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Escolas de Indaiatuba 
seguem abertas mesmo 
na fase vermelha Plano SP ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

SAÚDE

PANDEMIA

A secretária de Saúde de Indaiatuba, Graziela Garcia, informou nesta 
quarta-feira (03), que os hospitais do município (Haoc, Santa Ignês e leitos 
externos) atingiram 100% de ocupação na UTI para Covid-19. 

Devido ao aumento de novos casos, internações e 
óbitos pela Covid-19, o Governador João Doria anun-
ciou nesta quarta-feira (03) que todos os municípios 
paulistas voltarão para fase vermelha.

Hospitais atingem 100% de 
ocupação na UTI para Covid-19

Indaiatuba volta para fase 
vermelha do Plano SP
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A equipe do Troféu Frutos de Indaiá já co-
meçou a contatar os 
escolhidos, em voto 
com a população, 
para aderirem a 
Campanha Publi-
citária e as cotas de 
participação na entre-
ga do Troféu Fru-
tos de Indaiá, 
que dá direi-
to ao troféu, 
um jantar a 
francesa e um 
show especial 
com cantores 
de reconheci-
mento nacio-
nal.

A Virada SP acontece 
neste sábado (06) e Indaia-
tuba foi selecionada por 
intermédio do programa 
#JuntosPelaCultura para 
apresentar os parques e os 
diversos pontos turísticos 
da cidade durante a Virada 
SP.

xxxx

Virada SP Online 
de Indaiatuba 
acontece neste 
sábado

xxx

Dr. Caio Fabrício 
Caetano recebe o 
Troféu Frutos de Indaiá

CULTURA

xxx
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A Secretaria de Saúde 
de Indaiatuba informa 
que idosos acima de 80 
anos serão vacinados 
contra a Covid-19 neste 
sábado (06). A imu-
nização ocorre em siste-
ma drive-thru e pedestre 
no CET.

Idosos acima 
de 80 anos serão 
vacinados contra 
a Covid-19

IMUNIZAÇÃO
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Apesar do aumento 
dos casos da Covid-19 
na cidade e a volta para 
a fase vermelha do Pla-
no SP, as salas de aulas 
das escolas municipais, 
estaduais e particulares 
de Indaiatuba continua-
rão abertas para receber 
os alunos. Em live rea-
lizada nesta quarta-feira 
(03) a secretária Munici-
pal de Educação, Rita de 
Cássia Trasferetti, disse 
que o município aderiu 
as recomendações da 
Secretaria Estadual da 
Educação por entender 
que as atividades esco-
lares são fundamentais 
neste momento de pan-
demia. 
(Foto tirada antes da pandemia)

ESPORTES

O Esporte Clube Primavera inicia neste sábado (6) sua trajetória em 
busca do título da Série A3 do Campeonato Paulista e, consequente-
mente, do tão sonhado acesso à Série A2 da competição. 

Primavera inicia caminhada 
na Série A3 do Paulista 
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Tradicionalmente, o dia 08 de março é conhecido como o Dia Internacional da Mulher, ocasião 
para uma reflexão a respeito das agruras a que muitas mulheres são expostas cotidianamente, seja 
através de agressões físicas, seja por meio de agressões psicológicas ou até mesmo por assédio moral.

A violência psicológica se configura como qualquer conduta que cause dano emocional em geral, 
e prejudique o pleno desenvolvimento da mulher, controlando suas ações, comportamento, crenças 
ou decisões.

O grande obstáculo enfrentado pela vítima é identificar a violência, que ocorre de forma sutil e 
progressiva. Tal situação está prevista no artigo 7º II da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Com o isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19, houve um grande aumento no índice 
de violência doméstica e familiar sofrida por mulheres que, diante da necessidade de isolamento em 
seus lares, passaram a conviver dia e noite com seus agressores.

Considerando esse cenário e inspirado na justiça Peruana, o Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, criou o projeto “Carta de Mulheres”. A medida visa promover orientações e informações ade-
quadas às vítimas, esclarecendo dúvidas e direcionando-as. Importante esclarecer que o procedimento 
é totalmente sigiloso. Não há qualquer encaminhamento de relatos a órgãos da justiça.

Trata-se de uma equipe de profissionais que atua na coordenaria da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar do poder judiciário do estado de São Paulo, que visa analisar o caso, informar 
os locais para atendimento adequado, como delegacias, casas de acolhimento, defensoria pública, 
ministério público, além de diversos programas de ajuda de instituições públicas ou organizações 
não governamentais.

Também são esclarecidos os possíveis desdobramentos em casos de denúncia e os tipos de me-
didas protetivas existentes.

Além das vítimas, o programa também é voltado á aqueles que desejam ajudá-las.

Para participar, baste acessar o link  www.tjsp.jus.br/cartademulheres e prestar as infor-
mações necessárias. A equipe entrará em contato e realizará o atendimento.

Dra. Nara Emília Selone de Sousa

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (3) a ativação de 500 novos leitos para o 
combate à pandemia do coronavírus. Destes, 339 leitos são de UTI COVID e outros 161 de enfer-
maria em hospitais estaduais, municipais e vinculados ao SUS, como Santas Casas e serviços 
filantrópicos. A finalidade é garantir atendimento aos pacientes graves e fortalecer a rede em 
regiões que apresentam elevação das taxas de ocupação

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Imagem da SemanaEditorial
Replay?

Um ano após a primeira confirmação da Covid-19 no Brasil e quase um ano do 
início da quarentena, chegamos a março com a sensação de estarmos vivendo tudo 
denovo.

Em março de 2020 tudo fechou. Estávamos na fase vermelha do Plano SP e o 
cenário era assustador. E um ano após, cá estamos nós novamente na fase vermelha 
e o cenário se mantem assustador.

Exagero, falta de bom senso, frescura, cuidado redobrado... enfim cada cabeça 
uma sentença. Mas, a única certeza que temos é que o vírus está aí e dessa vez mais 
avassalador. A velocidade de transmissão está esgotando os leitos de UTI´s e enfer-
maria do Estado de São Paulo. Aliás, não só em SP, mas no Brasil todo. 

Vemos cenas que parecem de filmes. Famílias destruídas pela morte de um ente 
querido. Um minúsculo vírus que acaba com toda a imunidade do ser humano, 
independente do tamanho, da saúde e do porte atlético ou não. É impossível não 
ver que as coisas fugiram totalmente do controle.

Uns colocam a culpa no governo por estar sendo omisso. Outros dizem que a 
culpa é de parte da população que não estão levando a sério o agravamento sani-
tário que país está passando. Fato é que os dois lados tem culpa. Os governantes e 
a população.

Os governantes por fazerem vista grossa na hora que tem que fiscalizar e aplicar 
as medidas necessárias para conter a transmissão do vírus. A população por achar 
que tem o poder na mão, tanto para fazer o que bem entendem, quanto a saúde de 
todos que estão ao redor.

Infelizmente a cura da pandemia depende de todos, sem exceção. A vacina está 
aí e uma parte da população já começou a ser imunizada, porém até atingir a po-
pulação necessária para que seja considerado livre da pandemia, vai demorar. Com 
isso, a única medida de prevenção que temos que evitar as aglomerações e manter o 
distanciamento social, além do uso de máscara. São ações simples, mas que podem 
não só salvar a sua vida como de todos ao seu redor.

XEQUE-MATE
Direitos que nenhuma mulher deve abrir mão

Números viraram nomes, rostos. Não tem 
jeito. Muito mais do que falar sobre esquerda 
ou direita, estamos falando de vida. A vida 
em primeiro lugar. Hoje muitos hospitais 
do Brasil estão tendo que optar por quem 
deve socorrer. Vaga na UTI? Não tem. Não 
tem nem para quem é de classe média baixa 
como também para o rico. Há poucos dias, o 
Hospital Sírio Libanês estava com uma fila 
de espera de 23 pessoas na UTI.  Caos total! 
Não atirem pedra em fulano ou beltrano. Não 
existe culpa ou culpado. Existe um vírus. Ou 
melhor, até podemos falar sobre “culpa”, mas antes 
vamos nos curar. Curar tanto fisicamente como 
socialmente. Pensarmos no que de fato quer dizer 
o termo “ser humano” e raça racional. Entender 
que todos vivemos em uma mesma comunidade 
e estamos no mesmo barco. Se o barco pender 
para um lado, fatalmente irá afundar. Temos que 
tentar manter o equilíbrio mental, econômico e 
social. Só assim, conseguiremos passar por essa 
grande tempestade que o mundo está vivendo.  
Por isso, o lockdown torna-se necessário. 
Sabemos que nem todos estão contentes 
com essa situação e decisão, mas o nosso 
inimigo é invisível e está em todo o lugar.  
Culpado? Culpados? Deixemos que a justiça 
e a história contem isso para a posteridade. 
Mais tarde poderemos compreender todos 
os aspectos que circundam esse vírus.   
No momento, empatia humanidade.

Fernanda Bugallo 
Jornalista, comunicadora,  atriz, roteirista e diretora.
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Hospitais de Indaiatuba atingem 100% 
de ocupação na UTI para Covid-19
A partir de agora quem precisar de UTI entrará no sistema de agendamento da Cross

A secretária de 
Saúde de In-
daiatuba, Gra-

ziela Garcia, informou 
nesta quarta-feira (03), 
que os hospitais do 
município (Haoc, San-
ta Ignês e leitos exter-
nos) atingiram 100% 
de ocupação na UTI 
para Covid-19. 

A partir de agora o 
munícipe que precisar 
ser internado para aten-
dimento hospitalar in-
tensivo, entrará no sis-
tema de agendamento 
da Central de Regula-
ção de Ofertas e Servi-
ços de Saúde (Cross) e 
será encaminhado para 
a cidade que haver lei-
to de UTI disponível.

“Infelizmente esta-
mos passando por um 
momento gravíssimo 
da pandemia, e batendo 
recorde em casos con-
firmados, internações 
e óbitos”, lamenta. “E 
isso está ocorrendo não 
somente em Indaiatu-
ba, mas sim em todo o 
país”, enfatiza.

De acordo com 
dados da Secretaria 
Municipal de Saúde, 
Indaiatuba registrou, 
até a data desta quar-
ta-feira, em um ano de 
pandemia, 15.221 ca-
sos confirmados, sen-
do 361 óbitos. A pasta 
também informou que 
entre os dias 01 e 03 de 
março, 15 pessoas pre-
cisaram ser transferi-
das para um tratamento 
intensivo, sendo que 7 
pacientes tem menos 
de 40 anos de idade. 
“Isso nos mostra que o 
vírus não escolhe ida-
de, e que o perfil dos 
pacientes mudou. Mui-
tos jovens acreditam 
que a UTI salva vidas, 
mas o que vemos é o 
contrário”, disse a se-
cretária. “Infelizmente 
a maioria dos pacientes 

que foram para a UTI 
acabaram falecendo 
devido a complicações 
da Covid-19”, enfatiza.

Para o prefeito Nil-
son Gaspar a alta cir-
culação do vírus na 
cidade se deve a uma 
parte da população que 
insiste em se aglome-
rar em festas clandes-
tinas. “Estamos desde 
o início da pandemia 
pedindo para que a po-
pulação leve a sério o 
coronavírus, pois ele é 
vírus altamente conta-
gioso, e apesar de já ter 
iniciado a vacinação, a 
nossa única arma con-
tra a contaminação é o 
isolamento e o distan-
ciamento social”, disse.

Graziela também 
apresentou outros nú-
meros. Segundo ela, de 
janeiro a março deste 
ano houve um aumen-
to de casos na ordem 
de 33% e que somente 
neste ano 68 pessoas 
perderam a vida devi-
do a complicações do 
coronavirus. “Somente 
nesta semana, Indaia-
tuba perdeu 6 pesso-

as”, lamenta.
Além disso, a se-

cretária demonstra 
preocupação ao re-
velar os números 
crescentes de novos 
casos na cidade. De 
acordo com ela, há 7 
dias atrás, Indaiatuba 
confirmava 40 novos 
casos por dia. Nesta 
semana o número do-
brou, chegando a 80 
novos casos diários. 
“Se esse número per-
manecer, até o final 
desta semana, teremos 
600 novos casos de 
Covid-19 na cidade”, 
informa. “Estamos 
numa corrida contra 
o tempo e temos que 
nos proteger e seguir 
todos os protocolos 
sanitários e de segu-
rança”, finaliza.

Tele Medicina
A secretária de 

Saúde informa que as 
pessoas que tiverem 
sintomas gripais de-
vem procurar atendi-
mento médico através 
da plataforma digital 
“Minha Saúde”. A 

Leito de UTI exclusivo para a Covid-19, no Haoc, atingiu 100% de ocupação

Telemedicina funcio-
na todos os dias, até 
às 22 horas, e conta 
com quatro médicos 
que irão orientar os 
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pacientes. A platafor-
ma está disponível 
no site da Prefeitura 
Municipal de Indaia-
tuba www.indaiatuba.

sp.gov.br em ícone no 
canto inferior direito.

O atendimento 
online funciona da 
seguinte forma. O 
morador de Indaia-
tuba que apresentar 
qualquer sintoma de 
gripe deve acessar o 
“Minha Saúde” - Te-
leatentimento Co-
vid-19, e fazer uma 
triagem, respondendo 
a um questionário do 
sistema, que avaliará 
automaticamente o 
quadro clínico. Caso 
sejam sintomas leves 
o paciente receberá 
as devidas orienta-
ções para se cuidar e 
recuperar em casa. Se 
a plataforma identifi-
car sintomas de maior 
gravidade o paciente 
passará para o atendi-
mento médico online. 
Para isso é necessário 
ativar a câmera e mi-
crofone do dispositi-
vo (celular ou compu-
tador).
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Indaiatuba volta para fase vermelha do Plano SP
Novo decreto também estende o Toque de Restrição de Circulação noturna

Devido ao au-
mento de novos 
casos, interna-

ções e óbitos pela Co-
vid-19, o Governador 
João Doria anunciou 
nesta quarta-feira (03) 
que todos os municípios 
paulistas voltarão para 
fase vermelha, a mais 
restrita do Plano SP. O 
decreto entra em vigor 
às 0h deste sábado (06) 
e segue até o dia 19 de 
março. “Não podemos 
ver pessoas morrendo e 
esperando atendimento 
e nada fazer. Infelizmen-
te temos que fazer uma 
escolha e escolhemos 
a vida”, disse Doria. 
Ainda em seu pronun-
ciamento, o governador 
afirmou que as próximas 
duas semanas serão as 
mais difíceis desde o 
início da pandemia, há 
um ano. 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

 Indaiatuba, assim como todas as cidades paulistas, volta para fase vermelha com piora da pandemia

Além disso, o gover-
nador também estendeu 
o horário do Toque de 
Restrição de Circu-
lação, das 20h às 5h. 
Nesse período somente 
os serviços essenciais 
podem funcionar. Esta 
medida visa coibir as 
aglomerações que ocor-
rem à noite.

Segundo dados da 
Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo 
entre os dias 2 e 3 des-
te mês, 468 perderam 
suas vidas devido a Co-
vid-19. O número re-
gistra recorde de óbitos 
desde o início da pande-
mia, em março de 2020. 
Além disso, os números 
apresentados pela pasta 
mostram que o total de 
pacientes internados em 
estado grave chegou 
a 7.415, com média 
diária de cem novas 
internações em todas 
as regiões de São Paulo 
nos últimos dez dias. “É 

uma situação alarmante 
e que pede ações rígi-
das. Infelizmente temos 
que restringir o funcio-
namento do comércio 
para que não sejamos 
acometidos pelo colap-
so na saúde tanto públi-
ca quando particular”, 
disse o coordenador do 
Centro de Contingên-
cia da Covid-19, Paulo 
Menezes.

Serviços 
permitidos
De acordo com o 

Plano SP, a fase ver-
melha só permite fun-
cionamento de serviços 
essenciais como indús-
trias, escolas, bancos, 
lotéricas, serviços de 
saúde e de seguran-
ça públicos e priva-
dos, construção civil, 
farmácias, mercados, 
padarias, lojas de con-
veniência, feiras livres, 
bancas de jornal, postos 
de combustíveis, la-

vanderias, hotelaria e 
transporte público ou 
por aplicativo, entre 
outros.

Os serviços essen-
ciais precisam cumprir 
protocolos sanitários 
rígidos, como forneci-
mento de álcool em gel, 
aferição de temperatura, 
ventilação de ambien-
tes, controle de fluxo de 
público e horário dife-
renciado para abertura 
e fechamento. 

Já os comércios e 
serviços não essenciais 
só podem atender em 
esquema de retirada 
na porta, drive-thru e 
pedidos por telefone ou 
internet. Academias, 
salões de beleza, restau-
rantes, cinemas, teatros, 
shoppings, lojas de rua, 
concessionárias, escri-
tórios e parques deverão 
ficar totalmente fecha-
dos ao público.

As atividades re-
ligiosas também são 

permitidas na fase ver-
melha, porém devem 
atingir 30% da ocu-
pação total, e devem 
ser encerrada às 20h, 
quando começa o Toque 
de Recolher.

Em Indaiatuba, o 
Paço Municipal atende-
rá o público presencial-
mente, das 8h às 15h, 
e o Parque do Mirim, 
Museu da Água e o 
estacionamento do Par-
que Ecológico estarão 
fechados.

Indaiatuba
Em live realizada 

nesta quarta-feira (03) o 
prefeito Nilson Gaspar 
lamentou a reclassifica-
ção do Plano SP. “Mais 
uma vez o comerciante 
irá pagar a conta daque-
les que insistem em não 
obedecer os protocolos 
com isolamento e dis-
tanciamento social”, 
disse. “Desde o início 
da pandemia estamos 

pedindo a colaboração 
de todos para que In-
daiatuba pudesse mos-
trar melhora na situação 
sanitária gravíssima que 
estamos vivendo, porém 
um ano após estamos 
vivendo um dois piores 
momentos da pande-
mia”, complementa.

Ainda segundo Gas-
par, apesar de ser contra 
o fechamento do comér-
cio a Administração 
Municipal está de mãos 
atadas. “Infelizmente 
não posso ir contra o 
decreto estadual. Se as-
sim eu fizer eu respondo 
civil e criminalmente”, 
afirma.

Além disso, o prefei-
to enfatizou que tanto a 
Polícia Militar quanto a 
Guarda Municipal irão 
fiscalizar pesado no mu-
nicípio, e que denúncias 
devem ser feitas através 
dos telefone 190 da Po-
lícia Militar e 153 da 
Guarda Municipal. 
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A imunização ocorre em sistema de drive-thru no Centro Esportivo do Trabalhador

Idosos acima de 80 anos serão vacinados 
contra a Covid-19 neste sábado

Os idosos que tenham mais de 80 anos, e que não receberam a primeira dose da vacina também serão imunizados

A Secretaria de 
Saúde de In-
daiatuba in-

forma que idosos com 
80 e 81 anos serão 
vacinados contra a Co-
vid-19 neste sábado 
(06). A imunização 
ocorre em sistema dri-
ve-thru e pedestre no 
Centro Esportivo do 
Trabalhador (CET) 
localizado na Aveni-
da Conceição, 1.885, 
Cidade Nova I, das 9h 
às 16h.

Os idosos que te-
nham mais de 80 anos, 
e que não receberam 
a primeira dose da 
vacina também se-
rão imunizados. Para 
ser vacinado é preciso 
levar a confirmação 
do cadastro no Minha 
Saúde, um documen-
to com foto e com-
provante de endereço 
(IPTU, conta de água 
ou luz).

Ainda seguindo o 
plano de vacinação, 
a pasta informa que 
hoje (05), no período 
da manhã, os idosos 
acima de 90 anos rece-
berão a segunda dose 
da vacina, também no 
CET, e em sistema dri-
ve-thru e pedestre. Os 
acamados receberam a 
imunização em domi-
cilio e devem aguardar 
o contato da prefeitura 
para agendar o dia e 
horário.

Questionada sobre 
a vacinação em idosos 
com 77 a 79 anos, a 
secretaria de saúde, 
Graziela Garcia, disse 
que não há previsão, 
mas espera-se que a 
cidade receba mais 
doses do Governo do 
Estado na próxima 
semana. “Não estamos 
seguindo o calendário 
de vacinação estadual, 
pois estamos receben-
do poucas doses do 
estado”, informa.

Após a vacinação 
caso  a lguém s in ta 
alguma reação pode 
procurar uma unidade 
de saúde e passar por 

FOTO: ELIANDRO FIGUEIRA/PMIDENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

atendimento médico 
para relatar o aconteci-
mento. O médico fará 
uma notificação para 
o Departamento de 
Vigilância Epidemio-
lógica que irá informar 
ao Estado tais reações 
adversas e o mesmo 
fará a notificação ao 
fabricante.

Segundo a pasta, 
Indaiatuba vacinou até 
esta quarta-feira (03) 
quase 14 mil pessoas, 
sendo que 10 mil rece-
beram a primeira dose, 
e 3.663 já receberam a 
segunda dose.

Consórcio
O prefeito Nilson 

Gaspar disse que ma-
nifestou interesse em 
fazer parte do con-
sórcio de municípios 
para compra de vacina 
contra a Covid-19, que 
é formado pela Frente 
Nacional de Prefeitos 
(FNP), e que aguarda 
retorno para dar anda-
mento ao processo. 

A FNP pretende 
elaborar um modelo 
de projeto de lei para 
ser enviado às câmaras 

municipais para que as 
cidades participem das 
compras. 

A ideia é que as 
prefei turas possam 
comprar as vacinas 
caso o Plano Nacional 
de Imunização (PNI), 
coordenado pelo Mi-
nistério da Saúde, não 
seja capaz de suprir 
toda a demanda. “O 
consórcio não é para 
comprar imediatamen-
te, mas para termos 
segurança jurídica no 

caso de o PNI não dar 
conta de suprir toda a 
população. Nesse caso, 
os prefeitos já teriam 
alternativa para isso”, 
explicou o presidente 
da FNP, Jonas Doni-
zette, durante a reu-
nião de lançamento da 
iniciativa. 

Estão sendo avalia-
das formas de financiar 
a aquisição dos imuni-
zantes. Há três possi-
bilidades principais: 
recursos do governo 

federal; financiamento 
por organismos inter-
nacionais e doações de 
investidores privados 
brasileiros.

O secretário-execu-
tivo da FNP, Gilberto 
Perre, esclareceu que 
a intenção não é com-
petir com o Ministério 
da Saúde na compra de 
vacinas, mas de somar 
esforços. “Os desafios 
são grandes, mas a 
proposta não é contra-
por o governo em re-

lação às vacinas que já 
estão em contratação, 
é somar esforços com 
as que têm potencial. 
Essa pandemia pode 
se transformar em en-
demia e os municípios 
precisam estar prepa-
rados para alcançar re-
sultados positivos com 
a vacinação”, disse. 
Até o momento, dez 
vacinas estão aprova-
das e disponibilizadas 
e cerca de 240 estão 
em teste. 
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As escolas estão seguindo todos os protocolos para garantir a segurança 
e saúde de alunos, professores e funcionários

Escolas de Indaiatuba seguem abertas 
mesmo na fase vermelha do Plano SP
Indaiatuba seguirá orientações da Secretaria Estadual de Educação

Apesar do aumen-
to dos casos da 
Covid-19 na ci-

dade e a volta para a fase 
vermelha do Plano SP, as 
salas de aulas das escolas 
municipais, estaduais e 
particulares de Indaiatuba 
continuarão abertas para 
receber os alunos.

Em live realizada nesta 
quarta-feira (03) a secretá-
ria Municipal de Educação, 
Rita de Cássia Trasferet-
ti, disse que o município 
aderiu as recomendações 
da Secretaria Estadual da 
Educação por entender 
que as atividades escolares 
são fundamentais neste 
momento de pandemia. 
Ainda segundo Rita, as 
aulas presenciais ocorrerão 
com a capacidade de 20% 
dos estudantes. “Apelo 
para que os professores 
entendam a necessidade 
de manter a escola aberta 
e fazer cumprir nossa res-
ponsabilidade”, disse. 

Apesar de estarem man-
tidas as aulas presenciais, 
nas fases vermelha e laran-
ja do Plano SP, os pais tem 
autonomia em decidir se os 
filhos vão ou não à escola. 

“Os pais que não sentirem 
segurança podem optar por 
manter as aulas remotas. 
As atividades continuarão 
sendo disponibilizadas pelo 
grupo do WhatsApp para 

os estudantes do ensino 
municipal”, informa.

De acordo com a pasta, 
em fevereiro foi registrado 
uma frequência de 50%, 
sendo que quase 12 mil 

alunos compareceram as 
aulas presenciais nas esco-
las municipais.

Ainda segundo Rita, as 
escolas particulares tem au-
tonomia para decidir como 
prosseguir neste momento. 

O prefeito Nilson Gas-
par também enfatizou a 
importância de manter as 
escolas abertas neste mo-
mento. “A escola é um 
local de acolhimento e um 
ambiente familiar. Muitos 
pais não tem com quem 
deixar seus filhos, pois 
precisam trabalhar. Então 
esses pais podem levar seus 
filhos até a escola que serão 
bem recebido”, disse.

A pasta enfatiza que 
para as aulas presenciais, 
as escolas estão seguindo 
todas as recomendações e 
protocolos sanitários para 
garantir a segurança e saú-
de de alunos, professores e 
funcionários. 

Escolas Estaduais
Assim como as muni-

cipais, as escolas estadu-
ais também continuarão 

abertas na fase vermelha 
do Plano SP, porém o se-
cretário de Estadual de 
Educação, Rossieli Soares, 
salientou que a frequência 
presencial não é obrigatória 
e o ensino remoto será man-
tido, com aulas transmitidas 
diariamente pelo Centro 
de Mídias da Secretaria de 
Educação do Estado. Além 
disso, Soares disse que as 
escolas devem atender os 
estudantes em situação de 
vulnerabilidade entre eles: 
os alunos que têm neces-
sidade de se alimentar na 
escola; os que possuem 
dificuldades de acesso à 
tecnologia ou não têm os 
equipamentos necessários 
para estudar remotamente; 
estudantes com a saúde 
mental em risco e aque-
les com severa defasagem 
de aprendizagem ou que 
fazem parte da educação 
especial.

Durante as atividades 
presenciais, as escolas po-
derão receber diariamente 
até 35% dos alunos matri-
culados. 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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A empresa entregará 20 veículos até 2022, que atenderão Indaiatuba por completo

CPFL lança projeto para trocar a frota 
de veículos por carros elétricos

CPFL

O projeto da CPFL 
Energia em parceria 
com a prefeitura de 

Indaiatuba pretende substi-
tuir todos os veículos da frota 
operacional da empresa, 
incluindo leves, médios e 
pesados – como caminhões 
– para carros 100% elétri-
cos até 2022. A cidade de 
Indaiatuba é atendida pela 
unidade de Piratininga, e 
segundo o presidente, Carlos 
Zamboni Neto, o objetivo 
não é apenas oferecer um 
serviço de qualidade para a 
população. “Queremos ser 
pioneiros no uso de energia 
limpa e renovável, fazendo 
com que esse projeto sirva 
de referência para outras em-
presas e ainda para o Poder 
Público”, explica.

Durante a coletiva de 
imprensa dada pela CPFL 
na manhã desta quinta-feira 
(04), estiveram presentes não 
apenas o presidente Zamboni, 
como também o responsável 
Roberto Povia, os eletricistas 
Jefferson Coelho e Filipe 
Oliveira – que já estão manu-
seando diretamente os carros 

Indaiatuba é a primeira cidade do Brasil a receber carros elétricos em uma frota operacional

– e, também o prefeito da 
cidade, Nilson Gaspar.

O investimento da CPFL 
nesse projeto pioneiro será 
de 20 milhões de reais, com 
o apoio de instituições como 
SENAI CIMATEC, SIE-
MENS, VW Caminhões e 
Ônibus, GESEL, BYD e 
JAC Motors, para impulsio-
nar os estudos do Laborató-
rio de Mobilidade Elétrica 
em Indaiatuba, criado re-
centemente pela CPFL. O 
projeto também conta com a 
parceria de institutos de pes-
quisa nas universidades, bem 
como indústrias da região.

Como parte do Plano de 

Sustentabilidade da empresa, 
a CPFL pretende investir 45 
milhões de reais até 2024 
em outros projetos que va-
lorizem as energias alterna-
tivas. Para o prefeito Nilson 
Gaspar, é muito importante 
que Indaiatuba tenha sido a 
cidade escolhida para abar-
car esse projeto pioneiro, já 
que Indaiatuba é uma das ci-
dades da RMC com o maior 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). “Queremos 
ser referência não só para o 
estado de São Paulo, mas 
para o país todo. Inclusive, 
se o projeto tiver sucesso, 
penso até na possibilidade 

de implementar os carros 
elétricos para os serviços da 
Prefeitura”, afirmou Gaspar. 

O responsável Roberto 
Povia, complementa dizendo 
que Indaiatuba será o come-
ço de um grande projeto, já 
que a CPFL tem cerca de 5 
mil veículos em sua frota, 
que atendem os estados de 
São Paulo e Rio Grande do 
Sul. Com a gradativa substi-
tuição para os carros elétri-
cos, eles pretendem assumir 
um novo patamar: aumentar 
o uso de energias renováveis 
até 2024, reduzindo em até 
10% os indicadores de inten-
sidade de carbono. 

BÁRBARA GARCIA
redacao@maisexpressao.com.br Escondidinho de mandioca com 

carne-seca e queijo coalho

Receitas do  Lopes

Ingredientes

Carne-seca 
• Fio de azeite 
• 1 cebola ralada 
• 2 dente(s) de alho picado 
• 500 grama(s) de carne-seca 

dessalgada, cozida e desfiada 
• Cheiro-verde a gosto 
• Coentro a gosto 
• Sal e pimenta-do-reino a 

gosto Calda 

Purê de mandioca 
e montagem
• 1 quilo(s) de mandioca cozi-

da e amassada
•  2 colher(es) de sopa de 

manteiga 
• 1/2 cebola ralada 
• 3 colher(es) de sopa de queijo 

parmesão 
• Sal 
• 200 grama(s) de mussarela 

ralada 
• 1 pote(s) de requeijão 
• 1 caixinha(s) de creme de 

leite 
• 200 grama(s) de queijo coa-

lho ralado para gratinar

Modo de preparo
Carne-seca
Cozinhe a carne-seca na pa-

nela de pressão por 40 minutos. 
Deixe esfriar e desfie, com ajuda 
de um garfo. Em uma frigideira 
aquecida, refogue a cebola e o alho. 
Em seguida, coloque a carne-seca, 
cheiro-verde, o coentro, a pimen-
ta-do-reino e sal (se necessário). 
Reserve. 

Purê de mandioca 
e montagem 
Amasse a mandioca com um 

pouco da água do cozimento. Em 
uma panela, refoge a cebola na 
manteiga. Acrescente a mandioca 
amassada, o creme de leite, o 
parmesão e sal. Mexa até ficar 
homogêneo. Reserve. 

Montagem: Em um refratário 
untado com azeite, coloque metade 
do purê de mandioca. Na sequên-
cia, adicione a carne-seca refogada, 
a mussarela e o requeijão. Finalize 
com o restante do purê. Inclua o 
queijo coalho. Leve ao forno, pre-
aquecido, a 180 ºC por 15 minutos 
ou até gratinar
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SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA

Primavera inicia caminhada na 
Série A3 do Paulista neste sábado

O Esporte Clu-
be Primavera 
inicia neste 

sábado (6) sua traje-
tória em busca do tí-

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

tulo da Série A3 do 
Campeonato Paulista 
e, consequentemente, 
do tão sonhado aces-
so à Série A2 da com-
petição. O primeiro 
adversário do Trico-
lor será o Comercial 

de Ribeirão Preto, no 
jogo marcado para às 
15h, no Gigante da 
Vila em Indaiatuba. 

As partidas conti-
nuam sem a presença 
do torcedor, que po-
derá acompanhar o 
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No último jogo-treino antes da estreia na A3 do Paulista, Primavera empatou em 1 x 1 com a Ponte Preta de Campinas 

duelo na FPF TV, no 
Youtube, e também 
nos aplicativos Pau-
listão Play e Mycujoo.

Para temporada 
2021, o Fantasma pro-
moveu a chegada do 
técnico Ademir Fesan, 

conhecido por seu 
trabalho no Grêmio 
Prudente, além de 11 
jogadores. Outros 17 
atletas já estavam no 
clube, remanescentes 
do elenco do ano pas-
sado, inclusive com 
jogadores da base. 

Visando a estreia 
no Paulista, além de 
treinos diários, o time 
promoveu outros cin-
co jogos-treinos: em 
São Paulo, a equipe 
empatou em 1 x 1 
com o Juventus e aca-
bou goleado por 4 x 0 
para a Portuguesa. 

Ainda fora de casa, 
venceu o Rio Claro 
por 1 x 0 e, na última 
segunda-feira (1º) em-
patou em 1 x 1 com a 
Ponte Preta, com gol 
do atacante Pablo. No 
Gigante da Vila, em 
Indaiatuba, bateu a 
Mauaense por 3 x 1. 

No confronto deste 
sábado, contra o ad-
versário cujo Fantas-
ma já o venceu e foi 
campeão paulista da 
Segunda Divisão, em 
2018, o time de In-
daiatuba tem uma pe-
quena desvantagem. 

Com base em in-
formações históri-
cas do Acervo do EC 
Primavera, ao todo 
foram sete jogos en-
tre as duas equipes, 
com uma vitória para 
o time local, três para 
o Comercial e outros 
três empates. 

Depois da estreia 
no sábado, a equi-
pe volta a campo na 
quarta-feira (10), 
quando às 15h en-
frenta o Batatais fora 
de casa. Confira a ta-
bela completa no site 
futebolpaulista.com.
br.

Thiago Moisés, de Indaiatuba, vence 3ª luta seguida no UFC
O indaiatubano Thiago 
Moisés, de 25 anos, 
conquistou sua terceira 
luta seguida no UFC, 
principal competição 
de MMA do mundo. Na 
noite de sábado (28), 
em Las Vegas, o luta-
dor local venceu por 
decisão unânime dos 
juízes o norte-ameri-
cano Alexander Her-
nandez, na categoria 
peso-leve.
Moisés foi superior ao 

adversário durante toda 
a luta, vencendo os três 
rounds (30-27, 30-27 
e 29-28). Depois do 
combate, na entrevista 
coletiva pós-show, o 
indaiatubano falou que 
pretende fazer mais três 
ou quatro lutas na tem-
porada. 
Entretanto, seus planos 
podem ser atrapalhados 
por uma longa suspen-
são médica recebida 
após o evento de sábado. 

Segundo informações, 
com suspeita de lesão 
no pé direito, o atle-
ta recebeu um gancho 
preventivo de 180 dias. 
Para evitar esse longo 
período, Moisés preci-
sará passar por exames 
de imagem no local con-
tundido e receber o aval 
de um ortopedista, que 
o libere para voltar ao 
octógono do UFC antes 
do período de seis meses 
previsto na suspensão. Lutador de Indaiatuba venceu, por unanimidade, sua terceira luta seguida no UFC

ZUFFA LLC VIA GETTY IMAGES

Estreia será contra o Comercial de Ribeirão Preto, às 15h, em Indaiatuba
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Dr. Fernando Jaguaribe abordou os 
diferentes testes de COVID-19 no Mais Saúde
Segundo o médico, já existem 5 tipos diferentes de testes para o Coronavírus

Durante a noi-
te desta quar-
ta-feira (03) 

o médico intensivista 
Eduardo Santos entre-
vistou no Programa 
Mais Saúde, do grupo 
Mais Expressão, o Dr. 
Fernando Jaguaribe, 
que abordou os diver-
sos tipos de teste para 
a COVID-19. O con-
vidado é dono da rede 
de laboratórios Edna 
Jaguaribe - o nome em 
homenagem à mãe dele. 

Jaguaribe conta que 
a princípio, em mar-
ço do ano passado, só 
tinham disponíveis o 
teste tipo IGG/IGM, 
que conseguia captar 
os anticorpos no san-
gue. Mas, de lá para 
cá outros testes sur-
giram, como o Swab, 
que pode ser feito do 
primeiro ao 14º dia de 
sintoma, e sai o resul-
tado na hora. 

Já o teste do tipo 
RT-PCR, pega amos-
tras nas mucosas do 
nariz e da garganta 
através de um coto-
nete. Após a coleta 
do material, é feita a 
análise laboratorial 
para saber se a amos-
tra contém ou não o 
DNA do vírus. Por se 
tratar de um teste um 

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

Dr. Fernando Jaguaribe foi  entrevistado pelo Dr. Eduardo Santos nesta quarta-feira (04)
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pouco mais complexo, 
por isso o resultado 
só fica pronto após 24 
horas. Caso a pessoa 
precise do exame para 
uma viagem, os profis-
sionais do laboratório 
conseguem enviar o 
laudo também em in-
glês, por exemplo.

De acordo com Ja-
guaribe, o teste PCR 
é muito preciso, com 
sensibilidade de aci-
ma de 90% e do início 
da pandemia até ago-
ra, o Laboratório Edna 
Jaguaribe já fez cerca 
de 40 mil exames. Ele 
complementa dizendo 
que fizeram compara-
ção entre os testes, jus-

tamente para saber qual 
deles é mais eficiente. 

Com terceiro tipo 
de teste, o sorológico, 
com coleta de san-
gue, Jaguaribe afirma 
que a sensibilidade e 
confiabilidade é ain-
da melhor. Porém, o 
teste mais novo dis-
ponível é o teste imu-
nológico, que deve ser 
feito em pessoas que 
já tomaram a vacina, 
no caso de profissio-
nais da saúde e idosos. 
Esse teste imunológico 
mede qual a porcen-
tagem de imunização, 
lembrando que é pos-
sível que o mesmo pa-
ciente seja infectado 

pelo Coronavírus mais 
de uma vez.

O Dr. Eduardo con-
sidera que o exame 
imunológico é muito 
importante e interes-
sante para que as pes-
soas vacinadas possam 
ter uma segurança a 
respeito do quanto elas 
desenvolveram anti-
corpos. O ideal é que 
a porcentagem de rea-
gente esteja ao menos 
superior a 20%. O Dr. 
Fernando Jaguaribe 
mostrou seu próprio 
exame, ao vivo: a por-
centagem de anticor-
pos dele estava supe-
rior a 90%, portanto 
está muito protegido 

contra uma possível 
infecção.

O Dr. Jaguaribe faz 
questão de afirmar 
que seu laboratório faz 
questão de trabalhar 
com as melhores mar-
cas de testes, e para 
isso, fazem a compa-
ração do resultado 
dos exames com os 
sintomas observados 
clinicamente. Segundo 
ele, o teste de farmá-
cia, com a “picadinha 
no dedo”, é o que mais 
pode dar o temido “fal-
so negativo”. Por isso, 
é interessante procu-
rar um laboratório de 
confiança. O Dr. Edu-
ardo e Jaguaribe rea-

firmam a importância 
de as pessoas conti-
nuarem se cuidando 
com a higiene, uso de 
máscaras e continuar 
com o distanciamento 
social, principalmente 
porque Fernando foi 
contaminado há me-
ses, e ficou bastante 
comprometido com a 
doença.

Para você que gosta 
de assuntos relaciona-
dos à área da Saúde, 
não deixe de acompa-
nhar o Programa Mais 
Saúde, pela página do 
Facebook do Jornal 
Mais Expressão, todas 
as quartas-feiras, às 
20h.  
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APREENSÃOLigação anônima ajuda 
Canil da Polícia localizar 
132 pedras de crack
Tráfico ocorria no bairro Morada do Sol

As 132 pedras de crack foram apreendidas e levadas à Delegacia de Polícia

Todas as drogas encontradas nas duas ocorrências foram 
apreendidas pela Guarda Civil

Uma ligação 
anônima fei-
ta na última 

sexta feira (26) le-
vou a equipe do Canil 
105 da Polícia Mi-
litar de Indaiatuba 
até um local  onde 
foram encontradas 
132 pedras de crack. 
Durante a ligação, o 
delator descrevia um 
homem vestindo uma 
camiseta de time de 
futebol, e afirmava 
que o tráfico estava 
sendo realizado na rua 
Martinho Lutero, no 
bairro Morada do Sol.

O Canil 105 se des-
locou até o local, onde 
o cão Duke encontrou 
através do faro uma 
caixa de cigarros com 

BÁRBARA GARCIA
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132 pedras de crack 
dentro, escondida na 
rua. O homem descrito 

na denúncia não foi 
encontrado, mas toda 
a droga foi apreendida 

e levada até a Dele-
gacia de Polícia de 
Indaiatuba.

Suspeito da pratica de furto 
a estabelecimento comercial 
é conduzido à delegacia

Guarda Civil encontra 
159 porções de drogas 
no Morada do Sol

Um homem de 30 
anos foi detido pela 
Guarda Civil na noite 
de domingo (28), sus-
peito de estar envolvido 
no furto de um estabe-
lecimento comercial. 
O crime aconteceu no 
Jardim Belo Horizonte.

A equipe da viatura 
122 realizava o patru-
lhamento preventivo do 
bairro, quando os agen-
tes desconfiaram de um 
homem, transitando pela 

Rua dos Indaiás, carre-
gando 15 perfis de alu-
mínio. Ele foi abordado 
e informou que achou os 
perfis em uma caçamba 
de lixo. Ao averigua-
rem o local indicado, os 
agentes constataram que 
os perfis eram produtos 
de furto de uma empresa 
próxima. Diante dos fa-
tos, tudo foi apresentado 
na delegacia de polícia, 
para a autoridade de 
plantão.

No último dia 24 de 
fevereiro a Guarda Civil 
de Indaiatuba apreendeu 
159 porções de drogas 
em duas ocorrências di-
ferentes. Na primeira, um 
casal conhecido por rea-
lizar tráfico de drogas foi 
encontrado na rua Mar-
tinho Lutero, no bairro 
Morada do Sol. Enquanto 
os dois eram revistados, 
o homem ameaçou os 
guardas e a mulher gri-
tava, tentando incitar as 
pessoas que passavam 
na rua contra os agentes. 

Por causa dos gritos 
da mulher, uma quan-
tidade considerável de 
pessoas começou a cer-
car a equipe, e a mulher 
deixou cair uma caixa 
no chão, cheia de entor-
pecentes. Nesse momen-
to, o homem aproveitou 
o momento para fugir 
para dentro de uma mata 
próxima ao local. A mu-
lher foi detida e as nove 

porções de maconha, 40 
microtubos de cocaína e 
84 pedras de crack que 
ela guardava foram apre-
endidas.

Já na segunda ocor-
rência, a equipe de Ron-
das Ostensivas de Mo-
tocicletas de Indaiatuba 
(Romi) abordou um rapaz 
com algo suspeito no 
bolso, no Conjunto Ha-
bitacional Lúcio Artoni. 
Ao revistarem o rapaz, 
encontraram 18 porções 
de maconha. 

No momento em que 
o rapaz estava sendo ave-
riguado, outro homem se 
identificou como irmão 
dele. O irmão também foi 
revistado e estava com 
uma porção de maconha. 
Eles foram conduzidos 
até a Delegacia de Polí-
cia, mas não foram pre-
sos. Apenas a droga foi 
apreendida, e registradas 
em duas ocorrências di-
ferentes. 



AQUAMARINE DISTRIBUIDORA

Água Ibira: estudos comprovam 
propriedades medicinais

A propriedade química mais importante da água de Ibira é seu PH levemente alcalino

Há quase 6 anos, 
a  e m p r e s a 
Aquamarine 

tem investido bastante 
na água de Ibira, vinda 
de uma fonte de água 
mineral em São José 
do Rio Preto. Das três 
variedades de água 
vendidas pela empre-
sa, a água de Ibira é a 
mais procurada, devi-
do o seu PH levemente 
alcalino, que ajuda o 
corpo a chegar em um 
equilíbrio fisiológico. 

De acordo com Sa-
rah Cândido de Sousa, 
que cursa o último ano 
de Biomedicina e tra-
balha como recepcio-
nista na Aquamarine, 
vários processos no 
nosso corpo liberam 
ácidos, e é nesse ponto 
que a água Ibira auxi-
lia. “Eu costumo dizer 
que não é uma água 
milagrosa, mas que tem 
sim, cientificamente 
propriedades medici-
nais. Vários processos 
fisiológicos como a 
atividade respiratória, 
atividade muscular e 
dos nossos órgãos in-
ternos como intesti-
no e estômago geram 
ácidos, e por isso a 
água levemente alcali-
na ajuda a equilibrar o 
PH e o metabolismo do 
corpo”, explica. 

Sarah também con-
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Há 6 anos, a água de Ibira é o principal produto da distribuidora Aquamarine

ta que em crianças, a 
porcentagem de água 
no corpo fica em torno 
de 85%, e que em ido-
sos essa taxa pode cair 
para 50%, o que preju-
dica muito o organis-
mo, por isso é impor-
tantíssimo ingerir água 
de qualidade: “Hoje 
em dia encontramos 
jovens que por terem 
uma má alimentação e 
beberem pouca água e 
de má qualidade, estão 
fazendo com que as cé-
lulas do corpo percam 
nutrientes, e com isso 
o corpo vai envelhe-
cendo mais rápido”. 

Devido a reclassi-
ficação do Plano SP, a 
empresa Aquamarine irá 
intensificar as entregas 
de água e faz questão de 
manter todos os protoco-
los de segurança, tanto 
na sua sede quanto no 
momento de realizar as 
entregas. “Os entrega-
dores utilizam máscara e 
álcool gel o tempo todo, 
porque temos contato 
com muita gente e sa-
bemos que a entrega de 
água não pode parar”, 
afirma Sarah.

Benefícios
Sobre clientes que 

procuraram a água Ibi-
ra como um auxílio 
para tratamentos médi-
cos, ela lembra de um 
senhor que havia feito 
cirurgias nos rins por 
causa de cálculos, mas 

que algumas pedrinhas 
não puderam ser reti-
radas cirurgicamente. 
Ele então passou a 
consumir a água todos 
os dias, e depois de 
três meses voltou ao 
médico nefrologista. 
Nos exames de ultras-
som, o médico conse-
guiu ver que as pedras 
que não puderam ser 
retiradas na cirurgia 
já não estavam mais 
lá. “O médico consta-
tou que foi a água que 
ajudou nesse processo, 
porque as pedras foram 
expelidas através da 
urina”, conta Sarah. 

Para você que fi-
cou interessado nas 
propriedades químicas 
e físicas da água de 
Ibira, é interessante 
lembrar que ela au-
xilia não apenas em 
tratamentos de rins, 
mas também em todas 
as especialidades da 
medicina, sendo reco-
mendada também em 
tratamentos estéticos.

A  A q u a m a r i n e , 
também conhecida 
como Ibira Distribui-
dora, fica na Avenida 
Conceição, número 
215, no bairro Cidade 
Nova 2, em Indaiatu-
ba. Agora na fase ver-
melha do isolamento 
social, a empresa in-
tensificará os serviços 
de entrega. O telefone 
para contato é (19) 
3016-9875.



No formato híbrido, o professor ministra simultaneamente suas aulas para os dois grupos de estudantes
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Colégio Meta em sintonia com as 
novas determinações na educação 

As salas de aula estão demarcadas, a fim de garantir o distanciamento entre as mesas e cadeiras

O ano letivo de 2021 
do Colégio Meta 
iniciou com atendi-

mento 100% presencial aos 
alunos da Educação Infantil, 
pois a Educação Infantil é 
a base inicial do processo 
educativo, um dos principais 
meios para desenvolver as 
crianças integralmente, nos 
aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social. 

O Ensino Fundamental e 
Médio iniciaram o ano letivo 
no formato remoto, durante 
as duas primeiras semanas 
de aulas e, a partir do dia 15 
de fevereiro, eles seguiram 
os estudos no ensino híbri-
do, formato adotado pelo 
Colégio Meta para este ano 
de 2021.

Por ser um novo modelo 
de ensino, o Colégio tem 
vivenciado essa experiência 
junto com as famílias, gra-
dativamente superando os 

desafios. No formato híbrido, 
o professor ministra simul-
taneamente suas aulas para 
os dois grupos de estudan-
tes, presenciais e remotos, 
que são ativos no processo 
de ensino e aprendizagem. 
Aqueles que estão presen-
cialmente seguem uma série 
de protocolos sanitários e 
recomendações da Socie-
dade Brasileira de Pediatria 
(SBP), além de aplicarem 
rigorosamente os protocolos 
do Plano SP. 

O Colégio atua com o 
aval do Centro de Contin-
gência do Coronavírus e da 
Comissão da Educação, com 
base na Ciência, trabalhando 
por um único propósito: o 
direito ao aprendizado e o 
apoio socioemocional aos 
alunos. Sendo assim, as salas 
de aula estão demarcadas, 
a fim de garantir o distan-
ciamento entre as mesas e 

cadeiras, assim como todos 
os espaços físicos foram 
sinalizados com adesivos, a 
fim de garantir o distancia-
mento entre os estudantes 
e colaboradores. Os cor-
redores e pátios estão pre-
enchidos por cartazes com 
orientações e novas regras 

e os dispensers de álcool 
em gel estão instalados 
nas entradas do Colégio, 
nas salas de aula e áreas 
de circulação. Além disso, 
o ambiente escolar ganhou 
novas ferramentas de tec-
nologia. 

A organização das sa-

las foi realizada de acordo 
com o número de alunos 
matriculados e, nas turmas 
em que o número de alu-
nos ultrapassou o limite do 
espaço físico, respeitados 
os protocolos, foi orga-
nizado um esquema de 
rodízio entre esses alunos. 

Avaliações
Nesta semana, o Colégio 

Meta iniciou a aplicação das 
primeiras avaliações, refe-
rentes ao 1º bimestre letivo. 
Os alunos que optaram pelo 
formato remoto realizaram 
as provas na Plataforma 
Plurall, de forma digital, 
e os alunos presenciais, 
realizaram as avaliações no 
formato impresso.

Quer saber mais sobre 
as atividades desenvolvidas 
pelo Colégio Meta, acesse 
o portal www.colegiome-
ta.com e passeie por tour 
virtual ou visite as redes 
sociais em: facebook.com.
br/colegiometa e instagram.
com/colegiometaindaiatuba. 
A Unidade I está situada à 
Rua Hermínio Steffen, nº 
96, Jardim Regina, e a Uni-
dade II, à Av. Cel. Antônio 
Estanislau do Amaral, nº 
1541, Itaici.



Álvara Digital pode ser acessado através do site da Prefeitura de Indaiatuba
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IMPACTO DA PANDEMIA

Prefeitura inicia distribuição das guias 
de recolhimento de alvará pelos correios

Foi iniciada 
nesta segun-
da-feira (01) 
a distribui-
ção pelos 

Correios das Guias de 
Recolhimento de Tribu-
tos Mobiliários (Alvará 
2021).

De acordo com o 
Departamento de Ren-
das Mobiliárias, vin-
culado à Secretaria da 
Fazenda, os tributos 
podem ser pagos em 
cota única com data de 
vencimento em 15 de 
março, ou parcelado 
em até dez vezes com o 
vencimento da primeira 
parcela em 22 de março. 

Aqueles que optarem 
pelo pagamento em cota 
única terão desconto 
de 4%, conforme de-
termina o Decreto nº 
14147/2020.

Até a data do ven-
cimento, as parcelas 
poderão ser pagas nas 
agências da Caixa Eco-
nômica Federal, Casas 
Lotéricas, Banco Postal 
ou nos meios eletrôni-
cos, como caixa eletrô-
nico e internet banking 
dos Bancos: Bradesco, 
Banco do Brasil, Caixa, 
Itaú e Santander. Quem 
tiver interesse em ante-
cipar o pagamento, basta 
acessar o link https://
www.indaiatuba.sp.gov.
br/fazenda/rendas-mo-
biliarias/aviso-lanca-

mento-tributo-mobilia-
rio/. Após o vencimen-
to, o contribuinte deve 
acessar o mesmo link 
para atualizar a data 
de pagamento com os 
acréscimos legais, evi-
tando o deslocamento 
até a Prefeitura.

A Taxa de Licença 
para Abertura, Locali-
zação e Funcionamento 
é cobrada dos proprietá-
rios de estabelecimentos 
comerciais, indústrias, 
prestadores de serviços 
e profissionais liberais. 
Já o ISSQN (Imposto 
Sobre Serviço de Qual-
quer Natureza) Fixo é 
o imposto devido por 
profissionais liberais e 
autônomos, e a Taxa de 
Licença para Publici-

dade, pelos estabeleci-
mentos que se utilizam 
de publicidade interna 
e, em alguns casos, ex-
terna.

Este ano, as Guias 
de Recolhimento subs-
tituem os carnês que 

foram usados até o ano 
passado para a cobrança 
das taxas e tributos. A 
Guia contém a cobran-
ça da cota única, mas 
o valor parcelado pode 
ser impresso no link 
disponibilizado.

Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (19)3834-
9039 ou (19) 99906-
4781 e através do 
e-mail: fazenda.ren-
dasmobiliarias@in-
daiatuba.sp.gov.br.

Tributos podem ser pagos em cota única até 15 de março, com desconto de 4%

CNC aponta fechamento de 75 mil 
lojas em 2020

Um levantamen-
to divulgado nesta 
segunda-feira (1º) 
pela Confederação 
Nacional  do Co-
mérc io  de  Bens , 
Serviços e Turismo 
(CNC) apontou que 
75 mil estabeleci-
mentos comerciais 
com vínculos em-
pregatícios fecha-
ram as portas no 
Brasil em 2020, pri-
meiro ano da pan-
demia da covid-19. 
Esse número é cal-
culado a partir da 
diferença entre o 
total de abertura e 
de fechamento das 
lojas.

As micro e pe-
quenas  empresas 
responderam por 
98,8% dos pontos 
comerciais fecha-
dos. Todas as uni-
dades da federação 
registraram saldos 
negativos. Os esta-
dos mais impacta-
dos foram São Pau-

lo (20,30 mil lojas), 
Minas Gerais (9,55 
mil) e Rio de Janei-
ro (6,04 mil).

E s s a  r e t r a ç ã o 
anual do comércio 
é a maior registrada 
desde 2016, quando 
105,3 mil lojas saí-
ram de cena devido 
à recessão econô-
mica do período. 
Apesar do alto nú-
mero de estabele-
cimentos que fe-
charam suas portas 
no ano passado, as 
vendas no varejo 
tiveram queda de 
apenas 1,5%. Esse 
percentual, segundo 
a CNC, foi menor 
do que o esperado 
para um momento 
crítico.

Nível de ocupa-
ção

A crise decorrente 
da pandemia tam-
bém afetou o nível 
de ocupação no co-
mércio: 25,7 mil va-

gas formais foram 
perdidas em 2020. 
O último ano onde 
houve queda nesse 
quesito foi em 2016, 
quando foi registrada 
retração de 176,1 mil 
postos de trabalho.

Conforme o le-
vantamento, consi-
derando o nível de 
ocupação, o ramo 
mais afetado foi o de 
vestuário, calçados 
e acessórios, com a 
queda de 22,29 mil 
vagas. Na sequência, 
aparecem os hiper, 
super e minimerca-
dos (14,38 mil) e 
lojas de utilidades 
domésticas e eletro-
eletrônicos (13,31 
mil).

No  en t an to ,  o 
saldo negativo de 
2020 não reverteu a 
quantidade de vagas 
geradas entre 2017 
e 2019. Nesse pe-
ríodo, o número de 
postos criados foi 
de 220,1 mil.



Amira Web System - Danilo Parizoto e Milena

A equipe do Tro-
féu Frutos de 
Indaiá já co-

meçou a contatar os 
escolhidos, em voto 
com a população, para 
aderirem a Campanha 
Publicitária e as cotas 
de participação na en-
trega do Troféu Frutos 
de Indaiá, que dá direi-
to ao troféu, um jantar 
a francesa e um show 
especial com canto-

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

res de reconhecimento 
nacional. As vendas 
são referentes ao Tro-
féu 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 Cam-
panha Publicitária, o 
premiado também terá 
direito a um pacote 
publicitário onde o 
logo da empresa será 
veiculado no jornal 

impresso até o dia da 
noite da premiação, 
além de ter sua em-
presa exposta nas edi-
ções 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 dezem-
bro de 2022. 

A Campanha Publi-
citária além de dar vi-
sibilidade às empresas, 
também gera retorno fi-
nanceiro. “Nosso prin-

cipal objetivo é fazer 
com que as empresas 
premiadas sejam vistas 
e que tenham o retorno 
esperado. Por isso tra-
balhamos com o logo 
das empresas durante 
todo o ano em nossas 
edições impressas”, 
disse o diretor do Gru-
po Mais Expressão, 
Alan Di Santi.

Edição 2020
O Troféu Frutos de 

Indaiá 2020 não foi 
realizado devido a pan-
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demia da Covid-19. Po-
rém, a equipe do Grupo 
Mais Expressão está 
atenta as atualizações 
da situação epidemio-
lógica no Estado para 
que possa ser retoma-
da a organização do 
evento.

“Infelizmente em 
2020 não conseguimos 
realizar o Troféu Fru-
tos de Indaiá. Ainda 
não temos a liberação 
do Governo Estadual 
para que um evento 
do nosso porte possa 

acontecer. A noite de 
premiação, geralmen-
te, chega a reunir mais 
de mil pessoas, então 
precisamos seguir as 
recomendações do Es-
tado”, disse o diretor. 
“Acreditamos, agora 
com a aprovação da va-
cina, 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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Escolas do mundo inteiro estão incorporando ao currículo os princípios 
e práticas da cultura faça você mesmo
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Laboratório de Fabricação Digital leva 
tecnologia e sustentabilidade para as escolas 

Nos úl t imos 
anos a edu-
c a ç ã o  t e m 

passado por transfor-
mações significati-
vas. Com o avanço da 
tecnologia é impossí-
vel não levar o digital 
para dentro da sala de 
aula. Umas das pro-
postas de inovação no 
Ensino Fundamental 
até a Universidade 
é a implantação dos 
Laboratórios de Fa-
bricação Digital, co-
nhecidos como Fab 
Labs, que é a abre-
viação de Fabrication 
Laboratory. O espaço 
visa reunir pessoas 
para idealizar proje-
tos com visão sus-
tentável e que podem 
ajudar no dia a dia 
das pessoas, fazendo 
da escola um lugar de 
empreendedorismo 
também.

O laboratór io  é 
equipado com um 
conjunto de máquinas 
controladas por com-
putadores que cobrem 
diversas escalas de 
tamanhos e materiais 
diversificados, como 
por exemplo: Impres-
sora 3D; Cortadora a 
Laser; CNC que fa-
brica móveis, circui-
tos eletrônicos, entre 
outros.  O objetivo 
de reunir todo esse 
maquinário é viabi-
lizar a execução de 

projetos e possibilitar 
invenções baseadas 
em conhecimentos 
multidisciplinares.

Fab Lab e sua re-
lação com a educação

Escolas do mundo 
inteiro estão incorpo-
rando ao currículo os 
princípios e práticas 
da cultura faça você 
mesmo. Por quê?

Com a evolução 
tecnológica e a dis-
seminação dos smar-
tphones,  cada vez 
mais modernos, os 
atuais laboratórios 
de informática dentro 
das unidades escola-
res, estão perdendo 
a util idade em so-
mar conhecimento 
aos alunos da Edu-
cação Básica .  Por 
essa perspectiva os 
Fab Labs começam a 
ascender, visando à 
Educação “Faça Você 
Mesmo”, a qual gira 
em torno da amplitu-
de de conhecimento 
por meio da prática, 
tornando o aluno o 
papel principal em 
seu próprio progresso 
de aprendizado, des-
pertando o interesse 
em criar, projetar e 
executar ideias que 
podem transformar 
e facilitar o meio ao 
qual é inserido.

“O conceito tem 
foco na aprendiza-

gem cr ia t iva  para 
despertar o interesse 
no processo de am-
plitude do conheci-
mento. A intenção é 
gerar mentalidade, 
hábitos, atitudes que 
tragam oportunidades 
para nossos alunos 
desenvolverem a ca-
pacidade de lidar com 
os desafios do mundo 
moderno. A atitude 
‘maker’ prepara pes-
soas para o futuro, 
enraizando costumes 
de colaboração, res-
peito, troca de expe-
riências, aprendizado 
por meio dos erros, 
habilidade na escuta 
e o compartilhamento 
de ideias”, salienta o 
professor e fundador 
da empresa Amado-
tec, Marcelo Amado, 
o qual é especialista 
na implantação de 
Fab Labs e Espaços 
Makers.

Hoje, fazem par-
te dessa rede quase 
dois mil laboratórios, 
localizados em mais 
de 60 países. “Nos-
sa inspiração surgiu 
com o desejo de im-
pactar uma grande 
revolução social  e 
educacional nas ci-
dades brasileiras”, 
complementa Amado.

Material Didático
Para ter um me-

lhor proveito de um 

Fab Lab e o direcio-
namento de tarefas, 
a empresa também 
criou a Editora Ama-
do Maker a qual for-
nece o material didá-
tico Espiral, o qual 
diferente do currículo 
normal, propõe uma 
pegada pedagógica 
mais interativa com 
o aluno. O material 
traz uma versatilida-
de muito maior para 
os professores e para 
os alunos em aplica-
ção de sala de aula e 
dentro do Fab Lab, 

materializando o co-
nhecimento, afim de 
democratizar o aces-
so à tecnologia e a 
cultura maker.

A Amado Maker 
também é responsá-
vel pela Plataforma 
de Aprendizagem e 
Ensino Hibrido Espi-
ralnet que dá suporte 
ao material Espiral e 
oferece um currículo 
escolar orientado ao 
desenvolvimento de 
habilidades e compe-
tências para o sécu-
lo XXI, apoiado nos 

ambientes de proto-
tipagem e fabricação 
digital.

P a r a  c o n h e c e r 
mais sobre o Fab Lab 
Amadotec, é possível 
agendar uma visita 
pelo telefone 3894-
6129, o espaço fica na 
Rua Capitão Alberto 
Mendes Junior, 108, 
Vila Nossa Senhora 
Aparecida, Indaia-
tuba – SP. Acesse 
também o site www.
amadotec.combr e o 
Instagram @amado-
tec.
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Para quem vai casar a melhor opção é a A Nova Loja. 
Maravilhosa coleção de vestidos de noiva Tutti Sposa 
com tecidos nobres, com muita transparência, renda, 
cetim e pedraria. A loja também oferece vestidos longos 
para festas e madrinhas, tudo na opção venda ou 
aluguel. Vale a pena dar uma conferida de perto. Você 
vai se encantar! R. Ademar, de Barros, 1011 - Centro, 
Fone: (19) 3875-1760 - Site: www.anovaloja.com.br

João Pedro, aluno do 9º Ano da Unidade II do Colégio Meta, 
com um dos coelhinhos do colégio.

A Nova Loja 

Davi, aluno da 1º Etapa da Unidade II do Colégio Meta, em 
atividade de construção.

Gabriela, Felipe, Arthur e Thaís, alunos do 1º Ensino 
Médio da Unidade II do Colégio Meta, durante o intervalo.

Jordan, aluno do Berçário II da Unidade I do Colégio 
Meta, arrasando no seu lanche super saudável!

Mr. Roof

Cunha, proprietário do Restaurante Açafrão e a chef 
Dione Coimbra recebendo o delicioso Bolo da Madre, 
carinho do Jornal Mais Expressão. 

Adelaide Decorações

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, salão comercial. 
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.

Clínica Bicho Amigo

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

Colégio Meta

Beth Figueiredo com sua linda Cacau, em consulta na 
Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - 
Centro, Fone: (19) 3875-2715
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A Multicoisas é a maior rede de varejo brasileira da área de utilidades. São muitas opções 
para seu dia a dia. Talita , Laila, Letícia e Claudia  aguardam vocês na Av. Conceição, 
n° 2883, quase em frente a padaria Suiça!!

Angélica Mariano Terapeuta Capilar com a Dra. Luana 
Medeiros Nutricionista, duas excelentes profissionais!!

Agradecemos a Harmonia Contabilidade por mais um ano 
de parceria!! Na foto Percival com sua esposa Eliana,   em 
Balneário de Camboriú!!

No último dia (01), em coletiva de imprensa, o Indaiatuba Clube fez o lançamento das novas modalidades de práticas de esportes, entre elas Beach Tênis, Corrida de Rua, Dança 
Árabe Infantil, Sapateado, Vôlei de areia e Bike Trilhas. Parabéns pela iniciativa de inovação e desejamos muito sucesso!!

Dr. José Ricardo da Bergamo e Rios Barbosa Advogados 
em reunião de negócios com Sonia Mazzetto da Z10 
Imóveis.

José Aldo e Angelina da Viana Imóveis de Cardeal, almoçando as delícias do 
Tuia Armazém e Restaurante, que fica na Rodovia João Ceccon, 238 Bela Vista 
(Estrada Cardeal/Elias Fausto).

Nessa semana quem recebeu um carinho do Mais 
Expressão foi a Mercantil Seguros, Claudemir, Milena e 
Sr. João Fiano, receberam um delicioso Bolo da Madre! 
Obrigada pela parceria!!



DIVULGAÇÃO

PESQUISA
Cultura lança Pesquisa de Intenção para diversificar as Oficinas Culturais

 #CulturaemCasa transmite a #ViradaSP Online neste sábado

A P l a t a f o r m a 
#Culturaem-
Casa transmite 

neste sábado (06) a Vira-
da SP, a partir do meio-
-dia. A ação é uma par-
ceria entre a Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de 
São Paulo, com gestão 
da Organização Social 
Amigos da Arte, e a 
Prefeitura de Indaiatuba.

Indaiatuba foi se-
lecionada a partir de 
chamada pública reali-
zada por intermédio do 
programa #JuntosPela-
Cultura. Para apresentar 
os parques e os diversos 
pontos turísticos da ci-
dade, conhecida como 
capital da cultura, a pro-
gramação traz algumas 
entrevistas com per-

sonagens locais, além 
de vídeos dedicados ao 
público infantil com a 
apresentação do Cir-
co do Bocão, gravada 
no Parque Ecológico, e 
do show Brincando de 
Música, com Koringa e 
Banda.

Entre as atrações que 
representarão a música 
local estão o Trio De-
Chris, o grupo de forró 
Dois Dobrado, o conjun-
to Manteiga de Garrafa, 
trazendo o repertório 
completo de Pixingui-
nha, e a compositora e 
intérprete Juliana Alves.

Já a cena indepen-
dente, o rap e o movi-
mento negro também 
serão representados no 
evento com o movimen-
to Sarau Complexidade, 
no qual artistas da região 
compartilham suas cria-
ções, sejam elas poesia, 

música, dança, grafite, 
fotografia e todas as 
demais expressões, além 
de uma entrevista com 
a artista e educadora 
Marina Costa, do Jongo 
Filhos da Semente.

Com forte influência 
na cidade, o rock’n’roll 
terá um bloco inteiro 
na #ViradaSP Online 
dedicado ao gênero, 
com apresentações da 
Banda Rock’n’Roça e 
do cantor e compositor 
Tavinho Rezende e sua 
banda Tavinho Blues 
Band, além de entre-
vista com o cantor Beto 
Tempesta.

A Virada SP ainda 
conta com apresentação 
ao vivo do cantor To-
quinho com participa-
ção especial de Camilla 
Faustino, considerada 
uma das mais belas vo-
zes da “Nova MPB”, da 

Virada SP Online contará com 20 atrações
DA REDAÇÃO
rmc@maisexpressao.com.br
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Cantor Toquinho se apresenta ao vivo às 16h20

A atenção e o cuidado com nossos espectadores é prioridade 
para o Topázio Cinemas. Portanto, em atendimento ao Plano SP, 
suspenderemos nossas atividades de 6 a 19 março de 2021.

Reforçamos que aqui os protocolos são rigorosamente atendidos 
e sempre trabalharemos seriamente para oferecer diversão e cultura 
com toda a segurança para todos os clientes. 

Comunicado Topázio Cinemas

banda de rap Pavilhão 
9 com participação da 
rapper Tassia Reis, e de 
uma das bandas precur-

soras do rock’n’roll no 
Brasil, o Made in Brazil. 
Também será apresen-
tado o show da atriz e 

cantora Simone Mazzer.
Confira a programa-

ção completa no www.
maisexpressao.com.br

As inscrições para as 
oficinas culturais gra-
tuitas movimentam o 
início do ano com vagas 
nas mais diversas mo-
dalidades para várias 
faixas etárias. Após um 
período de aprendizado 
em 2020, quando os 
cursos migraram para o 
ambiente virtual, devido 
a pandemia da Covid-19, 
a Secretaria de Cultura 
de Indaiatuba se prepara 
para apresentar as ofici-
nas em 2021. Para tanto, 

lança uma Pesquisa de 
Intenção para saber da 
população quais os cur-
sos, polos culturais e ho-
rários mais procurados, 
com o intuito de ampliar 
e diversificar os cursos 
oferecidos.

“Esta Pesquisa de In-
tenção foi criada pela 
nossa equipe para nos 
ajudar a construir a grade 
de cursos e horários, da 
maneira mais democrá-
tica possível”, ressalta a 
secretária municipal de 

Cultura, Tânia Castanho. 
“Vale ressaltar que essa 
pesquisa não garante 
vaga nas oficinas cultu-
rais, já que as inscrições 
serão abertas em breve”.

A Pesquisa de In-
tenção apresenta três 
perguntas básicas: “qual 
oficina você gostaria de 
fazer?”, “polo de prefe-
rência para a oficina” e 
“qual período você gos-
taria de fazer a oficina?”.

Além disso, pede a 
colaboração da popu-

lação com sugestão de 
novas modalidades. 

A Pesquisa de In-
tenção está disponível 
e pode ser preenchida 

apenas uma vez para 
cada e-mail informa-
do. Para mais detalhes, 
entre em contato com 
a Secretaria Municipal 

de Cultura pelos tele-
fones (19) 3875-6144 
ou 3894-1867 ou pelo 
e-mail cultura@indaia-
tuba.sp.gov.br.
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AP04791 -THE PARK VIEW - AU 102,11m² - Apartamento Totalmente Mobiliado , 
Decorado e Climatizado,  03 dormitórios com TVs sendo 01 suíte , WC social, sala 
ampla dois ambientes , lavabo, cozinha com cooktop, geladeira, microondas , la-
vanderia com máquina de lavar . Aquecedor à gás. Varanda Gourmet  fechada com 
vidros retráteis,  e churrasqueira elétrica.. Garagem coberta para 02 carros. CODO-
MÍNIO COM ÁREA DE LAZER COMPLETA!!!! R$ 4.500,00 + COND + IPTU.

CA09261 - VILA ALMEIDA - AT.300m² AT.60m² - 02 dormitórios, sala, cozinha, wc 
social e lavanderia, sem vaga de garagem casa de fundos com ótima localização à 100 
metros do shopping Jaraguá. Locação R$ 1.400,00 + IPTU.

CA09288 - AT 300 m² - AC 260 m² - NOVO SOBRADO DE ALTO PADRÃO EM CON-
DOMÍNIO FECHADO - JD RESIDENCIAL MARIA JOSÉ - 3 suítes, sala de estar com pé 
direito duplo, sala de jantar, sala de tv, lavabo, cozinha americana com armário, cook-
top, coifa, área gourmet integrada, área de serviço, banheiro externo para piscina e 
spa. Infra de ar condicionado nos cômodos, 4 vagas de garagem sendo duas cobertas. 
Condomínio com infra estrutura de área de lazer, quadras, campo de futebol, quadra 
de tênis, piscina, salão de festas com churrasqueira, portaria 24 horas. Entrega em 
Maio/2021. R$ 1.580.000,00.

CA09285 - RESIDENCIAL ESPLENDOR - AT.300m² AC.332m² - 03 dormitórios (01 suíte c/ 
closet), 02 salas (uma dois ambientes), lavabo, cozinha, despensa, lavandeira, wc social, 
área goumet, jacuzi, vaga para 02autos. Condomínio com toda infraestrutura e ótima loca-
lização. Venda R$ 1.350.000,00.

CA09284 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125 m² AC. 90 m² -  3 dormitórios (1 
suíte), WC social, sala para 2 ambientes, lavabo, cozinha planejada, área gourmet 
com churrasqueira e 2 vagas de garagem sendo 1 coberta. Condomínio com área 
de lazer completa e portaria 24 horas. R$ 530.000,00.

CA09289 - VILA CASTELO BRANCO - AT. 450 m² AC. 100 m² - 3 dormitórios (1 suíte), 
sala, cozinha, WC social, lavanderia, quarto de despejo nos fundos, quintal amplo e 
garagem para vários autos sendo 1 coberta. R$ 2.500,00 + IPTU

CA09194 – JARDIM  BELO HORIZONTE -  AT 150 m²  
AC 100,91 m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, gara-
gem para 02 autos, próximo a rodovia e rodoviária. 
R$ 387.000,00

CA08178 - RESIDENCIAL PANORAMA - SOBRADO - 
AT.309m² - AC.272m² - 04 Suítes todas com varanda, 
sendo 01 máster com closet, sala 03 ambientes, la-
vabo, cozinha, despensa, lavanderia, varanda gourmet, 
piscina, garagem pra 04 autos sendo 02 cobertas. Con-
domínio fechado (próximo ao Colégio Objetivo).Trilha 
para caminhada e local de descanso ao redor de um 
lago, Salão de festas, Portaria 24hs. R$ 1.100.000,00.

LOCAÇÃO

SL01047  - SALA COMERCIAL EDIFICIO AMBASSA-
DOR-  AU 40,00 m²  - Sala Comercial com WC e 
Elevador, Ótima localização (Centro) LOCAÇÃO R$ 
600,00 + COND + IPTU. 

AP05018- RESIDENCIAL VANDO-AU.67m²- 02 dor-
mitórios, wc social, sala , cozinha, lavanderia, 01 
vaga de garagem coberta, elevador, portaria 24 
hs área de lazer com piscina, salão de festas. R$ 
950,00 + COND.+IPTU 

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

CA09033 - AT. 130m²- AC. 30m² - CASA TÉRREA 
COM QUINTAL COMPARTILHADO - MORA-
DA 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 con-
jugadas sem mobílias, cozinha planejada com fo-
gão, 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 apartamen-
tos por andar, 2 elevadores.  Sala de Ginástica e 
quadra poliesportiva, Portaria Eletrônica 24hrs- 
LOCALIZADA EM ÁREA NOBRE - MUITO PRÓXIMO 
AO PARQUE ECOLÓGICO!  R$ 3.000,00+condomí-
nio + IPTU.

VENDAS:

TE06241 - JARDIM REGENTE - ÓTIMA LOCALIZA-
ÇÃO- AT 262 m² - Excelente terreno pronto para 
construir. R$ 230.000,00.

SL01053 - OFFICE SQUARE - AU. 31m² - Sala com 
ótima localização, em prédio comercial entregue 
sem acabamento, podendo ser feito de acordo com 
o gosto e a necessidade do usuário, com wc privati-
vo.  R$ 200.000,00.

AP04896 - JARDIM MORUMBI – OPORTUNIDADE 
- AU. 50 m² -  2 dormitórios, sala, cozinha com 
armários, wc social, lavanderia e garagem para 1 
auto. Condomínio com portaria 24 horas, play-
ground, quadra poliesportiva e salão de festas. 
R$ 135.000,00

CA09279- JARDIM REGENTE -SOBRADO 3 PAVI-
MENTOS Á VENDA - AT. 300 m² AC. 248 m² - 1º 
PISO: Garagem para 04 autos com armários. 2º 
PISO: Sala, cozinha, copa, escritório, área de serviço 
e área gourmet (Todos com armários planejados).  
3º PISO: 03 dormitórios (sendo 01 suíte com hidro, 
closet e armários planejados). R$ 838,000.00.

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.



B2 Imóveis

         

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$ 430.000,00
CA00398-JD. ELDORADO-2 dorms+dep+piscina+1vaga ..................................... R$ 380.000,00
CA00425-ITAQUERA-SP- 2 dorms +dep+2vagas(aceita permuta) ...................... R$ 290.000,00
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
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
CA00426-PAU PRETO- 3 dorms c/ suíte +dep+2vagas ....................................... R$ 530.000,00
CA00430-JARDIM PRIMAVERA-3 dorms c/ suíte +dep+2 vagas. ....................... R$ 500.000,00
CA00433-PQ. SÃO LORENÇO-3 dorms +dep+4 vagas ........................................ R$ 470.000,00
CA00431-ITANHAEM-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas( aceita permuta) ............. R$ 280.000,00

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
CA00429-MANTOVA- 03 dormis c/ suíte+dep+2 vagas...................................... R$ 649.000,00
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
CA00432-MARIA DULCE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas. ................................ R$ 1.200.000,00
CA00434-DUAS MARIA-03 suítes +dep+4vagas ( Alto padrão). ...................... R$ 2.700.000,00

APARTAMENTO

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$ 350.000,00
AP00103-DUETO DI MARIAH-03 dorms +dep + 2vagas ..................................... R$ 395.000,00
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

AP00180-LÊ JARDIN- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ......................................... R$ 530.000,00
AP00173-EDIFÍCIO CLASS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vaga ................................... R$ 430.000,00
AP00166 PREMIUM RESIDENCE - 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
AP00181-WINDS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas( aceita permuta) ................... R$ 800.000,00

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
CH00063-TERRAS DE ITAICI- 1000m (terreno) ................................................... R$ 410.000,00

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, varan-
da 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.

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, cozi-
nha 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 Per-
muta 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 gara-
gem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, la-
vanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou 
apartamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 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. Acei-
ta Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil.     
CA306 – CIDADE NOVA – R$600 MIL - 3 dormitórios, 2 banheiros, sala de estar dois ambientes, sala de jan-
tar com área de luz, copa com armário, cozinha planejada, lavanderia, dispensa com prateleiras, garagem 
para 3 carros sendo 2 cobertas, edícula com 1 dormitório, cozinha, banheiro e oficina. Possui área gourmet 
com churrasqueira e quintal com pé de jabuticaba.                                                                                                                        
                                        

CONDOMINIOS FECHADOS - CASAS

CA407 - CONDOMINIO HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, área construída 405,00 
m², área terreno 490,00 m². Excelente sobrado com projeto diferenciado. Padrão construtivo e acabamen-
to, 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 cam-
po de futebol, jardim, churrasqueira, piscina, playground, quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
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, lavan-
deria, 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, banhei-
ro, sala, lavabo, cozinha com varanda gourmet e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado e aquecedor 
solar.   
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma 
com armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com 
ilha e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para 
as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entra-
da de serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário 
embutido. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$1.950.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com 
armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha 
e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as 
suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de 
serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.

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, cozi-
nha 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, lavan-
deria, 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

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
 A PARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL

  
TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta com carro até R$100 Mil.
TE60 – NOVA VENEZA – R$160 MIL – 150 m² 

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 plane-
jada, 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 ven-
dendo 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$600 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado com alam-
brado, garagem coberta para 2 carros.
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, cozinha 
americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, piscina e quintal 
com cocheira.

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 gara-
gem para 2 carros. 
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$960,00 – 2 dormitórios, cozinha, banheiro e garagem coberta para 2 carros. 
JD. MORADA DO SOL – R$850,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e entrada para moto. 

APARTAMENTOS

VILA FURLAN – R$1000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 – Kitnet

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

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

TERRENOS

TE00217-RECANTO DAS FLORES 5.000M. .......................................................... R$ 750.000,00
TE00218-JD. COLONIAL 153M .............................................................................. R$ 185.00,00
TE00207-VILA RUBENS 250M. ........................................................................... R$ 220.000,00
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
TE00300-EUROPARK-1000M. ............................................................................. R$ 480.000,00
TE00301-RECREIO CAMPESTRE JOIA 915MTS .................................................. .R$ 350.000,00
TE00303-JD. DOS SABIÁS-150MTS ................................................................. R$ 150.000,00

SÍTIOS

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

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

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
CA00423-JARDIM AMSTALDEN-3dorms c/ suíte+dep+2 vagas ...........R$ 4.000,00+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
AP00160-PÁTIO ANDALUZ- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ..................R$ 3.300,00+cond+iptu
AP00163-PREMIUM RESIDENCE-3 dorms c/ 2 suíte+dep+2vagas .......R$ 2.950,00+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
AP00177-VERTENTES ITAICI-3dorms c/ suíte+dep+2vagas ..................R$ 1.700,00+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 
PT00009-ITAICI- 2pavimento, cozinha, 4 wcs . ...............................................R$ 6.000,00+iptu

SALÃO E SALAS

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
SA00020-EQUERE OFFICE- 56MTS. .........................................................R$ 800,00+iptu+cond
SA0004-AV CONCEIÇÃO-35MTS .......................................................................R$1000,00+iptu
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS ...............................................................R$ 1.200,00+iptu
SA00021-CANDELARIA OFFICE-49MTS ..............................................................R$750,00+iptu
SA00022-AV DOS INDAIÁS-90MTS ....................................................................R$ 650,00+iptu

GALPÕES

GL00028-VITÓRIA MARTINI - A/T 1000m-A/C 795m ..................................R$ 10.000,00+iptu. 
GL00035-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-A/T 1000m-A/C840m..........................R$ 6.000,00+iptu
GL00039-EUROPARK- A/T 1000m A/C 980m ...............................................R$ 15.000,00+iptu
GL00040-AMERICAN PARK-A/T1150m A/C1022m. .....................................R$ 15.000,00+iptu

OPORTUNIDADE!!! 
CHÁCARA ESTRADA DO FOGUETEIRO 

SÓ  TERRENO 1000 METROS 

R$ 220.000,00
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos Contabilidade

Alianças

Mecânica

Pinturas Pousada
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária
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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. Dispo-
nibilidade 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 traba-
lhar em Turnos.

CALDEIREIRO – Experiência em área 
de tubulação e instrumentação de vazão.

COMPRADOR (A) - Para trabalhar em 
empresa em Monte Mor. Ensino superior 
completo preferencialmente em Admi-
nistração, Ciências Contábeis ou áreas 
correlatas. Experiência na função em 
empresas do ramo químico.

FERRAMENTEIRO – Experiência na 
função de Ferramenteiro em empresas 
de fundição de alumínio. Experiência em 
Programar máquina CNC. Curso de Lei-
tura e interpretação de desenho. 

OPERADOR DE MÁQUINA – Ensino 
médio completo. Conhecimentos em 
Metrologia e Leitura e Interpretação de 
desenho mecânico. Experiência em ope-
rar máquinas convencionais.

OPERADOR DE TORNO CNC– Experi-
ência 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 estra-
tégias 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 - 
ENVIE SEU CURRÍCULO PELO 

selecao@joblinerh.com.br
ACESSE NOSSO SITE: 

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

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

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

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

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

ao Pat com todos os documentos.

Ensino 
Fundamental 

completo

Ajudante de obras 
Auxiliar de linha de 

produção
Auxiliar de pizzaiolo

Gari
Mecânico de auto em 

geral
Montador de móveis 

de madeira
Motorista de cami-

nhão
Tratorista agrícola

Ensino Fundamental 
completo

Atendente de lancho-
nete 

Atendente de lancho-
nete

Aux. de cozinha 
Auxiliar de limpeza 
Auxiliar de linha de 

produção
Auxiliar de vidraceiro

Caseiro
Chapista de l
anchonete 

Chapista de 
lanchonete

Chefe de cozinha
Cozinheiro
Encandor
Garçom 

Instrutor de 
auto-escola

Montador soldador
Motorista de 
caminhão

Operador de 
empilahdeira

Pintor de automóveis
Serralheiro 

Tapeceiro de móveis

Ensino Médio 
incompleto

Auxiliar de limpeza 
Auxiliar de marceneiro 

Extrusor de fios ou 
fibras de vidro
Pintor industrial

Ensino Médio 
completo

Ajudante de carga e 
descarga de 
mercadoria

Ajudante de cozinha
Ajudante de 

motorista
Ajudante de 

motorista
Almoxarife

Apontador de pro-
dução

Auxiliar de 
almoxarifado

Auxiliar de enferma-
gem do trabalho

Auxiliar de linha de 

EMPREGOS

produção
Auxiliar de técnico de 

eletrônica
Caldeireiro montador
Desenhista de pági-

nas da internet 
(web designer)

Desenhista projetista 
mecânico

Desenvolvedor de 
plataforma web 

(técnico)
Eletricista

Enfestador de roupas
Frentista

Fresador (fresadora 
universal)

Gerente comercial
Inspetor de qualidade

Marceneiro
Mecânico de equipa-

mentos industriais
Mecânico montador

Metrologista
Montador de estrutu-

ras metálicas
Motorista de cami-

nhão
Oficial de manuten-

ção predial
Operador de seccio-

nadora
Operador de centro 

de usinagem de 
madeira (cnc)

Operador de estação 
de tratamento de 
água e efluentes

Operador de extru-
sora de borracha e 

plástico
Operador de extru-
sora de borracha e 

plástico
Operador de 

máquinas de usinar 
madeira (cnc)

Operador de prensa
Preparador de prensa 
mecânica de metais
Preparador de torno 

automático
Retificador (retificado-
ra cilíndrica externa e 

interna)
Soldador

Torneiro mecânico
Vendedor - no comér-

cio de mercadorias

Ensino Tecnico

Técnico de enferma-
gem

Técnico de projetos 
elétricos

Técnico eletrônico
Tecnico em eletrome-

catronica

Ensino Superior 
completo

Analista de Recursos 
Humanos

PCD

Auxiliar operacional 
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Classificados

REF 02- Casa em Condo-
mínio – Vila Res. Green 
Park - R$1.200.00,00, so-
brado AT- 300m², AC 264m², 
3 vagas de garagem, 3 suí-
tes, mezanino, sala jantar e 
estar, cozinha, 5 banheiros, 
spa, área gourmet, lavan-
deria, home office, quadra 
poliesportiva, e play ground. 
Aceita permuta com imóvel 
de menor valor. Fone – (19) 
9 7109-6186
REF-03  - Casa em Con-
domínio – 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 Esperan-
ça – 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 

Chácara Colinas - Com 
2 dormitórios, banheiros 
feminino e masculino R$ 
750.000,00 F.: (19) 4105-
7479
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) 4105-7479
Chácara Fogueteiro - Rua: 
Guarita, nº578, 3 suítes, 
banheiro social, 2 salas, 
cozinha, salão de churras-
queira 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. Acei-
to 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/ Car-
los ou Sandra F.:(19) 97119-
8369 / (19) 99487-5089

 
REF 09 – Terreno em Con-
domínio – Jardim Quintas 
da Terracota – Esquina - 
1663m² R$430.000,00. Fone 
– (19) 9 7109-6186
Terreno Jardim Colonial - 
150 metros. R$ 185.000,00 
(19) 99384-7400
Terreno Elias Fausto - 175 
metros R$ 57.000,00 F.: (19) 
99384-7400
Vendo Terreno em con-
domínio de alto padrão  
Maison Du Parc - 495m² 
Fone: (19) 99115-8368
Vendo Terreno em Con-
domínio fechado Hori-
zontown - 450m² F.: (13) 
99712-3768

 
Passo Ponto Comercial 
(mercearia) -  Com instala-
ções em Indaiatuba vila au-
rora. Valor de $125.000,00 
Cel (11) 99968-8318

 
Viajo para o Paraguai en-
comendas pelo Fone: (19) 
98201-7566 Ricardo e Sa-
mantha ou deixar o contato.

Vendo - Aparelho de som 
mini sister Toshiba com 
carrossel para 3 cds, duplo 
dec controle remoto e duas 
caixas de som R$750,00. F.: 
(19) 3875-9524 Rui
Vendo - Jogo de SOFA 2 e 
3 lugares, bege escuro em 
bom estado. F.: (19) 3875-
9524 Rui
Vendo Bancada c/ 2 cadei-
ras 2 espelhos c/ moldu-
ras. R$1.000,00 R: Chile, 
244 - JD. América F.: (19) 
3312-0908
Vendo Jogo de Quarto com-
pleto (guarda roupa com 10 
portas, criado mudo e cama) 
madeira maciça. Produto de 
Showroom Festival de Gra-
mado/RS. F.: (19) 99855-
2170 / (19) 99384-7418
Vendo Sanona marca Mi-
chael 80 baixos nova F.: (19) 
98120-3357
Vendo Máquina de cartucho 
R$300,00 F.: (19) 3935-1633 
Vendo Porta de vidro de 
correr 1,60 R$ 400,00  F.: 
(19) 3935-1633 
Vendo TV 14 polegadas 
R$100,00 F.: (19) 3935-1633

Casa nova condominio 
Bréscia - 3 dormitórios c/ 
suíte 1 vaga coberta R$ 
689.000,00 (12) 997743282 
WhatsApp

 
Casa Nova  Jardim Veneza 
- 2 dorm. sendo uma suíte, 
sala cozinha, wc com box, 
armário e espelho, vaga de 
garagem.  R$ 1.100,00 + 
IPTU. F.: (19) 98346-2299
Casa Nova Jardim Veneza 
- piso superior 2 dorm. sendo 
uma suíte, sala, cozinha, 
com box, armário e espe-
lho, vaga de garagem.  R$ 
1.100,00 + IPTU  F.: (19) 
98346-2299

 
Apartamento 3 dorm no 
Vertentes do Itaici - Cháca-
ra do Trevo. 2 vagas cober-
tas, 85 m² de área util. Mó-
veis 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 dormi-
tórios, 02 suítes, 03 vagas 
de garagem, salão de fes-
tas, piscina. Fone – (19 )9 
7109-6186
Apartamento Plaza Bela 
Vista - 2 dormitórios c/ suíte 
2 vagas de garagem F.: (19) 
99384-7400
Condomínio Nações Jd. 
Alice - Ótimo apartamento 
no 1º andar com 02 dormi-
tórios e vaga de garagem, 
acabamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de en-
t rada  +  pa rce las  de 
R$1.210,00 F.: 99762-7997 
/ 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice 
- 02 dormitórios e demais de-
pendencias todas com mó-
veis planejados, portaria 24 
horas, área de festas, vaga 
de garagem, piscina, eleva-
dor. Apenas R$220.000,00 
Aceita financiamento. ou 
terreno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apartamento 
com 02 dormitórios em ótimo 
acabamento e vaga de ga-
ragem portaria 24 horas por 
apenas R$140.000,00 F.: 
99762-7997 / 98271-6141 
Corra!

 
Apartamento Dueto Di 
Mariah - 3 dormitórios c/ 
varanda gourmet 2 vagas 
R$ 1800,00+cond+iptu F.: 
(19) 99384-7400
Apartamento mobiliado 
Vila Furlan -  2 dorm. sala, 
wc, cozinha, uma vaga de 
garagem.   R$ 1.400,00 + 
Cond. F.: (19) 98346-2299

 
Sítio em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dor-
mitórios, 02 wcs , toda ava-
randada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido com 
água por gravidade,  diver-
sas 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, bar-
racão, 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

Vendo Geladeira Brastemp 
2 portas, cor: branca R$ 
600,00 .: (19) 3935-1633
Vendo Fogão Cooktop com 
pedra de marmore R$300,00
Vendo 2 Cama elástica mini 
jump R$150,00 cada F.: (19) 
3935-1633
Vendo Jogo de sofa semi 
novo F.: (19) 98120-3357
Vendo -  Vaso com 30 penas 
de Pavão azul R$30,00. Tra-
tar com Rosália 1998174-
5270
Vendo – Cômoda com cor-
rediça 4 gavetas cor escura, 
Criado mudo 3 gavetas R$ 
70,00 os dois. Tratar com 
Rosália 1998174-5270

 
Aulas de Portugues e re-
dação com o Jornalista Ri-
cardo F.: (19) 98201-7566 / 
98315-9064
Ofereço-me Para pequenos 
reparos residenciais Sidnei 
19 98997-8226
Ofereço-me  como Baba e 
cuidadora de Idoso Fatima 
19 98976-3352

independente com sala, 
quarto, cozinha e banheiro. 
Fone – (19) 9 7109-6186
REF 08 -  PQ. Boa Esperan-
ça – 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 envi-
draçada, garagem 2 vagas 
cobertas, aceita imóvel de 
menor valor. Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 04 -  Bragança Pau-
lista - R$1.000.000,00 - 
AT- 548,70 m² AC- 275,25 
– Sobrado em condomínio 
-Residencial Santa Helena, 
com 03 dorm, 02 suítes, 2 
banheiros, sala, cozinha, 
garagem 4 vagas, aceita 
apartamento de menor valor 
em Bragança Paulista- Fone 
– (19) 9 7109-6186

REF 12 – Cond. Terra Mag-
na - R$1.400.000,00 Sobra-
do – AT- 360m² ac – 250m², 
com 4 dormitórios, 1 suíte, 
salas de jantar, estar e tv, 
bar/adega, cozinha, armá-
rios embutidos, 4 banheiros, 
espaço gourmet com chur-
rasqueira, piscina com hidro, 
4 vagas de garagem, ar 
condicionado, aquecimento 
solar e câmeras segurança. 
Aceita permuta. Fone – (19) 
9 7109-6186
Troco casa por chácara 
no Vale do Sol - Casa com 
3 dorm. sendo 1 suíte, 1 
banheiro, sala, cozinha, 
lavander ia ,  cor redor , 
churrasqueira, garagem p/ 
2 carros, portão eletrônico. 
Parque São Lourenço F.: 
(19) 3816-8112
Vendo/Troco - Locado 
R$3.800,00 - Prédio comer-
cial residencial próximo ao 
Haoc - Rua dos Indaiás, 256. 
Terreno 250m², contruído 
230m². Ótimo local. Valor R$ 
915 mil. Tratar (19) 98817-
5312 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$220.000,00 
Aceita Financiamento. Cor-
ra! F.: 99762-7997 / 3935-
3294
Casa Sobrado Jardim Eu-
ropa - 3 dormitórios + 1 uma 
suíte 2 cobertas 2 descober-
tas (19) 99384 -7400
Casa Vila Areal ( Proxima 
do Carrefour) - 3 dormi-
tórios c/ suíte 2 vagas co-
bertas R$ 455.000,00 (12) 
99774-3282 WhatsApp
Casa nova condominio 
Veiena - 3 dormitórios c/ 
suíte 2 vagas de garagem 
R$ 740.000,00 (12) 99774-
3282 WhatsApp

O presidente do EVIN (Esquadrão da Vida de 
Indaiatuba), Isac Monego convoca a  Assem-
bleia Geral Ordinária para eleição e posse de dire-
toria para o biênio 2021/2022 a todos os membros 
e sócios com direito a voto, no dia 20 de março de 
2021 às  9:00 horas da manhã no endereço: Estra-
da municipal, 610 - Itaici, Indaiatuba/SP.

Ofereço-me  como em-
pregada domestica 3x por 
semana, como cuidado-
ra de Criança, ajudante 
de cozinha. Tereza - (19) 
99738-2266
Ofereço-me para fazer de-
clarações de imposto de 
renda. Valor R$ 70,00 F.: 
(19) 99124-2964
Ofereço-me Manicure Pé e 
mão, Cabelereira corte R$ 
25,00, Botox sem formol 
grátis 1 corte. Atendimento 
a Domicilio  (19) 3035-0499 
/ (19) 99369-5615
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



Classificados | B11

Notas de Falecimentos
1.LUZINETE LIMA DOS 
SANTOS com 90 anos, 
Viúvo (a) sendo filho (a) 
de FRANCISCO LIMA 
DE ANDRADE e MARIA 
ALAIDE DE ANDRADE. 
Deixou 09 filhos maiores e 
02 falecidos, Falecido em: 
23/01/2021, e Sepultado 
(a) no Cemitério Municipal 
de Diamante do Norte-PR 
aos24/01/2021.

2.JOÃO EVANGELISTA 
DE SOUZA com 82 anos, 
Viúvo (a) sendo filho (a) de 
JOSE GONÇALVES DE 
SOUZA e ANTONIA JO-
SEFA DE JESUS. Deixa 
os filhos: MARIA LINDA, 
JOSE, FRANCISCO, AN-
TONIA, ERASMO, PLÁ-
CIDO, JOÃO, DONIVAL, 
ANTONIO. Falecido (a) 
em: 06/02/2021, e Sepul-
tado (a) no Cemitério São 
Francisco aos 07/02/2021.

3.MARIANA RIBEIRO DA 
SILVA com 76 anos, Viúvo 
(a) de SERAFIM RIBEIRO 
DA SILVA sendo filho de 
ALFREDO MAXIMO PIN-
TO e TEREZA RIBEIRO 
DE JESUS. Deixa filho 
(s): NEIDE, BENEDITA, 
DOMINGO, HELENA, 
IRENE, CLARICE, ROSA, 
JOSÉ. Falecido (a) em: 
09/02/2021, e Sepultado 
(a) no Cemitério Jardim da 
Paz em Florianópolis-SC 
aos 10/02/2021.

4.ALEXSANDRO DA RO-
CHA com 33 anos, Sol-
teiro (a) sendo filho (a) de 
LAURINDA DA ROCHA. 
Falecido em: 11/02/2021, 
e Sepultado (a) no Ce-
mitério Paraiso- MG aos 
12/02/2021.

5.JOSE DA COSTA com 
90 anos, Casado (a) com 
MARIA DE LOURDES 
LEANDRO DA COSTA 
sendo filho (a) de ALIPIO 
DA COSTA e FRANCIS-
CA JOSÉ. Deixa filho 
(s): MARIA APARECIDA, 
JOÃO, JOSÉ, MARCOS 
(MAIORES). Falecido (a) 
em: 11/02/2021, e Se-
pultado (a) no Memorial 
Jardim Santo André aos 
12/02/2021.

6.HERMELINO FRANCIS-
CO DE OLIVEIRA com 
78 anos, Solteiro (a) sen-
do filho (a) de JOAQUIM 

FRANCISCO DE OLIVEI-
RA e RITA PEREIRA DE 
OLIVEIRA. Deixa os filhos: 
RITA DE CASSIA, ROSI-
MEIRE, LUZINEIDE, NIVAL-
DO, MARIA DAS GRAÇAS, 
LOURENÇO, LOURIVAL, 
JULIANO, VIVIANE, LE-
ONARDO, LUCIANO, AN-
DRINE (MAIORES), GRA-
TISTON, LUAN, JOAQUIM 
(MENORES). Falecido (a) 
em: 12/02/2021, e Sepul-
tado (a) no Cemitério da 
Serra do Honório-MG aos 
13/02/2021.

7.JOAQUIM EDUARDO 
DAVANÇO com 84 anos, Di-
vorciado (a) sendo filho (a) 
de LUIZ DAVANÇO e OLYM-
PIA PEREIRA DAVANÇO. 
Deixa filho (s): ELISA, RO-
SANA, LEANDRO, ISABEL. 
Falecido (a) em: 20/02/2021, 
e Cremado (a) no cremató-
rio Grupo Mathias - RS aos 
21/02/2021.

8.IOLANDA AIRES DE 
LIMA com 65 anos , Casa-
do (a) com ORLANDO SO-
ARES LIMA sendo filho(a) 
de JOSÉ DAMASIO AIRES 
e MARIA ROSA AIRES. 
deixa filho(s):LUCIMAR, 
APARECIDA , ÂNGELA 
(MAIORES), Falecido em: 
23/02/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 24/02/2021. 

9.ALICE BASSO DE CAM-
POS com 84 anos , Era Viú-
vo(a) de SAMOEL RIBEIRO 
DE CAMPOS sendo filho(a) 
de ANTONIO BASSO e 
THEREZA ZAPAROLLI. dei-
xa filho(s): LUIZ,ADENIR,-
CLAUDEMIR (MAIORES), 
Falecido em: 23/02/2021, e 
sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 24/02/2021. 

10.ISABEL MUNHOZ 
GARCIA com 96 anos , 
Era Viúvo(a) de AQUILINO 
MARTINS GARCIA sendo 
filho(a) de MANOEL MU-
NHOZ e JOSEPHA CANNO. 
deixa filho(s): ELAINE 72, 
ELENICE 70., Falecido em: 
23/02/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 24/02/2021. 

11.VINÍCIUS FERNANDES 
com 32 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
SELMA REGINA FERNAN-
DES. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 23/02/2021, 

e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
24/02/2021. 

12.RUY YASSUSHI 
NAKAOKA com 65 anos , 
Casado (a) com SILVIA MI-
TIE TOGASHI NAKAOKA 
sendo filho(a) de SHI-
GUEYAS NAKAOKA e TYO 
NAKAOKA. deixa filho(s): 
DANIELA, ANA PAULA, 
ANGELICA ( MAIORES ), 
Falecido em: 23/02/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
25/02/2021. 

13.ANDERSON PEREIRA 
DE SOUZA com 33 anos , 
União Estável com VALE-
RIA CRISTINA MINUCELLI 
sendo filho(a) de CICERO 
PEREIRA DE SOUZA e MA-
RIA APARECIDA MOREIRA 
DA SILVA.  NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
24/02/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
24/02/2021. 

14.MAXIMINO PEREIRA 
DA COSTA com 76 anos , 
Era Viúvo(a) de TEREZA 
DUARTE DA COSTA sendo 
filho(a) de MANOEL JOSE 
DA COSTA e ANTONIA 
PEREIRA DA COSTA. dei-
xa filho(s): MARCOS DU-
ARTE, MEIRE DUARTE,  ( 
MAIORES ), Falecido em: 
24/02/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
24/02/2021. 

15.FERNANDO BARREIRA 
JUNIOR com 68 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
FERNANDO BARREIRA e 
ANNA AUGUSTA BARTHO-
LOMEU HOPPE BARREI-
RA.NÃO DEIXA FILHOS., 
Falecido em: 24/02/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
24/02/2021. 

16.EMILLY SAMANTA 
FAUSTINONI com 24 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de ANDERSON 
FROIS FAUSTINONI e MA-
RIA DE FATIMA DA SILVA 
FAUSTINONI. deixa filho(s): 
ELOA 8, ARTHUR 5, Faleci-
do em: 24/02/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 25/02/2021. 

17.JOÃO FERNANDES 
com 83 anos , Casado (a) 
com RUTH PEREIRA FER-

NANDES sendo filho(a) de 
MANOEL FERNANDES 
e JOSEPHA MARQUES. 
deixa filho(s): ROSANGE-
LA , MARCELO , CELSO, 
CRISTINA  (MAIORES E 
CAPAZES), Falecido em: 
24/02/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 25/02/2021. 

18.DIEGO VIEIRA DA 
SILVA com 35 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOSELIA MARIA VIEI-
RA DA SILVA. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
24/02/2021, e cremado (a) 
no CREMATORIO POR-
TAL DE ITATIBA SP aos 
25/02/2021. 

19.JUSTINO COSTA 
AGUIAR com 83 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de GALDINO DA COSTA 
AGUIAR e RAQUEL GENE-
ROZA DA COSTA. deixa fi-
lho(s): ZENILDA, ZENAIDE, 
LINDINALVA, AGNALDO, 
LINDACY, EDMA, NILIANA 
(MAIORES), ANTONIO, 
IVONETE (FAL), Falecido 
em: 24/02/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 25/02/2021. 

20.MARIA DE LOURDES 
WOLF com 79 anos , Era 
Viúvo(a) de FRANKLIN 
WOLF sendo filho(a) de JO-
AQUIM DIAS e FRANCISCA 
MARIA DE JESUS. deixa 
filho(s): ROSELANE, DAL-
VA, RODOLFO (FILHOS 
MAIORES), Falecido em: 
25/02/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 25/02/2021. 

21.SAULO DO NASCI-
MENTO com 56 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
PLINIO DO NASCIMENTO 
e MAURA MARIA DO NAS-
CIMENTO. deixa filho(s): 
TALITA 13, Falecido em: 
25/02/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 25/02/2021. 

22.MARIA DE JESUS VIEI-
RA DA SILVA com 69 anos 
, Casado (a) com LUIZ AN-
TONIO DA SILVA sendo 
filho(a) de ISAURO PAES 
VIEIRA e ROSA DE ALMEI-
DA VIEIRA. deixa filho(s): 
JOSE, EDVALDO, EDER-
SON (TODOS MAIORES), 
Falecido em: 25/02/2021, 
e sepultado(a) no PAR-

QUE DOS INDAIAS aos 
26/02/2021. 

23.MARI BARBOSA ANTO-
NIO com 66 anos , Casado 
(a) com MARIO ANTONIO 
sendo filho(a) de ORLANDO 
OLIVEIRA BARBOSA e ISA-
BEL APARECIDA ALVES. 
deixa filho(s): LEIA, TELMA, 
SAULO, CARLOS (MAIO-
RES), MARINHO (FAL), 
Falecido em: 25/02/2021, e 
sepultado(a) no MUNICIPAL 
DE ITÚ SP aos 25/02/2021.
 
24.EDILTON FERREIRA 
NASCIMENTO com 34 
anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de EDILTON 
JOSE DO NASCIMENTO e 
LUZIA FERREIRA DA SIL-
VA. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 26/02/2021, e 
sepultado (a) no PARQUE 
DOS GIRASSOIS-SP aos 
27/02/2021. 

25.MARCOS ROGERIO 
GUEDES com 46 anos , 
Casado (a) com ADRIA-
NA CRISTINA DE MOURA 
GUEDES sendo filho(a) de 
ANTONIO GUEDES NETO 
e JURACY APARECIDA 
GUEDES. deixa filho(s): PA-
MELA ( MAIOR ), Falecido 
em: 26/02/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 27/02/2021. 

26.SERGIO LUIZ CAZZE-
RI com 65 anos , Casado 
(a) com DELFINA MARIA 
DE LIMA CAZZERI sendo 
filho(a) de JOSE CAZZE-
RI FILHO e MARIA JOSE 
CAZZERI. deixa filho(s): 
FERNANDA 44, MARIA 
EMILIA 42, Falecido em: 
26/02/2021, e cremado (a) 
no CREMAT. O PORTAL 
ITATIBA SP aos 27/02/2021.
 
27.ADEMIR DE SOUZA 
com 57 anos , Casado (a) 
com LUIZA MACHADO DE 
AQUINO DE SOUZA sendo 
filho(a) de GERALDO AN-
TONIO DE SOUZA e MARIA 
MAURA DE SOUZA. deixa 
filho(s): WAGNER ,LUCAS 
,( MAIORES )., Falecido em: 
27/02/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 27/02/2021. 

28.MOACYR BIANCHINI 
com 84 anos , Casado (a) 
com MARIA DE LOURDES 
BIANCHINI sendo filho(a) 
de ANTONIO BIANCHINI 

e LUIZA BIANCHINI. dei-
xa filho(s): ELENITA (56), 
ANA(50)., Falecido em: 
27/02/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
28/02/2021. 

29.JOAO PINHEIRO com 
68 anos , Casado (a) com 
MARIA CESÁRIO PI-
NHEIRO sendo filho(a) de 
ANTONIO PINHEIRO e 
MARIA PINHEIRO DE JE-
SUS. deixa filho(s): ODAIR 
, OSMAR , RONALDO , 
MARCIO , MARCELO , RO-
GERIO , CAMILA ,MARCOS 
(MAIORES  )., Falecido em: 
27/02/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 28/02/2021. 

30.CAIO CEZAR FABIANO 
BARBOSA DOS SANTOS 
com 29 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de AL-
BERTO BARBOSA DOS 
SANTOS e ROSELI FABIA-
NO BARBOSA DOS SAN-
TOS. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 27/02/2021, e 
cremado(a) no CREMATO-
RIO MUNICIPAL DE CAM-
PINAS  SP aos 28/02/2021. 

31.GIVALDO JOSE DE AL-
MEIDA com 54 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
JOSE CICERO DE ALMEI-
DA e IZABEL DELVANIZA 
DE ALMEIDA. deixa filho(s): 
ELISANGELA (MAIOR), Fa-
lecido em: 27/02/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 28/02/2021. 

32.ODILIA PEREIRA com 
80 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de PLINIO 
PEREIRA e AURELIA LO-
PES PEREIRA. deixa fi-
lho(s): MARLI 60, Falecido 
em: 27/02/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 28/02/2021. 

33.ROGERIO PACHECO 
DE SA com 48 anos , Casa-
do (a) com JOSIANE MARIA 
FERRARI DE SÁ sendo fi-
lho(a) de JOAO PACHECO 
DE SA e MARIA APARECI-
DA  PONTES DE SA. deixa 
filho(s): YASMIN 18, Faleci-
do em: 27/02/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 28/02/2021. 

34.KALI AMARAL DUMKE 
sendo filho(a) de ALLAN 
DUMKE RAMOS e KELLY 
JANAINE AMARAL DUMKE. 

Falecido em: 27/02/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
28/02/2021. 

35.LAUDELINO BAPTISTA 
ROCHA JUNIOR com 59 
anos , Casado (a) com MA-
RIA CRISTINA ROCHA sen-
do filho(a) de LAUDELINO 
BAPTISTA ROCHA NETO 
e NIDIA ROCHA. deixa fi-
lho(s): LUISA ( MAIOR ), Fa-
lecido em: 28/02/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 28/02/2021. 

36.ANTONIO DO CARMO 
ALCIDES com 78 anos , 
Casado (a) com MARIA 
FRANCISCA ALCIDES 
sendo filho(a) de ANTONIO 
DE ALCIDES e BENEDITA 
DA CONCEIÇÃO. deixa fi-
lho(s): PAULO, ADRIANA, 
LUZIANA, JOSE, SEBAS-
TIÃO, CELSO, OTAVIO ( 
MAIORES ), Falecido em: 
28/02/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 28/02/2021. 

37.ANGELINA LINDER com 
78 anos , Era Divorciado(a) 
de SIEGFRIED RUESCH 
sendo filho(a) de CARLOS 
LINDER FILHO e ANTONIA 
CORREA. deixa filho(s): JU-
LIO 55, CLELIA 50, SUELI 
(FAL), CESAR (FAL ), Fale-
cido em: 28/02/2021, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 01/03/2021. 

38.ROSA RUIZ CARVA-
LHO com 77 anos , Casado 
(a) com FRANCISCO DE 
ASSIS CARVALHO sendo 
filho(a) de TOMAZ RUIZ e 
JOSEFINA RAUCCI RUIZ. 
deixa filho(s): MARISOL 59, 
WALDIR 57, WAGNER 57, 
Falecido em: 28/02/2021, e 
cremado (a) no CREMATO-
RIO PORTAL ITATIBA-SP 
aos 01/03/2021. 

39.OCLAIR MARTINS com 
65 anos , Casado (a) com 
MARIA DA SILVA FERREI-
RA sendo filho(a) de BRAZ 
MARTINS e MARIA DE 
PAULA MARTINS. deixa fi-
lho(s): CLAYTON (MAIOR), 
Falecido em: 28/02/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
01/03/2021. 

40.CAROLINA TREVISOL 
ANDREOZZI com 83 anos 
, Casado (a) com SEBAS-

TIÃO ANDREOZZI sendo 
filho(a) de JOSE TREVI-
SOL e AMALIA FIOROL. 
deixa filho(s): EDMIR-
SON, MARCIO, SERGIO, 
MADALENA, CLAUDIA 
(MAIORES), Falecido em: 
01/03/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 01/02/2021. 

41.AVELINO PAULO DA 
SILVA com 96 anos , Era 
Viúvo(a) de ANA SÉRGIO 
DA SILVA sendo filho(a) 
de BENEDITO PAULO 
DA SILVA e LEOPOLDINA 
CANDIDA. deixa filho(s): 
MARIA APARECIDA, LUIS 
, BENEDITO, ANTONIO, 
ANTONIA, JOÃO (MAIO-
RES), JOSÉ, FRANCIS-
CO (FALECIDOS), Fa-
lecido em: 01/03/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
02/03/2021.
 
42.JOVENTINO SATUR-
NINO DE OLIVEIRA com 
82 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de MARIA 
OLIMPIA DE OLIVEIRA. 
deixa filho(s): MARIA SO-
NIA, JOSE, MARIA JOSE, 
MARIA CLARICE, MARIA 
ELIVANIA (MAIORES), 
Falecido em: 01/03/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
02/03/2021. 

43.ANTONIO FRANCIS-
CO DE SOUSA com 87 
anos , Era Separado(a) 
sendo filho(a) de MANOEL 
FRANCISCO PIMENTEL 
FILHO e MARIA ROQUE 
DE SOUSA. deixa fi-
lho(s): VALDIR, VALDECI, 
TAMIRA, CIDA, LAIDE, 
GERALDA, VALDIRENE 
( FILHOS MAIORES )., 
Falecido em: 02/03/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
02/03/2021. 

44.ORLANDO PIRES RO-
DRIGUES com 84 anos , 
Casado (a) com ANTONIA 
MELANIA ESTEVAM PI-
RES RODRIGUES sendo 
filho(a) de BENEDICTO 
PIRES RODRIGUES e 
MARIA ARMELINDA DEL-
BONI. deixa filho(s): MAR-
CELO 54, MARCIA 55, 
Falecido em: 02/03/2021, 
e sepultado(a) no CAN-
DELARIA aos 02/03/2021. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

O Conselho de Administração e Fiscal da PLENA COOPERATIVA DE SAÚ-
DE INTEGRAL, CNPJ nº. 11.283.931/0001-60, com NIRE 35.400.094.061, no 
uso de suas atribuições conforme artigo 22 do estatuto social convocam todos 
seus os cooperados, que até a presente data somam 27 (Vinte e Sete) profis-
sionais cooperados, para Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 22 
de Março de 2021 ás 19h00, por meio de videoconferência em plataforma digi-
tal, em primeira, segunda e última convocação, com intervalo de 1 hora entre 
elas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia que serão: 

1) Apresentação do Balanço Anual e Prestação de contas dos órgãos de 
Administração e Parecer do Conselho Fiscal;

2) Eleição Anual do Conselho Fiscal.
3) Outros assuntos de interesse da Cooperativa.  

Indaiatuba/SP, 02 de Março de 2021.  

 Emerson Claudio Baptista
Presidente
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