência em operar máquinas convencionais.
OPERADOR DE
TORNO AUTOMÁTICO – Experiência anterior na função. Ensino médio completo.
Desejável curso de
Leitura e Interpretação de Desenho.
OPERADOR DE
TORNO CNC– Experiência em operar Tor-

no CNC e Centro de
usinagem (Comandos Siemens e Fanuc). Conhecimentos
em Metrologia. Ensino médio. Desejável
possuir Curso de Leitura e Interpretação
de Desenho.
PROGRAMADOR
DE TORNO CNC Programar e definir
as melhores estratégias para maquinas
CNC (Centro de usinagem e torno CNC).
SOLDADOR MIG/
TIG E ELETRODO
– Experiência comprovada em carteira.
Desejável curso de
leitura e interpretação de desenho,
metrologia e solda.
TORNEIRO MECÂNICO – Experiência
comprovada em carteira na função de
Torneiro Mecânico.

Rua XV de Novembro, 1084
Centro - Indaiatuba.
Acesse nosso site e cadastre o seu
currículo: www.joblinerh.com.br
Fone: (19) 3835-5215 / 3834-8862

Notas de Falecimentos
1.ANA PEREIRA DE ALMEIDA
com 74 anos, Solteiro (a) sendo
filho (a) de AURINDO SOARES
DE ALMEIDA e ELISIA PEREIRA
DE ALMEIDA. Não deixa Filhos.
Falecido (a) em: 13/12/2020, e
Sepultado (a) no Cemitério de
Pajeú de São Jose Zona Rural de Bom Jesus da Lapa aos
14/12/2020.
2.IRACI BRIANA DOS SANTOS
com 79 anos, Casado (a) com
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS sendo filho (a) de MANOEL DE OLIVEIRA BEZERRA e
MARIA BRIANA DE OLIVEIRA.
Deixa filho (s): SIDNEIA, SILVIA, SANDRA, JORGE, JAIR
(MAIORES). Falecido (a) em:
14/12/2020, e Sepultado (a) no
Cemitério Mun. Jardim do Éden
em Salto- SP aos 15/12/2020.
3.ROQUE JOSE DE OLIVEIRA
com 88 anos, Casado (a) com
MARIA DAS VIRGENS MAGALHAES OLIVEIRA sendo filho
(a) de AMELIA FRANCISCA DE
JESUS e DANIEL JOSE DE OLIVEIRA. Deixou 3 Filhos. Falecido
(a) em: 20/12/2020, e Sepultado
(a) no Cemitério Mun. Azarias
Jose das Neves Taque Novo- BA
aos 21/12/2020.
4.CARLOS ISRAEL OSTI com
66 anos, União estável com
FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA sendo Filho (a) de BENEDITO OSTI e LEONOR MACIEL
OSTI. Deixa filho (s): ROBSON,
SELMA (MAIORES), GUSTAVO, GABRIEL, MIGUEL, ANA
(MENORES). Falecido (a) em:
22/12/2020, e Sepultado (a) no
Cemitério São João Batista-Capivari SP aos 23/12/2020.
5.ADÃO CORRÊA com 80
anos, Casado (a) com APARECIDA DIVINA FERNANDES
CORREA sendo filho (a) de
MANOEL CORRÊA e IRMA
NAGLIATI. Deixa filho (s): CRISTIANO (Maior). Falecido (a) em:
27/12/2020, e Sepultado (a) no

Cemitério Mun. de Sabáudia- PR
aos 28/12/2020.
6.ROMUALDO DE PAULA MACHADO com 94 anos, Viúvo (a)
de NAIR FERREIRA MACHADO
sendo filho (a) de REGINALDO DA
COSTA DE PAULA MACHADO e
MARIA DO CARMO MACHADO.
Deixa filho (s): CIRLENE, CENILDO, CERLI, MARIA, PAULO, JUNIA (MAIORES). Falecido (a) em:
03/01/2021, e Sepultado (a) no
Cemitério Mun. de Grandes Rios
aos 04/01/2021.
7.MARIA LUZIA MARTELLI com
69 anos , Casado (a) com FAUSTO SERGIO MARTELLI sendo
filho(a) de ALZIRO ESCARPANTE
e MARIA APARECIDA MAESTRELLO ESCARPANTE. deixa
filho(s): ANDRE,CRISTINA,FERNANDA (MAIORES), Falecido
em: 12/01/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
13/01/2021.
8.VILMA MARIA RUGGERI com
72 anos , Casado (a) com ARLINDO RUGGERI sendo filho(a)
de JOAQUIM MIGUEL DE FARIA
e OLAIDE MARIA DE FARIA. deixa filho(s): ANDREA, ADRIANA,
DIOGO (MAIORES), Falecido
em: 12/01/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
12/01/2021.
9.LAURA COSTA DE LIMA, sendo filho(a) de JAILSON CARDOSO COSTA e JOICE SANTOS DE
LIMA. Falecido em: 12/01/2021, e
sepultado (a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 12/01/2021.

ZORGE. deixa filho(s): JOSE
EDUARDO 38,VITOR APARECIDO 33,JOAO PAULO 22., Falecido
em: 12/01/2021, e sepultado(a) no
MUN. DA SAUDADE DE MIRANDOPOLIS-SP aos 13/01/2021.
12.FRANCISCO AUGUSTO RIBEIRO DE CARVALHO com 58
anos , Casado (a) com LILIAM
LUCIA GONÇALVES DE PAULA
RIBEIRO sendo filho(a) de NELSON RIBEIRO DE CARVALHO e
TARCILIA RIBEIRO DE CARVALHO. deixa filho(s): GABRIELA
28., Falecido em: 12/01/2021, e
sepultado(a) no CREMAT.VL ALPINA SP aos 13/01/2021.
13.LEODEGARIO GOMES DA
SILVA com 93 anos , Casado (a)
com MARIA VANDETE DE ALCANTARA SILVA sendo filho(a)
de LEONEL GOMES DA SILVA e
MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO.
deixa filho(s): JOSE, MARIA
(AMBOS MAIORES), Falecido
em: 12/01/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
13/01/2021.
14.LAZARA DOS SANTOS LAHR
com 88 anos , Era Viúvo(a) de ARCEU LAHR sendo filho(a) de HERCULANO LEITE DOS SANTOS e
MARIA DO PATROCINIO. deixa
filho(s): MARIA DAS GRAÇAS,
ARCEU (MAIORES) ALBERTO
(FAL), Falecido em: 12/01/2021, e
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 13/01/2021.

10.NATIMORTO
GUILHERME
COSTA SANTANA,
Falecido
em: 12/01/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
13/01/2021.

15.CARLOS ROBERTO DA SILVA com 52 anos , Era Solteiro(a)
sendo filho(a) de JOSÉ GONÇALVES e LEZITA MARIA DA SILVA
GONÇALVES. deixa filho(s): CARLOS 22, BEATRIZ 17, Falecido
em: 12/01/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
13/01/2021.

11.JOSE
CARLOS
ZORGE
com 63 anos , Era Separado(a)
de VILMA APARECIDA MODOLO sendo filho(a) de AMANCIO
ZORGE e DURVALINA CICOTI

16.MANOEL ANTONIO TONINATO com 67 anos , Casado (a) com
VASTI DA SILVA TONINATO sendo
filho(a) de ANTÔNIO TONINATO e
AIDA DE ANDRADE. deixa filho(s):

MARCIEL, MISLAINE ( MAIORES
), Falecido em: 13/01/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 13/01/2021.

filho(s): ALISSON 19, CRISLAINE
17, Falecido em: 14/01/2021, e
sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 14/01/2021.

17.BENEDITA MARIA DE FREITAS MARTINS com 87 anos , Era
Viúvo(a) de ORLANDO MARTINS
sendo filho(a) de DOMINGOS DE
FREITAS e MARIA BEBIANA DE
FREITAS. deixa filho(s): ZILDA,
JOSE ( MAIORES ), Falecido em:
13/01/2021, e sepultado(a) no
MUNICIPAL DA SAUDADE OURINHOS SP aos 14/01/2021.

22.LEANDRO THEODORO DE
OLIVEIRA com 38 anos , Era
Solteiro(a) sendo filho(a) de RAIMUNDO PEDRO DE OLIVEIRA e
ANTONIA APARECIDA THEODORO DE OLIVEIRA. NÃO DEIXA
FILHOS, Falecido em: 14/01/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 14/01/2021.

18.GILBERTO PRUDENTE com
73 anos , Era Viúvo(a) de MARIA ESTELA TRIGO PRUDENTE sendo filho(a) de ANTONIO
PRUDENTE e ANTONIA DIAS
PRUDENTE. deixa filho(s): ANA
PAULA 49, DANIELA 45, Falecido
em: 13/01/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
14/01/2021.

23.INGRID NASCIMENTO GENEROSO com 11 anos , sendo
filho(a) de DEIWIS FERNANDO
GENEROSO e TARCIANE DE
LOURDES NASCIMENTO. Falecido em: 14/01/2021, e sepultado(a)
no CANDELARIA aos 15/01/2021.

19.MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA com 76 anos , Era Divorciado(a) de PEDRO APARECIDO
HENRIQUE DE AZEVEDO sendo
filho(a) de JOSE ROSA DE OLIVEIRA e TERESA FORTUNATA.
deixa filho(s): ROSANA , ALEXANDRE , ROSANGELA , ANDRÉ
(MAIORES) SANDRA (FAL ), Falecido em: 13/01/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS
aos 14/01/2021.
20.JOÃO DOMINGOS BARREIROS FILHO com 88 anos , Casado
(a) com CLEMENTINA CONSOLARO BARREIROS sendo filho(a) de
JOÃO DOMINGOS BARREIROS e
JOSEFINA LETICIA. deixa filho(s):
SERGIO, JOÃO E ALEX, Falecido
em: 14/01/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
14/01/2021.
21.VALDIVIA SILVA DOS SANTOS com 35 anos , União estável
com ADALBERTO LIMA DE OLIVEIRA sendo filho(a) de COSME
DA SILVA CARDOSO e VALDELINA BRAZ DOS SANTOS. deixa

24.KEVIN AUGUSTO ARCANJO
OLIVEIRA com 18 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de AILTON
BONFIM OLIVEIRA e LUCIANA
APARECIDA ARCANJO. NÃO
DEIXA FILHOS, Falecido em:
14/01/2021, e sepultado(a) no MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP
aos 15/01/2021.
25.JOSÉ ORIDES CANALES
com 87 anos , Casado (a) com
APARECIDA JULIÃO CANALES
sendo filho(a) de ANGELO CANALES e MARIA MANFREDI. deixa
filho(s): LUZIER, VERA, ROSELI,
ADELAIR ( MAIORES ), Falecido
em: 14/01/2021, e sepultado(a) no
CANDELARIA aos 15/01/2021.
26.APARECIDA FRANCISCA DE
ALMEIDA com 94 anos , Era Viúvo(a) de ESTANISLAU JOSÉ DE
ALMEIDA sendo filho(a) de LUDALECIO RUFINO DE OLIVEIRA e
FRANCISCA MARIA. deixa filho(s):
ALICE, NATALINA, ELZA, MARIA,
NELITA, ESMAEL, ANEI (MAIORES), OTACILIO ( FAL ), ATAIDE
( FAL), Falecido em: 14/01/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 15/01/2021.

27.VIRGILIO DE JESUS TAVANO
com 83 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de AUGUSTO TAVANO
e BENEDITA BAPTISTA. deixa filho(s): LAURIPE, VALDIR, VERGILHO, VALDETE, EDSON (MAIORES), Falecido em: 15/01/2021, e
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 15/01/2021.
28.ROSICLER MARIA ARMANDO
com 68 anos , Era Divorciado(a) de
ANTENOR DE GASPERI sendo
filho(a) de LEPANTO ARMANDO
e NAIR SBRAMA ARMANDO.
deixa filho(s): DANIELA , DANILO
(AMBOS MAIORES), Falecido
em: 15/01/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
16/01/2021.
29.LEONTINA MARIA DE BARROS com 88 anos , Era Viúvo(a)
de CLEMENTINO DIAS DE
BARROS sendo filho(a) de FELIPE TEODORO DE OLIVEIRA e
JUVENTINA MARIA DE JESUS.
deixa filho(s): DANIEL, DORACY,
ROSILDA ,RONALDO, REGINALDO, RUBENS, KATIA (MAIORES),
Falecido em: 15/01/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL
aos 16/01/2021.
30.LUIZ CARLOS DE PAULA
com 59 anos , Era Separado(a) de
NADIR FELIPE DE OLIVEIRA sendo filho(a) de JOSE DE PAULA e
GENY GALDINO DE PAULA. deixa
filho(s): LUIZ 32,ANDERSON 27,
Falecido em: 15/01/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS
aos 16/01/2021.
31.SADAME MIAGAWA com 91
anos , Era Viúvo(a) de YOSHINORI MIYAGAWA sendo filho(a)
de EURA EYCHI e HALLÚ EURA.
deixa filho(s): MERCEDES, OSVALDO , MÁRIO , ILDA (MAIORES) JORGE (F), Falecido em:
15/01/2021, e sepultado(a) no
CANDELARIA aos 16/01/2021.
32.MARIA REGINA FERREIRA
DE CAMARGO SALLUM com 96
anos , Era Viúvo(a) de PEDRO
SALLUM sendo filho(a) de CEL-

SO FERREIRA DE CAMARGO e
JULIA DAVIDOFF FERREIRA DE
CAMARGO. deixa filho(s): CELSO,JOSE PEDRO ( MAIORES),
Falecido em: 15/01/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL
aos 16/01/2021.
33.JACINTA HERCULANO DE
SIQUEIRA com 75 anos , Era
Solteiro(a) sendo filho(a) de MARIA HERCULANO SIQUEIRA.
NÃO DEIXA FILHOS., Falecido
em: 15/01/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
16/01/2021.
34.EUCLIDES AMARO DA SILVA
com 54 anos , Casado (a) com JOCELI DE SOUZA AMARO sendo
filho(a) de FRANCISCO AMARO
DA SILVA e MARIA ALICE BOMTEMPO AMARO DA SILVA. deixa
filho(s): FERNANDO , FERNANDA ( MAIORES)., Falecido em:
16/01/2021, e sepultado(a) no JD
DA COLINA-SÃO BERNARDO DO
CAMPO SP aos 16/01/2021.
35.LUIZ CARLOS ODO com 67
anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de DIOCEI ODO e SHURU
ODO. Não deixa filhos., Falecido
em: 16/01/2021, e sepultado(a) no
CREMATORIO PORTAL DE ITATIBA SP aos 17/01/2021.
36.AURELIA SPIGOLON com
78 anos , Era Solteiro(a) sendo
filho(a) de UMBERTO SPIGOLON
e MARIA APARECIDA RIZZATO. Não deixa filhos., Falecido
em: 16/01/2021, e sepultado(a)
no CEMITERIO MUNICIPAL DA
SAUDADE CAMPINAS SP aos
17/01/2021.
37.VALDEMIR CERQUEIRA SOUZA com 62 anos , Casado (a) com
IDALIA BRIGIDA ALEIXO SOUZA
sendo filho(a) de JOÃO CERQUEIRA SOUZA e LINDAURA DE SOUZA CERQUEIRA DE SOUZA. deixa
filho(s): JUNIOR 34, FELIPE 29,
Falecido em: 16/01/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS
aos 17/01/2021.

38.PROTASIO KILCA com 69
anos , Casado (a) com MARA
REGINE KILCA sendo filho(a) de
GUIOMAR KILCA. deixa filho(s):
MANOEL, DAIANA, NAIRO, NERISON (TODOS MAIORES), Falecido em: 17/01/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL
aos 17/01/2021.
39.HOSANA VIRGINIA BABONI DE SOUZA MELLA
com 52 anos , Casado (a) com
JULIO CESAR MELLA sendo
filho(a) de EDIGAR JOSE DE
SOUZA e YOLANDA BABONI DE SOUZA. deixa filho(s):
MILENA, MICHELLI, Falecido
em: 17/01/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
18/01/2021.
40.ROSA SERAFIM BARBOSA
com 93 anos , Era Viúvo(a) de
LUCCAS BARBOSA sendo filho(a) de VITORIO SERAFIM e
JOSEFA REANI. Deixa filho(s):
ANTONIO (MAIOR), Falecido
em: 17/01/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
18/01/2021.
41.JOSE CARLOS GENNARI com 68 anos , Casado (a)
com RITA CANDELÁRIA LIRA
GENNARI sendo filho(a) de
PASCHOAL GENNARI e ADELINA
CANOVA
GENNARI.
deixa filho(s): JULIANA , BIANCA (MAIORES), Falecido em:
18/01/2021, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
18/01/2021.
42.ROSA DEL VECHI GASPARELLI com 86 anos , Casado
(a) com HERMELINDO GASPARELLI sendo filho(a) de EDUARDO DEL VECHI e ANTONIA DEL
VECHI. deixa filho(s): FLORINDO, MARIA ANTONIA, MARIA
APARECIDA, FATIMA, LUIS,
TERESA ( TODOS MAIORES
)., Falecido em: 18/01/2021, e
sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 19/01/2021.
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