Indaiatuba inicia vacinação contra a
Covid-19 em idosos acima de 85 anos
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Indaiatuba avança
vacinação contra a Covid-19, e a partir de hoje
(12) os idosos a partir de
85 anos de idade poderão
receber a primeira dose da
vacina no CET (Centro
Esportivo do Trabalhador), das 9h às 16h. A
imunização acontecerá
no sistema Drive-Thru
e pedestre. A vacinação
seguirá no sábado e durante a próxima semana
no mesmo horário e local.
Este fim de semana
também será marcado
com a aplicação da segunda dose da vacina nos
profissionais de saúde.
A imunização acontece
amanhã (13) no mesmo
local e horário da vacinação dos idosos, também
em sistema Drive-Thru e
pedestre.
P. A3

POLÍCIA

Empresário
de restaurante
é vítima de
golpistas
Um restaurante de Indaiatuba, que fica no bairro Itaici, sofreu um golpe
de criminosos digitais que
clonaram sua página do
Instagram e utilizaram as
fotos e descrições postadas de forma idêntica em
uma conta falsa. P. A13

VACINAÇÃO

Secretária da
Saúde esclarece
sobre vacina
contra a Covid-19
P. A11

EDUCAÇÃO

CANCELADO

FIEC

Professora
municipal é
diagnosticada
com Covid

Indaiatuba
cancela ponto
facultativo no
carnaval

Inscrições
abertas para
o cursinho
pré-vestibular

A Prefeitura de Indaiatuba confirmou nesta quarta-feira (10), por
meio de uma nota, que
uma professora da rede
municipal de ensino está
afastada do cargo por ter
sido diagnosticada com
Covid-19.

Seguindo a recomendação do Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Indaiatuba suspendeu
o ponto facultativo do carnaval no município, que
ocorreria nos dias 15, 16 e
17 (quarta-feira de cinzas)
de fevereiro de 2021

Estão abertas as inscrições para o cursinho
pré-vestibular 1° semestre
de 2021 da Fiec. O curso
atenderá, exclusivamente,
estudantes que estejam matriculados no último ano do
Ensino Médio de Escola
Pública.
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DOAÇÕES

Projeto arrecada alimentos para
auxiliar refugiados
O Integration Project, projeto que auxilia refugiados do Haiti e da Venezuela
a se adaptarem melhor no Brasil, segue com o trabalho de arrecadação de mantimentos em 2021.
P. A9

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
cantores de reconhecimento nacional.
P. A14
Luiz Carlos e
Maria de
Lourdes do
Colégio Meta
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Imagem da Semana

Editorial
Covid, carnaval, educação...
Uma das maiores festas brasileira, o Carnaval, foi cancelada em muitas cidades brasileiras. E o cancelamento,
claro, é devido a pandemia da Covid-19 que continua entre nós, e crescente. A decisão da não realização das festas
carnavalescas é uma das ações para evitar o avanço do coronavírus no Brasil, uma vez que os números de pessoas
positivas e internadas aumentam a cada dia.
Mas, será que realmente o carnaval não irá acontecer?
As festas que ocorrem aos nossos olhos não, mas e aquelas que acontecem por “debaixo do pano”? Infelizmente
muitos ainda não conseguem seguir as recomendações e
entender que o vírus ainda está em circulação, então, claro,
que festas com aglomerações com dezenas e centenas de
pessoas devem ocorrer em algum canto da cidade.
Inúmeras ações foram adotadas ao longo desse quase
1 ano desde que a pandemia foi declarada no País. Poucas delas fizeram o efeito esperado, visto que muitas insistem em não seguir as recomendações que tanto ouvimos:
manter o distanciamento social, uso de máscaras, evitar
aglomerações e o uso do álcool em gel. E claro aqueles que
sentirem sintomas gripais devem permanecer em casa, em
isolamento, e não andando pelas ruas como se nada tivesse
acontecendo.
E apenas três dias após o retorno às aulas presencias já
temos casos confirmados do vírus em docentes e alunos.
Em Campinas, ao menos três escolas particulares tiveram
casos confirmados e precisaram fechar as salas de aulas,
por conta da Covid-19. Fora outros casos no estado, no
País e no mundo. Claro que a escola não é o único e nem
um dos principais meios de transmissão, mas alguém pecou nesses casos. Polêmicas a parte, o importante é cada
um seguir aquilo que lhe faz bem, mas sempre pensando
no coletivo, afinal como todos dizem, o vírus não escolhe
religião, cor, idade e nem classe social.

PAPO ALEATÓRIO
Caríssimos e baratissimos leitores.
Na coluna de hoje poderíamos falar sobre o carnaval, que por
razões obvias, não será realizado esse ano.
Poderíamos falar também do tal do BBB, que está causando
mais polemicas do que diversão.
Poderíamos falar da boa e velha politica (e bota velha nisso),
que pelos últimos acontecimentos nos mostraram que mais uma vez
quem tomou no centrão fomos nós, meros pagadores de impostos.
Enfim, poderia usar esse espaço para falar de assunto relevante
e importante, honrando sempre o carinho da sua leitura.
Mas resolvi falar hoje de um ser que sempre esteve por ai e não
demos a devida atenção a sua existência.
Às vezes some e quando aparece causa rebuliço, confusão e
gritaria.
Passa na rua, eu que tenho que desviar.
O que come sou eu que cozinho.
O aluguel de onde vive, eu que pago.
Nos causa medo, repulsa e nojo.
Sem contar que tudo isso ela faz sem neurose ou ansiedade.
Assim sendo, reconheço a superioridade da barata enquanto ser vivo que
deu mais certo.
O pior são aquelas que voam.
Perdemos.
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
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O estado de São Paulo vacinou 1.105.483 pessoas contra Covid-19 até as 18h desta quarta-feira (10). De ontem para hoje foram mais de 100
mil pessoas imunizadas. Os dados são do Vacinômetro, ferramenta digital, que permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número
de vacinados no estado.

Artigo
Como ficam os condomínios após a vacinação?
Com a notícia da vacinação contra a COVID-19 iniciada no Brasil, ficamos atônitos para a mudança
do cenário pandêmico e, apesar de demandar tempo, já é uma luz no fim do túnel. Mas a liberação
da vacina não quer dizer que a pandemia acabou. Pelo contrário, ainda temos um longo caminho a
percorrer e devemos manter os cuidados recomendados e higiene necessária para minimizar os riscos
de contágio. Nos condomínios foram implementadas várias regras e novos procedimentos. Nas áreas
comuns foram instalados dispensers de álcool gel, tapetes sanitizantes, pontos com água e sabão para
limpeza das mãos entre tantas outras. Nas piscinas, academia e quadra de esportes, foram implementados rodízios dos moradores para evitar aglomerações, e em alguns condomínios, até um sistema
de pulseiras para controlar a quantidade de pessoas nas áreas. Outras ainda foram adaptadas para os
moradores utilizarem como home office e coworking, com regras de distanciamento e agendamento
pelo sistema do condomínio.
Todos queremos a cura para este vírus que já vitimou milhões de pessoas, e trouxe tristeza a tantas
famílias, mas precisamos ter um pouco mais de paciência e mantermos a consciência para que fique
tudo bem. Com certeza o que aprendemos neste período difícil de nossas vidas ainda permanecerá por
muitos anos, talvez para vida toda. O simples cuidado de lavar as mãos mudou tudo. O brasileiro é um
povo muito carismático e adora cumprimentar com aperto de mão, abraços e beijos. Como explicar isso
às crianças que brincam no playground? Falar aos nossos filhos para manter a distância dos amigos na
piscina, onde geralmente grande parte não usa máscara?
É sem dúvida é um momento desafiador. O trabalho de conscientização nos condomínios deve
ser diário, tanto com moradores quanto com funcionários e visitantes. As regras valem para todos, e
mesmo após a vacina, ainda teremos que manter todo nosso aprendizado neste período turbulento de
nossa história.
Sobre João Xavier: Síndico profissional, especialista em gestão condominial, especialista em implantação de novos
condomínios. Administrador de empresas, sócio diretor da ATMA Consultoria Imobiliária, possui larga experiência em
sistemas condominiais, e tecnologia voltada para segurança de condomínios. Membro do Conselho de Administração do
estado de São Paulo (CRA-6-001410), atuou como palestrante em várias administradoras de condomínios em São Paulo.
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Indaiatuba avança vacinação contra a Covid-19
Vacinação em idosos a partir de 85 anos de idade começa hoje (12); idosos de 80 a 84 devem ser vacinados no dia 1º de março
DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br
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ndaiatuba avança vacinação contra a Covid-19, e
a partir de hoje (12) os
idosos a partir de 85 anos
de idade poderão receber a
primeira dose da vacina no
CET (Centro Esportivo do
Trabalhador), das 9h às 16h.
A imunização acontecerá no
sistema Drive-Thru e pedestre. A vacinação seguirá no
sábado e durante a próxima
semana no mesmo horário
e local.
É importante lembrar
que para se vacinar, o idoso
deve ter se cadastrado no
“Minha Vacina”. As pessoas
enquadradas nesse grupo vão
receber a confirmação por
e-mail. Para a imunização
dos idosos, a Prefeitura de
Indaiatuba informou que
será destinado 1.112 doses
da vacina CoronaVac, das
3.952 doses recebida nesta
terça-feira (09).
De acordo com a secretária de Saúde, Graziela
Garcia, uma grande equipe
de saúde estará a postos para
iniciar essa etapa da vacinação. “Estamos avançando a
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vacinação e ficamos felizes
em imunizar nossa população contra a Covid-19.
Temos a esperança de toda
situação epidemiológica melhorar, pois a única forma de
combater o vírus é vacinando as pessoas. Quem está
contemplado nesta próxima
etapa pode ir com calma para
vacinar, para evitar aglomeração no local e lembrem
dos protocolos sanitários de
distanciamento social, do uso
de máscara e de álcool gel”,
salienta ela.
Segunda dose
Este fim de semana também será marcado com a
aplicação da segunda dose da
vacina nos profissionais de
saúde. A imunização acontece amanhã (13) no mesmo
local e horário da vacinação

Idosos a partir de 85 anos receberão a primeira dose da vacina contra a Covid-19

dos idosos, também em sistema Drive-Thru e pedestre.
A prefeitura está enviando o
comunicado para receber a
segunda dose de acordo com
a data da primeira aplicação.

O profissional de saúde

deve ficar atento ao e-mail
e conferir a data dentro do
sistema Minha Vacina.
Só serão vacinados com a
segunda dose as pessoas
que foram chamadas via
cadastro. Para a segunda

aplicação da vacina serão
destinadas 2.840 doses aos
profissionais de saúde.
Segundo a Secretaria de
Saúde Municipal, Indaiatuba recebeu, no total, 11.692
doses da vacina contra a

Covid-19 sendo 2.170 vacinas AstraZeneca e 9.522
ConoraVac.
Vacinação
Aqueles que forem se
vacinar não devem deixar
de levar um documento
com foto, o QR Code da
confirmação do cadastro e
o comprovante de endereço. Serão aceitos somente
IPTU, conta de água ou de
energia.
Após a vacinação caso
alguém sinta alguma reação deve procurar uma
Unidade de saúde (UBS) e
passar por atendimento médico . O caso será notificado para o Departamento de
Vigilância Epidemiológica
que irá informar ao Estado
tais reações adversas.

SP começa a vacinar idosos com idade entre 80 e 84 anos em 1º de março
O Governo Estadual
anunciou nesta quarta-feira (10) que idosos com
idade entre 80 e 84 anos
deverão receber a primeira dose da vacina contra
a Covid-19 no dia 1º de
março. “Com a chegada

de mais insumos para a
produção da vacina do
Butantan, o estado de São
Paulo começa no dia 1º de
março a vacinar todos os
idosos acima de 80 anos de
idade”, disse o governador
João Doria.

O público-alvo totaliza
563 mil pessoas nos 645
municípios de São Paulo.
Os idosos desta faixa etária poderão ser imunizados
com parte das 8,7 milhões
de novas doses da vacina
do Butantan, que serão

produzidas com insumos
que chegaram ao Brasil na
manhã desta quarta.
A vacinação contra o
coronavírus começou no
dia 17 de janeiro, na capital paulista, logo após a
aprovação emergencial da

Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) ao
imunizante do Instituto
Butantan. Até o início da
tarde desta quarta, pouco
mais de 1 milhão de pessoas já tinham sido vacinadas em todo o estado.

COVID EM ESCOLA

Professora municipal é diagnosticada com Covid
A Prefeitura de Indaiatuba confirmou nesta quarta-feira (10), por meio de uma
nota, que uma professora da
rede municipal de ensino
está afastada do cargo por
ter sido diagnosticada com
Covid-19. Além da docente,
oito alunos também testaram
positivo para o vírus e estão
sendo monitorados pela
Secretaria de Saúde.
Os casos ocorreram na
Escola Municipal de Ensino
Básico (Emeb) Elizabeth
Sigrist, no Jardim Morada do
Sol, apenas três dias após o
retorno das aulas presenciais.
De acordo com a nota
“em 09 de fevereiro de 2021,
uma servidora professora
da Escola Elizabeth Sigrist,
foi diagnosticada com Covid-19 através de exame
de antígeno. A servidora
procurou atendimento espontaneamente no Centro
São Camilo, custeando o

exame por vontade própria.
Após a confirmação do caso,
a Secretaria da Saúde em
conjunto com a Secretaria
de Educação e a direção da
escola mapearam os contactantes da professora, identificando 08 alunos”.
Além disso, a nota também informa que “a servidora permanecerá afastada por
10 dias, sendo monitorada
e reavaliada pela equipe da
Secretaria de Saúde. A escola foi orientada a entrar em
contato com os 08 alunos,
que deverão ficar afastados
da sala de aula por quatorze
dias. Os alunos também serão monitorados pela equipe
da Secretaria de Saúde”.
A Secretaria de Educação também enfatiza que
“foram reforçadas as orientações sanitárias que a escola
deve seguir, em especial o
controle de entrada de profissionais e alunos sintomáticos

suspeitos e os cuidados a
serem tomados no momento
de alimentação dos profissionais”.
Casos no Estado
Também nesta semana,
o governo de São Paulo

informou que sete escolas
foram fechadas no estado por
causa de casos confirmados
e suspeitos da Covid-19. Em
entrevista coletiva realizada
nesta segunda-feira (08),
o secretário da Educação,
Rossieli Soares afirmou que

as escolas estão sendo monitoradas pelo estado. “Não tenho o número total de casos,
mas não sou muitos. Normalmente um ou dois e algumas
pessoas com sintomas. Os
professores e funcionários
dessas escolas estão sendo

testados e as atividades só serão retomadas com autorização da Vigilância Sanitária”,
disse. “Até o momento não
podemos afirmar que haja
qualquer surto, mas estamos
fazendo todas as testagens”,
completou. (DK)
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Inscrições abertas para o
cursinho pré-vestibular da Fiec

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

São oferecidas 70 vagas gratuitas para estudantes do Ensino Médio
JULIANA WOLF

Amigos, o carnaval deste ano terá um ritmo diferente. E
para animar a folia em casa, nada melhor do que receitas especiais, que nos mantenham hidratados e bem alimentados!
Para ajudar vocês, preparei um cardápio com combinações nutritivas, fáceis, refrescantes e saborosas.
Lembre-se sempre: o simples funciona!
Confira:
Café da manhã
• 1 copo de 200ml de suco de melancia, 1 colher de gengibre ralado e 1 limão;
• Lanche da manhã
• ½ mamão com 1 colher com sopa de farinha de aveia;
Almoço
• 1 prato de salada de alface, com 1 pepino e tomates
cereja;
• 3 colheres de sopa de arroz integral com cenoura ralada;
• 1 sobrecoxa assada com açafrão da terra e especiarias;
A prova terá a duração de três horas e tem data prevista para realização em 28 de fevereiro de 2021

DA REDAÇÃO

E

redacao@maisexpressao.com.br

stão abertas as inscrições para o cursinho pré-vestibular
1° semestre de 2021 da
Fiec (Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura). O curso atenderá,
exclusivamente, estudantes
que estejam matriculados
no último ano do Ensino
Médio de Escola Pública, que tenham cursado o
Ensino Médio em Escola
Pública ou tenham recebido bolsa integral em Escola

Particular e ser morador da
cidade de Indaiatuba. São
oferecidas 70 vagas gratuitas e o preenchimento será
feito via teste de seleção.
Os interessados têm
até o dia, 22 de fevereiro
de 2021, para realizar as
inscrições online gratuitamente, através do link
https://is.gd/cursinhofiec.
A iniciativa tem como
objetivo preparar os estudantes da Rede Municipal
de Ensino Público, para o
Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM, demais

provas e vestibulares para
o ingresso no ensino superior.
Provas
A prova terá a duração
de três horas e tem data
prevista para realização em
28 de fevereiro de 2021,
os locais serão divulgados
com antecedência através
dos quadros de aviso da
Fundação, no site www.
fiec.com.br e na Imprensa
Oficial do Munícipio.
Os candidatos deverão
realizar prova objetiva,

composta por 25 questões,
que irá avaliar o nível de
conhecimento dos estudantes nas disciplinas de
português, matemática,
conhecimentos gerais e
atualidades.
Aulas
O semiextensivo tem
carga horária de 400 horas
e início previsto para 23
de março de 2021. As aulas serão ministradas das
18h50 às 23h00 de segunda
a sexta-feira, na FIEC Unidade II- Cidade Nova.

Lanche da tarde
• 1 copo de 200ml de suco de melão com hortelã;
Jantar
• 1 omelete, preparado com 2 ovos, cebolinha, salsinha,
2 pedações de queijo branco, e uma colher de sopa de farinha de chia;
• 1 prato de salada de rúcula e 1 fatia de manga;
Ceia
• 1 xícara de chá de hibisco gelado
Bon Appetit!
ANDRÉ CHACHÁ
Chachá, no comando do Simetria Restaurante, é formado em
Gastronomia pela Universidade de São Francisco e passou alguns
meses atuando no Regis et Jacques Marcon Restaurant, na França,
que possui três estrelas de acordo com o Guia Michelin. Ao retornar ao Brasil, Chachá dedicou a sua carreira ao grupo Royal Palm
Hotels & Resorts, onde atua desde 2007. Ele passou pelas cozinhas
do Royal Palm Plaza, do Royal Palm Residence, do Royal Palm
Tower Carlos Gomes e atuava como sub-chef no Royal Palm Hall.

ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027
Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600
SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante | facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/
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Aula prática da FAAGROH amplia visão do
campo de cultivo de milho para silagem
Alunos do curso de Engenharia Agronômica realizaram a colheita
ALUNO FERNANDO HENRIQUE TAROSSI

POR TATIANE DIAS

C

om o auxílio de
drone, os alunos dos 3º, 5º e
7º semestres do curso
de Engenharia Agronômica da FAAGROH
– Faculdade de Agronegócios de Holambra (Grupo UniEduK)
realizaram uma aula
prática de colheita de
milho para silagem. A
utilização da ferramenta
tecnológica possibilita
uma visão mais ampla
da área e mostra todo o
campo de cultivo.
Em resumo, a silagem de milho é um dos
itens mais importantes
na alimentação de bovinos. Isso porque a
planta oferece grande
volume de alimento
aceitável ao paladar
dos animais, digestível
e rico em energia, o
que, por consequência,

A utilização ddo drone possibilita uma visão mais ampla da área e mostra todo o campo de cultivo

resulta em um excelente
potencial para a produção de leite e carne.
Assim sendo, na
oportunidade, os estudantes receberam
informações sobre: fisiologia vegetal da cul-

tura do milho; pragas;
produtividade; colheita;
processo de silagem;
avaliação da qualidade
da silagem (granulometria); entre outros.
“A profissão de engenheiro agrônomo é

peça central no desenvolvimento agrícola do
Brasil. As atividades
práticas proporcionam
uma melhor assimilação do conteúdo, o
convívio com situações
que ele encontrará no

campo, além de promover a oportunidade de ver fenômenos
que, muitas vezes, são
explicados apenas em
teorias. Portanto, atividades como esta irão
propiciar que o mesmo

adquira uma formação
robusta, sólida e competente para atuar no
mercado de trabalho”,
destaca o professor Ronan Machado, um dos
docentes envolvidos na
atividade.
Por fim, também
fizeram parte da aula
prática outros professores de Engenharia
Agronômica e Medicina
Veterinária.
Vestibular Continuado
O Grupo UniEduK
oferece mais de 25 opções de cursos diferentes nas áreas de Saúde,
Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio.
São cursos de graduação presencial e a distância, pós-graduação
e cursos técnicos nas
cidades de Indaiatuba/
SP, Jaguariúna/SP e
Holambra/SP.
Inscreva-se! – Vestibular Continuado
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Indaiatuba cancela ponto
facultativo no carnaval

Receitas do Lopes

Instituições bancárias não funcionarão nos dias 15 e 16 de fevereiro;
Poupatempo estará atendendo, normalmente, mediante agendamento
ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Rocambole de carne moída recheado
de queijo e presunto
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 quilo(s) de carne moída (dica: usar patinho)
1 pacote(s) de creme de cebola
1 unidade(s) de cebola picada ou fatiada
2 unidade(s) de tomates picados
200 grama(s) de presunto
200 grama(s) de mussarela
1 sachê(s) de requeijão
1 sachê(s) de molho de tomate
1 punhado(s) de sal, pimenta do reino e
orégano a gosto

Modo de preparo

Cancelamentos das festas carnavalescas visa evitar a aglomeração de pessoas e tentar conter a transmissão do vírus

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

S

eguindo a recomendação do
Governo do Estado de São Paulo, a
Prefeitura de Indaiatuba
suspendeu o ponto facultativo do carnaval no
município, que ocorreria
nos dias 15, 16 e 17
(quarta-feira de cinzas)
de fevereiro de 2021. O
Decreto nº 14.168, que
revoga o inciso II do artigo primeiro do Decreto
nº 14.073, que dispõe
sobre os pontos facultativos para o exercício
de 2021, foi publicado
na edição do dia 04 de
fevereiro da Imprensa

Oficial do Município.
Com isso, os trabalhadores de repartições
e dos serviços públicos
vão ter expediente normal e regular nos dias
15, 16 e 17 de fevereiro.
As UBSs (Unidades
Básicas de Saúde) e as
escolas também irão
funcionar normalmente.
O objetivo é impedir
aglomerações comuns
em festejos de carnaval, bem como evitar a
circulação de pessoas e
evitar a transmissão do
vírus, que vem crescendo em todo o país.
“Tradicionalmente
no carnaval as pessoas
acabam festejando e
se aglomerando, mas

ainda estamos vivendo
uma pandemia, então, o
momento é de prudência e responsabilidade.
Conversamos com a Associação Comercial, que
nos pediu esse cancelamento, afinal, já ficamos
muito tempo com as
atividades econômicas
paradas ou prejudicadas
por conta da pandemia.
Além disso, estamos
seguindo a resolução do
Governo do Estado, assim como outros municípios da nossa região”,
argumentou o prefeito
Nilson Gaspar.
Bancos
Apesar de muitos
munícipios paulistas

terem revogado seus
pontos facultativos e
cancelados as festas carnavalescas, a Febraba
(Federação Brasileira de
Bancos) informou que,
em razão de resolução
do Banco Central do
Brasil, o calendário de
feriados bancários está
mantido e nos dias 15
e 16 de fevereiro - segunda e terça-feira de
carnaval - não haverá
atendimento ao público
nas agências. Já na quarta-feira de cinzas (17)
o início do expediente
será às 12h, com encerramento em horário
normal de fechamento
das agências.
As contas de consu-

Misture a carne com o creme de cebola, coloque
a carne sob um papel alumínio (ou plástico) e forme
um retângulo. Agora é hora de colocar o recheio:
primeiro coloque as fatias de presunto e deixe um
espaço mais ou menos de 2 dedos das bordas. Coloque a mussarela, requeijão, tomate e a cebola (caso
prefira pode fazer uma mistura do tomate, cebola e
requeijão formando uma pastinha) Chegou a hora
de enrolar como um rocambole: aperte bem as laterais e a emenda para o recheio não vazar. 1 hora
de forno a 200° C, depois tire, cubra com molho de
tomate e volte ao forno por 10 minutos.

mo (água, energia, telefone etc.) e carnês com
vencimento em 15 ou 16
de fevereiro poderão ser
pagos, sem acréscimo,
na quarta-feira (17).
Poupatempo
O Poupatempo Indaiatuba
funcionará
normalmente nos dias
15, 16 e 17 de fevereiro, das 9h às 17h.

Porém, o atendimento
só será feito através de
agendamento
prévio
que é feito através do
site www.poupatempo.
sp.gov.br.
Poderá haver mudanças no funcionamento caso a cidade
regrida no Plano SP.
A nova atualização irá
ocorrer na tarde de hoje
(12).
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Projeto arrecada mantimentos para auxiliar
refugiados do Haiti e da Venezuela
Integration Project ajuda 150 famílias em Indaiatuba e Salto; alimentos são as principais necessidades
DIVULGAÇÃO

JEAN MARTINS

digital@maisexpressao.com.br

O

Integration Project, projeto que
auxilia refugiados do Haiti e da Venezuela a se adaptarem melhor no Brasil, segue com
o trabalho de arrecadação de mantimentos em
2021. A principal necessidade do projeto atualmente são alimentos para
70 famílias em Indaiatuba e outras 80 em Salto,
totalizando 150 crianças.
Os interessados em
ajudar, podem doar alimentos em geral e cestas
básicas, além de produtos
de limpeza e higiene. A
ajuda pode vir ainda por
meio de roupas, calçados
e móveis, novos ou usados em bom estado.
Além de mantimentos para o dia a dia, o
projeto arrecada também

A principal necessidade do projeto atualmente são alimentos para 70 famílias em Indaiatuba e outras 80 em Salto

doações para ações pontuais. No dia 3 de abril,
por exemplo, ocorre o
evento de Páscoa para os
refugiados. Na ocasião,
podem ser doados ovos
de chocolate de 200g
(sem brinquedos), pipo-

ca, refrigerante e picolé.
No mês seguinte, no
dia 8 de maio ocorre a
ação para o Dia das Mães.
Na ocasião, serão arrecadados kit de higiene,
desodorante, hidratante,
sabonete, esmalte e ab-

sorvente.
Em 26 de junho,
ocorre a Campanha do
Agasalho e arrecadação
de cobertores. Em agosto,
no dia 7, serão arrecadados mantimentos para
a festa do Dia dos Pais

como kit higiene, desodorante,
prestobarba,
sabonete e creme dental.
Em setembro, no dia 25,
haverá entrega das cestas
básicas arrecadadas.
No dia 7 de outubro
ocorre a festa do Dia das
Crianças. Os interessados em ajudar podem
doar brinquedos, pipoca, balas e pirulitos; ou
ajudar ainda no custeio
do aluguel de brinquedos como cama elástica,
tobogã inflável e piscina
de bolinhas. No dia 27
de novembro tem nova
entrega de cestas básicas
arrecadadas.
E por fim, para encerrar o ano, tem a festa de
Natal no dia 18 de dezembro, com arrecadação de
brinquedos, panetones e
caixas de bombom.
Os interessados em
ajudar o projeto devem
entrar em contato pelo

WhatsApp (19) 9.98731241 e falar com a Vânia.
Conheça mais o projeto
O Integration Project surgiu em fevereiro de 2019 e, de forma
voluntária, sem fins lucrativos e sem qualquer
vínculo governamental,
auxilia as famílias de
refugiados a se integrarem melhor com a
comunidade brasileira,
especificamente em Indaiatuba e Salto.
Entre as atividades
promovidas pelo projeto, além da arrecadação
de mantimentos, são
oferecidas também aulas de português para
estrangeiros,
auxílio
com documentos para
permanência no país;
acompanhamento médico; além de palestras
e encaminhado para o
mercado de trabalho.
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Esporte Clube Primavera pega o Rio
Claro em jogo-treino neste sábado

Esse será o segundo desafio da equipe visando à preparação para a estreia na A3 do Paulista
JEAN MARTINS

redacao@maisexpressao.com.br

O

Esporte Clube
Primavera segue
se preparando
para sua estreia na Série
A3 do Campeonato Paulista, que será no dia 7 de
março. No próximo sábado (13), o time enfrentará o Rio Claro num jogo
amistoso. O confronto
será às 10h, na casa do adversário.
Ainda com objetivo de
iniciar bem a competição
estadual, no outro sábado (20) o Fantasma vai à
capital, onde, também às
10h, fará o terceiro jogo-

-treino da pré-temporada contra o Juventus, no
Estádio Conde Rodolfo
Crespi, na Rua Javari, na
Mooca.
Antes de sua estreia na
Série A3, o time terá ainda
um quarto desafio. Data e
horário ainda não foram
confirmados, mas deverá
ser contra o Capivariano
em Indaiatuba.
Já no seu primeiro
desafio da pré-temporada, na manhã do último
sábado (6), o Tricolor enfrentou a Portuguesa, no
Estádio do Canindé em
São Paulo, e acabou goleado por 4 x 0. Léo Jaime,
Lucas Douglas, Geovani e

Patrick marcaram os gols
da Lusa.
Para o técnico primaverino Ademir Fesan, a
princípio o placar não interfere nas pretensões do
elenco.
“O jogo contra a Portuguesa foi bom e avaliamos como uma partida
satisfatória. Em jogos-amistosos a gente nunca vê
o resultado final. Mesmo
se o resultado tivesse sido
positivo, o que a gente observa é o rendimento atual
para o momento. Estamos
numa pré-temporada e o
que percebemos foi que
tivemos uma evolução na
questão física, técnica e

tática dos jogadores, e isso
é o que importa no momento”, analisa.
O treinador primaverino reconhece que vencer é sempre bom, mas
lembra de que não é uma
prioridade na atual fase.
“São três jogos preparatórios contra equipes de
Série A2 e eu não posso
considerar o resultado de
jogo como uma forma
de avaliar. É lógico que
iremos jogar sempre para
ganhar, vamos estimular
o atleta a vencer, isso é
fato. Mas, nesse momento
de pré-temporada, temos
outros objetivos”, complementa.

Pontapé
A estreia do Fantasma
na A3 do Campeonato
Paulista será no Gigante
da Vila, em Indaiatuba,
no dia 7 de março. O adversário será um velho conhecido da torcida e que
se tornou um grande rival
do Fantasma nos últimos
anos: o Comercial de Ribeirão Preto. O horário da
partida ainda será definido.
No primeiro desafio
fora de casa, pela segunda
rodada da competição, o
time enfrenta o Batatais,
também sem horário determinado.
Na primeira fase da

Série A3 do Paulista, 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 cam-

ANIVERSARIANTES DE
JANEIRO/FEVEREIRO

Eliton Carvalho
da Silva - 12/01

Evandro Freitas
Gonçalves - 15/01

Luís Mauro de Oliveira
Santos - 21/01

Fabio Araujo
Silva - 22/01

Samara Alves
Cunha - 22/01

Jonatas Araujo
de Matos - 23/01

Bruna Ariane de
Oliveira - 24/01

Renata Ribeiro
Castro - 02/01

Leonardo Gonçalves de
Jesus - 05/01

Gilson Silva
Batista - 11/01

Ivan Ribeiro de Bessa
Junior - 28/01

Umberto Carlos dos
Santos - 03/01

Edineide do Carmo
Ferreira - 21/01

Joelma Moraes
Mendes - 29/01

Rita De Cassia Alves
Gatti - 13/01

Enaldo dos
Santos - 09/02

Simone Cristina
de Sousa - 15/02

Tiago De Sousa
Rolindo - 01/02

Renato Silva
Ramos - 13/02

Sebastiao Carlos de
Souza - 09/02

Ismael da Paz Lima
24/02
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Secretária da Saúde esclarece dúvidas
sobre a vacina contra a Covid-19

Graziela Garcia participou do Programa Mais Saúde, do Grupo Mais Expressão
REPRODUÇÃO/FACEBOOK

BÁRBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

E

m entrevista ao Programa Mais Saúde do último dia 03, o médico
intensivista Eduardo Santos
conversou com a Secretária da
Saúde de Indaiatuba, Graziela
Garcia, que trouxe maiores
esclarecimentos a respeito
de como as vacinas contra
o Coronavírus estão sendo
aplicadas na cidade.
Ela afirmou que em primeiro lugar serão vacinados
os profissionais da área da
Saúde, sendo prioritário
aqueles que dão atendimento
diretamente às UTIs e leitos
de pacientes com Covid-19,
e depois os que atendem
aos demais pacientes em
hospitais ou nos chamados
“ILPIs”, sigla para Instituições de Longa Permanência

Secretária de Saúde Graziela Garcia participou do Programa Mais Saúde com o Dr. Eduardo Santos

para Idosos. Ao todo, o
número de profissionais de
Saúde na cidade, chega a 10
mil pessoas, de acordo com
Graziela.
Além desses, também já
foram vacinados profissionais
que dão atendimento indireto
aos hospitais, como camareiras, cozinheiras, profissionais

de limpeza e segurança. E
Graziela informa que assim
que forem obtidas doses suficientes, em sequência, serão
vacinados os idosos acima
de 60 anos, que somam mais
25.000 pessoas.
Quando questionada se a
vacina é ou não obrigatória,
Graziela não hesita. “Do

ponto de vista legal não é
obrigatória, mas na minha
visão é um dever moral, já que
ao nos vacinarmos estaremos
também ajudando a não transmitir o vírus a outras pessoas.
Eu ainda não recebi a minha,
mas estou com muita vontade”, defende a secretária.
O Dr. Eduardo completa

relatando que, ao receber a
vacina, ficou bastante emocionado: “É uma sensação
muito boa, em saber que a
ciência vencerá essa batalha,
e que, graças aos cientistas
sérios, em breve toda a população será vacinada”.
A respeito das pessoas
que já foram infectadas com
o Coronavírus, Graziela diz
que elas devem sim se vacinar, porém, faz um alerta.
“Quem já teve contato com o
vírus só pode se vacinar após
4 semanas em que começarem os sintomas, pois só esse
tempo garante que a pessoa
não esteja mais transmitindo
a doença”, explica. Sobre a
posterior vacinação em gestantes e crianças, a secretária
afirma que ainda não existem
estudos científicos suficientes
para assegurar o uso, portanto, ainda não é recomendado.

A secretária também afirma que a prefeitura recebeu
além da CoronaVac, a vacina
Oxford/Astrazeneca, na qual
em cada frasco são envazadas 10 doses de vacina.
As duas modalidades, tanto
a do laboratório Sinovac
como a de Oxford estarão
disponíveis pela prefeitura,
respeitando, é claro, a ordem estabelecida dos grupos
prioritários designados nos
protocolos de vacinação da
Anvisa.
O idoso ou profissional
de Saúde que deseja se cadastrar para receber a vacina,
deve entrar no site da Prefeitura de Indaiatuba, procurar
pela aba “Minha Vacina” e
preencher um cadastro com
todos os dados pessoais. A
prefeitura entrará em contato
através de e-mail, whatsapp
ou telefone.
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Indivíduo é preso por
furto à residência
Furto ocorreu em uma residência localizada na Vila Victória
GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

DA REDAÇÃO

rmc@maisexpressao.com.br

A

Guarda Civil
de Indaiatuba
prendeu no último sábado (07) um
homem, após furtar
uma residência na Vila
Victória. A ocorrência
foi acionada através do
153 para averiguar um
indivíduo suspeito na
Rua José Escodro.
No local, a equipe da
viatura 119 abordou um
homem, que informou
aos guardas que estava
fazendo o uso de drogas
em uma casa em construção. Ao examinar a
casa, os agentes encontraram uma sacola com
um martelo, latas de
tinta, uma lata de verniz

Produtos de furto foram localizados com o indivíduo

e uma sacola com cabos
elétricos. Questionado
novamente, o homem
confessou que todos
os equipamentos localizados eram produtos

de furto.
Ele foi conduzido
até a Delegacia de Polícia, onde a vítima
reconheceu seus bens
furtados e o Delegado

de plantão ratificou a
voz de prisão em flagrante do indivíduo.
Ele permaneceu preso
e a disposição do poder judiciário.

DETENÇÃO

Indivíduo é
detido dentro do
Córrego Barnabé

Um homem foi detido
na tarde do último sábado
(07), pela Guarda Civil,
dentro do córrego Barnabé.
Segundo informações
uma viatura realizava o
patrulhamento preventivo
do Jardim Morada do Sol,
quando um homem, ao notar a presença dos agentes,
entrou correndo em uma
casa com placa de aluga-se
na Avenida Engenheiro
Fábio Roberto Barnabé.
Desconfiados da atitude do homem, os agentes
pararam para averiguar e
notaram que o suspeito e
outro indivíduo, saíram
correndo pelo telhado da
residência. Imediatamente
a equipe solicitou apoio de
outras viaturas e acompanhou os indivíduos. Um
foi detido do outro lado
do quarteirão, o outro,

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Na fuga, homem pulou
dentro do córrego Barnabé

na tentativa de fugir das
equipes, pulou dentro do
córrego Barnabé, onde os
Guardas Civis realizaram
sua detenção.
Na residência, os
Guardas encontraram uma
sacola com cabos elétricos, que os indivíduos
estavam furtando. Diante
dos fatos, a dupla foi conduzida até a Delegacia de
Polícia, onde o caso foi
apresentado para a autoridade policial.
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Empresário de restaurante local
é vítima de golpistas
Criminosos ofereciam promoção falsa e depois invadiam o celular dos clientes
BÁRBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

U

m restaurante
de Indaiatuba, que fica no
bairro Itaici, sofreu um
golpe de criminosos
digitais que clonaram
sua página do Instagram e utilizaram as
fotos e descrições postadas de forma idêntica
em uma conta falsa. A
única diferença entre
as duas, é que a conta
original tem o nome do
restaurante, enquanto
a forjada pelos contraventores tinha uma
letra “O” a mais no final. Por conta da diferença mínima, poucos
clientes perceberam
a fraude, e acabaram

passando seus dados
pessoais.
De acordo com
informações do proprietário, Elder Bertagini, do Restaurante
Estação Mosteiro, os
criminosos agiam da
seguinte forma. Com
o perfil falso, o qual
detinha em seu feed
todas as fotos e descrições idênticas ao original, mandava através
de mensagens privadas
um link, mencionando
uma promoção. Junto
ao link, enviavam a
mensagem: “Preencha este formulário
para ganhar um jantar
all inclusive”. Muitos
clientes, não percebendo que se tratava

APREENSÃO

Guarda Civil registrou
6 ocorrências
envolvendo drogas
No último fim de
semana, a Guarda Civil de Indaiatuba apreendeu 159 porções de
maconha, cocaína e
crack
Segundo informações, uma das ocorrências se deu no Jardim Santa Cruz, onde
a equipe de Rondas
Ostensivas de Motocicletas de Indaiatuba
(Romi) localizou com
a ajuda da equipe de
Canil 100 pedras de
crack e 11 microtubos
de cocaína.
Já no Jardim Tancredo Neves, em local

conhecido por tráfico,
a equipe da Romi encontrou 23 microtubos
de cocaína. As outras
quatro ocorrências se
deram todas no Jardim Morada do Sol:
cinco pessoas foram
revistadas, e com elas
os agentes encontraram cinco porções de
maconha e mais 20
microtubos de cocaína.
Toda a droga foi
levada até a Delegacia de Polícia, onde
foi apreendida. Até o
momento, ninguém foi
preso, segundo a Guarda Civil da cidade.

de um golpe, não só
clicaram no link, mas
também cederam suas
informações.
Ao ficar sabendo
do golpe, no dia 1º de
fevereiro, Bertagini
já tratou de avisar a
todos os clientes e outros conhecidos que
não havia nenhuma
promoção e, inclusive relembrou que o
restaurante não estava
abrindo em horário de
jantar, por conta da
pandemia. Ela ainda
recomendou que nenhum cliente repassasse seus dados pessoais,
mas àquela altura, alguns frequentadores
do restaurante já haviam sido expostos.

Nome do restaurante com
uma letra “O” a mais era
utilizado pelos golpistas

Ainda segundo o
proprietário, o golpe
visa bloquear o aparelho celular. “Com isso
os criminosos conseguem ter acesso a um
espelho da tela, de
forma que eles podem
abrir qualquer aplicativo, lista telefônica,
bloco de notas, e assim
descobrir senhas bancárias, ou ligar para
familiares pedindo dinheiro, por exemplo”,
explica Bertagini.
Do total de 6.283
seguidores, o proprietário conta que mais
de 1 mil denunciaram
a página falsa ao Instagram, e com isso, conseguiram tirar o perfil
fake do ar já no 5 de

fevereiro, pela manhã.
Porém, por não envolverem a Polícia no
caso, não é possível
descobrir de quais
máquinas vieram os
posts criminosos.
Bertagini conta que
alguns de seus clientes relataram situações parecidas com
outros restaurantes.
“Para o meu restaurante a situação foi
resolvida, pois os criminosos não podem
mais usar aquela conta. Mas caso a Polícia
venha a investigar
situações parecidas,
eu me coloco a disposição para contribuir
com as informações
que temos”, afirma.
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Troféu Frutos de Indaiá: Campanha
Publicitária gera visibilidade aos premiados
Equipe do Troféu Frutos de Indaiá começou a contatar os escolhidos para receber o prêmio em 2022
FOTOS: JME

Harmonia Contabilidade e Assessoria Empresarial - Eliana, Brenda e Percival de Matos

DENISE KATAHIRA
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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 es-

pecial com cantores 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 im-

presso 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 principal

Indafire equipamentos de combate a incêndio - Maíra Canesin e Wellington Canesin

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 realizado 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,
chega a reunir 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
todos os cuidados e seguindo as recomendações
dos protocolos sanitários”,
finaliza.
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Hot Ecstasy: empoderar e melhorar
a autoestima das mulheres
Loja é referência em vendas online de produtos eróticos, lingeries sensuais e baby dolls
BÁRBARA GARCIA
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A

Hot Ecstasy é uma
loja virtual especializada em produtos
eróticos, e que há dois anos
visa empoderar e melhorar
a autoestima de mulheres de
todo o país.
Com um site completo, a
Hot Ecstasy oferece diversos
produtos desde óleos de
massagem, gel comestível,
bebidas naturais, entre outros. Além disso, a loja virtual ainda possui uma gama de
acessórios para aqueles que
desejam apimentar a relação
como algemas, chicotes,
jogos com dados e brincadeiras com cartas.
Além dos produtos eróticos, a Hot Ecstasy também
revende algumas marcas de
lingeries sensuais e baby

dolls. “O mais gratificante
para mim desse trabalho
é ajudar a empoderar as
mulheres, mostrando que
todas elas podem se sentir
lindas e sensuais. Além
disso é muito interessante
ver casais apoiando um
ao outro a viver novas experiências, sentir prazeres
que não conheciam antes, e
assim ajudá-los a criar um
relacionamento mais harmônico”, conta a proprietária
Camila Guio.
Loja
Camila Guio é a idealizadora da Hot Ecstasy
e trabalhava como recepcionista em uma loja de
shopping quando em 2019
decidiu montar seu próprio
negócio. O mercado erótico
lhe chamou a atenção, pois
ela mesma já tinha afinidade

com os produtos. Teve o
apoio do então namorado
para criar uma loja online,
que primeiramente se chamou “Maniah de amor”.
Porém, depois de um
tempo, Camila percebeu
que precisava mudar a identidade visual e o nome da
empresa. Foi aí que redefiniu o logotipo, slogan, a
proposta, e aí surgiu a Hot
Ecstasy como é hoje: um
site completo para aqueles
que procuram apimentar a
relação.
Para conhecer mais os
produtos, kits e lingeries
sensuais oferecidos por
Camila Guio é só acessar a página no Facebook
HotEcstasy, os perfis do
Instagram @HotEcstasy e
@HotEcstasy_02, ou diretamente pelo número (19)
99156-0527 (whatsapp).

HOT ECSTASY/DIVULGAÇÃO

A loja virtual ainda possui uma gama de acessórios para aqueles que desejam apimentar a relação

A Nova Loja
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Mr. Roof

A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a coleção
Tutti Sposa. Tecidos nobres, com muita transparência,
renda, cetim e pedraria. 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

Bicos & Focinhos

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, no Maria Dulce.
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.

Adelaide Decorações

A linda Amy, da espécie Hedgehog, mais conhecido como Ouriço
Pigmeu Africano, em consulta 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.

By Faby Modas

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

Clínica Bicho Amigo

Veja que lindo esse modelito da By Faby Modas, da nova
Coleção Verão que a loja acabou de receber da Moda Plus
Size. Corra e confira muito mais. Você vai se encantar! Av.
Ário Barnabé,1389 Fone: (19) 3394-2109

Duas Rodas

Júlia e Felipe com a pequena e linda Pitanga, na Clínica
Bicho Amigo para a sua primeira vacina. Rua: Quinze de
Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715

Bicicleta Oggi Big Wheel 7.2 - 2021. Relação 1x11 Shimano
Deore, Suspensão RockShox Judy, Pneus Kenda Booster
Pro, Pedal clip Wellgo. Consultar tamanho e disponibilidade.
Isso e muito mais você encontra na Duas Rodas - Avenida
Presidente Kennedy, 624, Cidade Nova, Indaiatuba - SP.
Fone: (19)99731-0269

Nosso querido amigo e cliente Rodrigo, proprietário da
Gibim, recebendo um delicioso Bolo da Madre carinho do
Jornal Mais Expressão.

Rubens Rugeri cliente amigo, proprietário da D.D. Max,
recebendo o Bolo da Madre mimo do Jornal Mais Expressão.
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Sabe aquele lugar onde você chega e não quer mais ir embora, Indaiatuba ja tem um lugar assim: a Boutique dos
Pães. Uma empresa familiar, com atendimento excelente, comidinhas saborosas, vale muito a pena conhecer. Na
foto Fernanda, Crystiane e Vitória!!

Sejam muito bem vindos Sr. Fausto Martins e Dona Edna
Cortezi Martins da Up to Time papelaria, estamos muito
felizes com a chegada de mais um parceiro!! Na foto eles
estavam no Jantar italiano no Indaiatuba Clube em 2019!

Olá, sou a Breda Guedes, Fonoaudióloga da unidade
Indaiatuba, da Rede de Clínicas AUDIOCAMP que está
no mercado desde 2010, e tem por objetivo a reabilitação
dos pacientes com deficiência auditiva ou com problemas
respiratórios do sono (SAOS – Síndrome da Apneia
Obstrutiva do Sono. Para saber mais entre em contato
nos telefones: 0800.591.2124 e whatsApp: (19) 9-94363945!!

A Lojas Carneiro está com uma mega promoção, isso
mesmo “Queima Total de estoque do OUTLET na loja
do Polo Shopping Indaiatuba”, O Fernando e sua equipe
aguardam vocês!!

Parceira chegando para nosso evento o Frutos de Indaiá
e para nossa Revista, seja muito bem vinda, Dina Oliveira
- Massoterapeuta!!

Ellen da Cia do Salgado, tomando um delicioso café e
saboreando as delícias da Boutique dos Pães!!

Essa semana a Oucimar da Areia & Caçambas, fechou
contrato para o Frutos de Indaiá de 2022, obrigada pela
parceria!! Na foto Oucimar Barzan e Cleide Barzan com
o neto Gabriel, comemoravam a virada do ano na casa
do sobrinho Diego!

A Silbene Ribeiro da Horus Conservação Patrimonial,
traz uma dica de segurança toda semana, você já ouviu?
Acompanhe pelo instagram da @horuscp!!
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Mostra de Teatro NaLona
está com inscrições abertas
Até o momento grupos de 20 estados do país já se inscreveram
DIVULGAÇÃO

Mais de 240 espetáculos já foram apresentados nas cinco edições anteriores da Mostra NaLona

DA

REDAÇÃO

rmc@maisexpressao.com.br

A

6ª edição da
Mostra Nacional de Teatro
NaLona está com inscrições abertas até 14
de fevereiro, e podem
se inscrever todos os
tipos de companhias
teatrais, dentro e fora
do Brasil. Os interessados devem se inscrever
diretamente pelo site:
www.nalona.com.br .
Neste ano, devido a
pandemia da Covid-19,
as apresentações que
ocorrerão entre 12 e 27
de março, acontecerão

em três modalidades:
live (quando o espetáculo é transmitido ao
vivo e online), gravado
e presencial, porém,
nesta última, os teatros
da cidade de Hortolândia só poderão receber
30% da sua capacidade
normal.
De acordo com o
Centro Cultural Casa
de Joana, de Hortolândia, que organiza a
Mostra, até o momento
foram inscritos cerca
de 200 espetáculos,
vindos de 20 estados
do país, além de grupos
teatrais internacionais,
sendo um uruguaio e

outro italiano. A iniciativa foi viabilizada
com recursos da Lei
Aldir Blanc, de 2020,
em parceria com a prefeitura de Hortolândia,
e com o incentivo do
Estado de São Paulo
através do Projeto Proac, na modalidade de
promoção de festivais.
A organização informa que para as exibições online, o público receberá um link
chamado de “chapéu
virtual”, onde poderá
doar alguma quantia
em dinheiro, para contribuir com o cachê dos
artistas.

Edições anteriores
Nas cinco edições
anteriores, a Mostra
NaLona já apresentou
240 espetáculos para
40 mil pessoas. Além
disso, promoveu debates, cursos e espaços de
troca de experiências
entre os artistas, tornando-se referência ao
apresentar ao público
em geral um panorama
das artes cênicas na
atualidade, trazendo
novas linguagens teatrais, de todos os gêneros, contando com a
participação de artistas
tanto brasileiros quanto estrangeiros.

CINEMA

DENTE POR DENTE
2ª semana - Suspense Classificação 16 anos 85 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 19h40
[TC]
........................................
PINÓQUIO
3ª semana - Fantasia /
Aventura - Classificação 10 anos - 120 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 16h20
[TC] / 19h15 [TC]
Polo Shopping
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 15h20 /
18h40
........................................
ESTRANHO PASSAGEIRO: SPUTNIK
3ª semana - Ficção /
Suspense - Classificação 16 anos - 114 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 19h00
........................................
O
MENSAGEIRO
DO ÚLTIMO DIA
4ª semana - Suspense
/ Terror - Classificação
16 anos - 138 minutos
DUBLADO

Shopping Jaraguá
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 19h25
........................................
LEGADO EXPLOSIVO
5ª semana - Ação Classificação 14 anos
- 100 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 19h40
........................................
MULHER-MARAVILHA 1984
8ª semana - Aventura /
Ação - Classificação 12
anos - 151 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 18h50
Polo Shopping
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 16h05 /
19h25
........................................
TROLLS 2
10ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 16h00
Polo Shopping
Quinta (4), Sexta (5),
Segunda (8), Terça (9)
e Quarta (10): 15h40

www.topaziocinemas.com.br
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Nº 934

negócios & classificados

AP04987 - APARTAMENTO EDIFÍCIO FELICITTA- AU.85 m²- 03 dormitórios(sendo
01 suíte),todos com planejados, wc social, sala de jantar, sala de estar, cozinha
planejada, lavanderia, varanda com churrasqueira,02 vagas de garagem cobertas.
Condomínio com área de lazer completa, piscina adulto e infantil, sala de ginastica,
salão de festas, quadra poliesportiva, churrasqueira, brinquedoteca, playground.
Ótima localização, ao lado do Parque Ecológico, Poupatempo, próximo ao centro e
mercado Sonda,. R$ 520.000,00.

AP05008:APARTAMENTO INDAIATUBA/SP. AU. 85m²- 03 dormitórios(sendo 01
suíte), com planejados, sala de estar e jantar, cozinha americana, lavanderia com
armários, sacada gourmet com vidraça, andar alto, garagem para 02 autos. Condomínio com Área de lazer completa, Piscina Adulto e Infantil, Salão de Festas, Salão
Gourmet, Churrasqueira, Sauna, Spa, Sala de Massagem, Tecno louge. Próximo ao
centro, Poupa Tempo, Shopping Mall, Parque Ecológico. R$ 2.400,00 + CONDOMINIO + IPTU.

VENDAS:
TE06225 - JARDIM PIEMONTE - AT 417 M2 - TERRENO DE ESQUINA E DE FRENTE PARA A MATA
- VENDA R$ 325.000,00
TE06215 - JARDIM LAGUNA COLINAS DE INDAIATUBA - AT. 300m² R$ 210.000,00. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, A POUCOS MINUTOS DO CENTRO!
CA08644 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125
m² AC. 90 m² - 3 dormitórios (1 suíte), WC social,
sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo,
cozinha planejada integrada a área gourmet com
churrasqueira, cooktop e coifa e 2 vagas de garagem sendo 1 coberta. Condomínio com área de
lazer completa e portaria 24 horas. R$ 550.000,00
AP04967- AU 87,58 m² - APARTAMENTO TOTALMENTE MOBILIADO - SPAZIO LIVENZA- Apartamento 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.
AP04985 - DUETTO DI MARIAH - AU.83m²- 03
dormitórios, sendo 01 suíte todos planejados, wc
social, sala, cozinha planejada, lavanderia, 03 vagas de garagem, ampla area de Lazer do condomínio conta c/ diversas opções: piscinas c/ deck,
sauna, quadra poliesportiva, academia, sala de jo-

AP05007 - JATOBÁ -EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - CENTRO - AU. 120 m² - Apartamento
semi mobiliado com geladeira, microondas, fogão, sofá, mesa de jantar, camas tipo box
com 3 dormitórios sendo 1 suíte (sendo 1 dormitório com armário planejado), lavabo,
sala para dois ambientes com parede em concreto, lavanderia, wc de serviço, wc social
e garagem para 2 autos coberta. Condomínio com área de lazer completa e Portaria 24
horas!!!R$ 3.200,00 + COND + IPTU

CA08151 - JARDIM DOS AROMAS - AT 150 m² AC. 105 m² - 3 dormitórios (1 suíte com
armário), sala para 2 ambientes, cozinha com armários planejados, wc social, quintal
com churrasqueira e garagem para 2 autos. Condomínio com área de lazer completa e
portaria 24 horas. R$ 590.000,00

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.

AP05007 - JATOBÁ -EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - CENTRO - AU. 120 m² - Apartamento semi mobiliado com geladeira, microondas, fogão, sofá, mesa de jantar,
camas tipo box com 3 dormitórios sendo 1 suíte (sendo 1 dorm com armários planejados), lavabo, sala para dois ambientes com parede em concreto, lavanderia, wc
de serviço, wc social e garagem para 2 autos coberta. Condomínio com área de lazer
completa e Portaria 24 horas!!!R$ 3.200,00 + COND + IPTU

gos c/ brinquedoteca, playground, bicicletário, salão
de festas e 2 quiosques p/ churrasco. R$ 426.000,00

lazer completa e Portaria 24 horas!!!R$ 3.200,00
+ COND + IPTU

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.

CA09198 -SALTO - AT.350 m² AC. 270 m² - Casa
em condomínio Salto/SP. 4 dormitórios sendo 1
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.

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.
AP05007 - JATOBÁ -EXCELENTE LOCALIZAÇÃO CENTRO - AU. 120 m² - Apartamento semi mobiliado com geladeira, microondas, fogão, sofá, mesa
de jantar, camas tipo box com 3 dormitórios sendo
1 suíte (sendo 1 dorm com armários planejados),
lavabo, sala para dois ambientes com parede em
concreto, lavanderia, wc de serviço, wc social e garagem para 2 autos coberta. Condomínio com área de

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 24hrsLOCALIZADA EM ÁREA NOBRE - MUITO PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓGICO! R$ 3.000,00+ condomínio + IPTU.
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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.
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
CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala de estar,
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado,
área gourmet com churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala,
cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet.
Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala
de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet.
Aceita Permuta com Chácara ou Sítio.
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para
2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar
e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2
carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros,
churrasqueira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro,
lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio
ou apartamento.
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicionado, sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros
e edícula. Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de
segurança. Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil.
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.
APARTAMENTOS
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.
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar planejada, sala
de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda com churrasqueira e garagem
coberta para 2 carros. Possui ar condicionado.
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cervejaria, adega de
vinho, eletros de cozinha e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes.
Área de lazer completa e elevador.
TERRENOS

CHÁCARAS E SÍTIOS
CH723 – VALE DO SOL – R$465 MIL – 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha, e garagem a vontade.
Possui área gourmet com churrasqueira.
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, coz
planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé
com 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, varanda, piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos,
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$700 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de estar,
sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e garagem
coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com pia, piscina, campo de futebol pequeno, sala de musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado com
alambrado, garagem coberta para 2 carros.
IMÓVEL COMERCIAL
IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$1.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 2 salas. Parte superior 7 salas. OBS: Quase todas salas alugadas.
LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha
banheiro e lavanderia.
JD. MORADA DO SOL – R$1.350,00 – 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$700,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem.
APARTAMENTOS
JD. TROPICAL – R$1.000,00 – 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
CENTRO - R$6.000,00 - 300 m², pé direito 4 metros, 2 banheiros, escritório, 3 vagas para carro, torre
na frente com 15 metros e preparado para ar condicionado.
VILA FURLAN - R$1.600,00 - Área 60 m², 2 banheiros.
CENTRO – R$2.000,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar condicionado,
porta eletrônica e 1 vaga de garagem.
JD. PARAISO – R$2.500,00 – Área 240 m², sobre loja com escritório, 2 banheiros e pia de cozinha.
SALAS

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.

VILA MARIA HELENA - R$1.700,00 - Área 45 m² e wc
VILA MARIA HELENA - R$1.200,00 - Área 35 m², wc e varanda.
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e elevador.
TERRENOS
VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra

									

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
CA00420-VILA SORIANO-2 dorms+dep+2vagas.................................................. R$ 380.000,00
CA00366-VL. RUZ PERES-3 dorms c/ + dep + 3 vagas......................................... R$ 650.000,00
CA00365-JD TANCREDO NEVES-3 dorms+ dep+1vaga........................................ R$ 300.000,00
CA00388-ESPLANADA 1- 3 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas................................ R$ 730.000,00
CA00397-VILA AREAL- 3 dorms c/ 1 suíte+dep+2vagas...................................... R$ 450.000,00
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
CA00418-JARDIM DOS SABIÁS-(2 casa)02 dorm+dep+2vagas........................... R$ 380.000,00
CA00421-PAU PRETO-3 dorms c/ suíte +dep+2 vagas......................................... R$667.800,00
CASA EM CONDOMÍNIO
CA00424-CASA BELA-3 dormitórios c/ suíte+dep+1 vaga................................... R$ 655.000,00
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
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
CA00419-SÃO LUIZ -SALTO-4 suítes +dep+3vagas(alto padrão........................ R$ 2.300.000,00
CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 4 suítes+dep+3 vagas......................................... R$ 1.300.000,00
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
AP00179-VILA FELICITÁ 3 dormsc/ suíte+dep+2 vagas....................................... R$ 450.000,00
AP00175-SOHO- 3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas................................................. R$ 440.000,00
AP00092-EDIFÍCIO VICTÓRIA-3 dorms c/ suíte+dep 1 vaga ............................... R$ 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
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga.......................................................... R$ 125.000,00
AP00135-JARDIM MORUMBI- 2 dorms+dep+2vagas......................................... R$ 235.000,00
AAP00170-EDIFÍCIO WINDS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas............................... R$ 610.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dormsc/ suíte+dep+3vagas....................................... R$ 950.000,00
AP00174-CENTRAL PARK-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas.................................... R$ 750.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas........................................... R$ 325.000,00
AP00157-EDIFÍCIO CLASS- 2 dorms+dep+2vagas................................................ R$ 450.000,00
AP00180-LÊ JARDIN- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas........................................... R$ 530.000,00
AP00173-EDIFÍCIO CLASS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas................................... R$ 430.000,00
AP00166 PREMIUM RESIDÊNCIA - 02 dorms c/ suíte +dep+2 vagas................ R$450.000,00
AP00178-EDIFÍCIO IMAGINE-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas............................... R$ 550.000,00

AP00164-MAGESTIC- 3suítes+dep+3vagas(aceita permuta)........................... R$ 1.100.000,00
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
CH00062-NIRVANA- ITU- 4 dorms c/ suíte +dep+2vagas+piscina (aceita permuta) ..........R$ 750.000,00
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)
TE0095-DUAS MARIA-360M.............................................................................. R$ 530.000,00
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
TE00297-VILA HOMERO-300M (aceita troca .................................................................R$ 320.000,00
TE00298-VILA BURGESE-460M.......................................................................................R$ 450.000,00

ALUGA-SE
CONDOMÍNIO MAISON DU PARC
CASA MARAVILHOSA COM 3 SUÍTES
C/ PLANEJADOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
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
CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial)......... R$ 4.400,00+iptu
CA00347-PAU PRETO- 02 Dorms +dep+ 2 vagas(comercial)........................... .R$ 3.450,00=iptu
CA00400-CIDADE NOVA-06 Salas+ dep. (comercial)........................................ R$ 6.000,00+iptu
CA00422-MORADA DO SOL-1 dorm +dep+1vaga............................................ R$ 1.100,00+iptu
CASAS EM CONDOMÍNIO
CA00118-DUAS MARIA- 04 suítes + dep +4 vagas............................. R$ 10.500,00+cond e iptu
CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 04 suítes+dep+4vagas............................ R$ 7.500,00+cond+iptu
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
AP00171-DUETO DI MARIAH- 2 dorms c/ suíte+dep+2vags.................. R$ 1.900,00+cond+iptu
AP00103-DUETO DI MARIAH-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas................. R$ 1.800,00+cond+iptu
AP00018- BELO HORIZONTE-2 dorms c/suíte+dep+1 vaga.................... R$ 1.200,00+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
TE00140-JARDIM REGINA 600M...................................................................... R$ 2.000,00+iptu
TE00299-CIDADE NOVA 400M......................................................................... R$ 1.000,00+iptu
PONTO COMERCIAL E CHÁCARAS
CH00051-COLINAS DE INDAIATUBA- Quarto, banheiro e piscina (festas)................R$ 2.500,00
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
SALÃO 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
SA0004-AV CONCEIÇÃO-35MTS...................................................................... R$ 1200,00+iptu
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS................................................................. R$ 1.200,00+iptu
SA00021-CANDELARIA OFFICE-49MTS................................................................ R$900,00+iptu
GALPÕES
GL00028-VITÓRIA MARTINI - A/T 1000m-A/C 795m.................................... R$ 10.000,00+iptu.
GL00035-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-A/T 1000m-A/C840m........................... R$ 6.000,00+iptu
GL00039-EUROPARK- A/T 1000m A/C 980m................................................. R$ 15.000,00+iptu
GL00040-AMERICAN PARK-A/T1150m A/C1022m..........................................R$ 15.000,00+iptu

Imóveis

B3

B4

Serviços / Utilidades

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

Serviços/Utilidades
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Imóveis

Imóveis
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B8

Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Alianças

Advogados

Caçamba

Cartuchos

Mecânica

Pinturas

Pousada

Lava Rápido

Pizzaria

Serviços / Utilidades

B9

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Segurança eletrônica

Tintas

Tecnologia digital e internet

Veterinária

ERRATA
Comunicamos que na edição 933 do
Jornal Mais Expressão do dia 05 de
fevereiro de 2021, não foi publicado
o Edital de Extravio de documento do
Bar do Evandro, por motivos de erro
na atualização do sistema. Sendo assim
publicaremos o edital na edição 934.
Agradecemos a compreensão e pedimos
desculpas pelo ocorrido.
Grupo Mais Expressão.
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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 7109-6186

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 7109-6186

REF 04 - Bragança Paulista - R$1.000.000,00
- AT- 548,70 m² AC275,25 – Sobrado em
condomínio -Residencial Santa Helena, com
03 dorm, 02 suítes, 2
banheiros, sala, cozinha, garagem 4 vagas,
aceita apartamento de
menor valor em Bragança Paulista- Fone – (19)
9 7109-6186
REF 12 – Cond. Terra
Magna - R$1.400.000,00
Sobrado – AT- 360m² ac
– 250m², com 4 dormitórios, 1 suíte, salas de
jantar, estar e tv, bar/
adega, cozinha, armários embutidos, 4 banheiros, espaço gourmet
com churrasqueira, piscina com hidro, 4 vagas
de garagem, ar condicionado, aquecimento solar
e câmeras segurança.
Aceita permuta. 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)
98817-5312 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) 997743282 WhatsApp
Casa Nova condomínio
Veiena - 3 dormitórios
c/ suíte 2 vagas de garagem R$ 740.000,00
1299774-3282 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, 19-98339-7316
REF 07- Edif. Athenas – Lindo apto
R$1200.000,00 - Área
útil 184m², amplas sala e
cozinhas, 04 dormitórios,
02 suítes, 03 vagas de
garagem, salão de festas, piscina. Fone – (19
)9 7109-6186
Apartamento Jardim
América - para Venda
e Locação 2 dorm., Cozinha área de serviço.
Garagem Venda R$
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.: 99762-7997 /
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 /
98271-6141 Corra!
Vitória Régia - Apartamento com 02 dormitórios em ótimo acabamento e vaga de garagem
portaria 24 horas por
apenas R$140.000,00
F.: 99762-7997 / 982716141 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 - A.T.:
1.000 m², A.C.: 170m² .
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 em condomínio de alto padrão
Maison Du Parc - 495m²
Fone: (19) 99115-8368

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, cabeleileira
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 Domésticas)
F.: (19) 99212-1731

Alugo Carro 7 Lugares
- Ótimo estado, direto com
dono, viagem familiar São
Carlos/SP. 4 dias fim de
ano. Enteressados Whats
(19) 99928-6641
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Empregos
em empresas do ramo OPERADOR DE TORNO CNC– Experiência
químico.
FERRAMENTEIRO –
Experiência na função
de Ferramenteiro em
empresas de fundição
de alumínio. Experiência em Programar máquina CNC. Curso de
Leitura e interpretação
de desenho.
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 LOGÍSTICA – Ensino
médio completo. Informática básica. CNH B.
Irá dirigir os carros da
empresa. Experiência
em separação e expedição de materiais.
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 completo preferencialmente em Administração,
Ciências Contábeis ou
áreas correlatas. Experiência na função

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.

em operar Torno 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.SIMÃO VICENTE DA
SILVA com 92 anos,
Divorciado (a) sendo
filho (a) de CICERO
VICENTE DA SILVA e
MARIA MARFISA DA
SILVA. Deixa filho (s):
FRANCISCO,
FERNANDO, FATIMA, FLAVIO. Falecido (a) em:
03/01/2021, e Sepultado (a) no Cemitério de
Mangabeira-RN
aos
04/01/2021.
2.MANOEL
PEDRO
DA SILVA com 76
anos, Casado (a) com
SUELI LOPES FAGUNDES DA SILVA sendo
filho (a) de ANTONIO
PEDRO DA SILVA e
MARIA RITA DA CONCEIÇÃO. Deixa filho
(s): ISABEL, MARCOS,
MARCELO, CRISTIANO, ADRIANO, LUIS
(Maiores). Falecido (a)
em: 07/01/2021, e Sepultado (a) no Cemitério PQ, DAS FLORES
aos 08/01/2021.
3.ROSA ELIAS DA
COSTA com 83 anos,
Casado (a) com AVELINO PEREIRA DA
COSTA sendo filho (a)
de ANTONIO ELIAS
DA COSTA e CALISTINA MARIA DA COSTA. Deixa filho (s):
JOSE, CELESTRINO,
ALESTRINA, IONICE,
CLAUDINO,
MARIA,
ADELINO, MARIA MADALENA, BELARMINA, JOSELITA, VERA
(Maiores), FRANCISCO (Falecido). Falecido em: 13/01/2021, e
Sepultado (a) no Cemitério da Faz. Pajeú
de São Jose-BA aos
14/01/2021.
4.ANA RODRIGUES
DO
NASCIMENTO
com 91 anos , Era Viúvo(a) de BENEDITO
PIRES DO NASCIMENTO FILHO sendo
filho(a) de SEBASTIÃO

RODRIGUES e MARIA DAS DORES. deixa filho(s): BENEDITO,
GILMAR, REGINALDO,
LOURDES,
ANGELO,
ANA (MAIORES), Falecido em: 03/02/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
04/02/2021.
5.NAIR STAHL PACHECO com 83 anos , Casado (a) com ANTONIO DE
JESUS PACHECO sendo filho(a) de JOAQUIM
STAHL e BENEDITA
GONÇALVES
STAHL.
deixa filho(s): JUVANIRA
, ISRAEL, JOEL, OTONIEL, NATANAEL(TODOS MAIORES), ELIZA
(FAL), LAUDICEIA (FAL),
Falecido em: 04/02/2021,
e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
04/02/2021.
6.FATIMA DE LUCIA
SANTANA SENA com
57 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de
JOSE SANTANA SENA
e CARMELINA CECILIA
SENA. deixa filho(s):
THIAGO,
GRACE
,
DOUGLAS (MAIORES),
KELLY ( FAL ), Falecido em: 04/02/2021, e
sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
05/02/2021.
7.NELSON
TOSIMITI
OGATA com 71 anos
, Era Divorciado(a) de
ROSA
IMACULADA
BUGIGA OGATA sendo
filho(a) de MASSATOSCHI OGATA e MIE OGATA. deixa filho(s): KAREN
40, KEISE 36, Falecido
em: 04/02/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 05/02/2021.
8.SEBASTIÃO MARIA
DO NASCIMENTO com
68 anos , Casado (a) com
APARECIDA LOPES DO
NASCIMENTO sendo filho(a) de JOAQUIM MARIA DO NASCIMENTO e

FRANCISCA TORRES
DE PAULA NASCIMENTO. deixa filho(s): CILENE, SONIA, EDSON,
EDVALDO, EDMILSON,
EDER, MARIA CAROLINA ( MAIORES ), Falecido em: 04/02/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
05/02/2021.
9.ANTENOR
DOMINGOS DOS SANTOS
com 73 anos , Era Divorciado(a) sendo filho(a)
de
GEDALVA MARIA
DA CONCEIÇÃO. DEIXA FILHOS, Falecido
em: 04/02/2021, no e
sepultado(a) no SÃO
LUIS,MACEIO-AL aos
05/02/2021.
10.SEBASTIAO
FERREIRA com 86 anos ,
Casado (a) com APARECIDA ROCHA FERREIRA sendo filho(a) de
ANTONIO
FERREIRA
e MARIA CANDIDA DE
JESUS. deixa filho(s):
OSVALDO,APARECIDO,DENIVALDO,NIVALDO (MAIORES), Falecido em: 05/02/2021, e
sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
05/02/2021.
11.CELIA
MOREIRA
DA SILVA com 63 anos
, Casado (a) com JADIR
MARIANO DA SILVA
sendo filho(a) de JOSE
PINTO MOREIRA e RITA
RODRIGUES DA SILVA.
deixa filho(s): RENATA,
LUIZ ( MAIORES ), Falecido em: 05/02/2021,
e sepultado(a) no PQ.
DAS ALEIAS CAMPINAS SP aos 05/02/2021.
12.MARIZA
MALAQUIAS com 72 anos ,
Casado (a) com JOSE
MARIA
MALAQUIAS
sendo filho(a) de NELSON
LAURENCIANO
e HELENA JORDANO
LAURENCIANO.
deixa filho(s): MAGALI 53,

IARA 49, Falecido em:
05/02/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 06/02/2021.
13.CARLOS JOSE DA
PALMA com 73 anos ,
União Estável com SOLANGE ROSA VIEIRA
sendo filho(a) de ROBERTO JOSE DA PALMA e IRENE PALMA.
deixa filho(s): JULIA
(MAIOR), Falecido em:
05/02/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 06/02/2021.
14.ROSA DE ALMEIDA
VIEIRA com 92 anos ,
Era Viúvo(a) de ISAURO PAES VIEIRA sendo
filho(a) de EGYDIO JOAQUIM DE ALMEIDA e
EULALIA MARIA DA SILVA. deixa filho(s): MARIA DE JESUS , ADÃO
, LUIS CARLOS , ANTONIO (TODOS MAIORES), MARIA APARECIDA , JOSE DE ALMEIDA
, BENEDITO, CELIA ,
EVA , GERALDO, MARIA ELI, JOSE IZIDORO, MARIA MADALENA
( Falecidos ), Falecido
em: 06/02/2021, e sepultado(a) no PARQUE
DOS
INDAIAS
aos
06/02/2021.
15.ZENAIDE BORGES
SOUSA com 61 anos ,
Era Viúvo(a) de JOSE
DO SOCORRO MACHADO DE SOUSA
sendo filho(a) de JOSE
SEBASTIÃO DOS SANTOS e ALZIRA BORGES DOS SANTOS.
deixa filho(s): ELISEU,
LILIAN, MICHELE, ELAINE (MAIORES), Falecido em: 06/02/2021, e
sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
07/02/2021.
16.DIONE SOLOMANDO SPELLO com 82
anos , Casado (a) com
ANTONIO
SPELLO
sendo filho(a) de PRIS-

CO SOLOMANDO e
AUGUSTA
MATIELO
SOLOMANDO.
deixa
filho(s): JORGE , VIVIANE , LEILA (TODOS
MAIORES )., Falecido
em: 06/02/2021, e cremado(a) no CREMATORIO O PORTAL ITATIBA
-SP aos 08/02/2021.
17.JOSE ELIAS FREITAS ZAINUN com 70
anos , Casado (a) com
AZELI BERTOLI sendo
filho(a) de FLORIVAL
ZAINUN e RACHEL
FREITAS ZAINUN. deixa filho(s): LUCAS 30,
BIANCA 26, Falecido
em: 07/02/2021, e sepultado(a) no PARQUE
DOS
INDAIAS
aos
07/02/2021.
18.LUCAS
SARTORELLI AMARO com 37
anos , Casado (a) com
TATIANE LOPES DE
CARVALHO
SARTORELLI AMARO sendo
filho(a) de JOÃO FELIX
AMARO e ANA MARIA
SARTORELLI AMARO.
deixa filho(s): JOÃO
CARLOS (10), Falecido em: 07/02/2021, e
sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
07/02/2021.
19.WALDOMIRO INACIO FERREIRA com 91
anos , Era Viúvo(a) de
ANA BASSO FERREIRA
sendo filho(a) de LUIZ

INACIO FERREIRA e
IDALINA GONÇALVES.
deixa
filho(s):
LUIZ,
CONCEIÇÃO, EDSON
(MAIORES),
Falecido
em: 07/02/2021, e sepultado(a) no CANDELARIA
aos 08/02/2021.
20.MARIA JOSÉ BATISTA DE ARAGÃO com
73 anos , Era Solteiro(a)
sendo filho(a) de PEDRO
BATISTA DE ARAGÃO e
OLIVIA JAQUEIRA DE
ARAGÃO. deixa filho(s):
ERONALDO,
EVALDA(MAIORES) EDINELSA, EVALDO (FAL), Falecido em: 07/02/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
08/02/2021.
21.ZELAINE
MATIAS
DE SOUSA com 32
anos , Era Solteiro(a)
sendo filho(a) de JOSE
MATIAS DE SOUSA e
APARECIDA BELINI DE
SOUZA. deixa filho(s):
YASMIM 03, Falecido
em: 07/02/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 09/02/2021.
22.ANGELO MUNARIM
NETTO com 90 anos ,
Era Viúvo(a) de MARGARIDA DE CAMARGO MUNARIM sendo
filho(a) de CEZARIO
MUNARIM e ADELAIDE
BERNARDINETTI. deixa
filho(s): ENIO, ANTONIO
(MAIORES),
Falecido

em: 08/02/2021, e sepultado(a) no CANDELARIA
aos 08/02/2021.
23.JOSE LUIZ CORREA
com 61 anos , Casado
(a) com MARIA JOSE
DE OLIVEIRA CORREA
sendo filho(a) de JOAQUIM VERGILIO CORREA e IZABEL SANTINA
CORREA. deixa filho(s):
MICHELI , ESMIELI ,
MAIALA (MAIORES), Falecido em: 08/02/2021, e
sepultado(a) no DA SAUDADE SALTO SP aos
08/02/2021.
24.GRACIETTE
DE
AZEREDO
FRANCO
com 95 anos , Era Viúvo(a) de ALBERTO
FRANCO sendo filho(a)
de WALDEMIRO CABRAL DE AZEREDO
e ALBERTINA ALVES
DE AZEREDO. deixa
filho(s): MARISA 76,
IRANI 72., Falecido em:
09/02/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 09/02/2021.
25.JAMIR RODRIGUES
com 69 anos , Casado
(a) com HELENA DE
OLIVEIRA RODRIGUES
sendo filho(a) de JOAO
RODRIGUES FILHO e
CIRIA FERREIRA RODRIGUES. deixa filho(s):
ELAINE (43)., Falecido
em: 09/02/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 09/02/2021.

26.TERESA
MURACA com 51 anos , Era
Solteiro(a) sendo filho(a) de PASQUALE
MURACA e LUISA DE
LUCA MURACA. deixa
filho(s): KAREN(31) ,
GIOVANNA (FAL )., Falecido em: 09/02/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS
aos 10/02/2021.
27.OLIVA SOCOMANDI DE ALMEIDA com
93 anos , Era Viúvo(a)
de JOAQUIM SILVERIO DE ALMEIDA
sendo filho(a) de OLIVEIRO SOCOMANDI
e MARIA FERREIRA.
deixa filho(s): RUBENS
, CARLOS , JOSE ,
OLIVERIO , PAULO
, LUIZA , SILVANA ,
ELIZEU , JOAQUIM
(MAIORES) JAIR, MARIA (FALECIDOS), Falecido em: 09/02/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS
aos 10/02/2021.
28.JOGERCINA SILVA
DE SANT ANNA com
81 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de
JOSE
BENEDICTO
GOMES DE SANT
ANNA e VENINA SILVA
DE SANT ANNA. NÃO
DEIXA FILHOS, Falecido em: 10/02/2021,
e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
10/02/2021.
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