
Indaiatuba tem a gasolina mais cara da região

E
S

C
A

N
E

IE
 P

A
R

A
 

M
A

IS
 C

O
N

T
E

Ú
D

O

ARQUIVO

Plano SP: Fase emergencial fecha 
escolas e igrejas em Indaiatuba

VENDAS

ECONOMIA

OPERAÇÃO

A Volacc, instituição que oferece assistência a 
pessoas portadoras de câncer em Indaiatuba, está 
realizando a venda de vouchers para o Pastel Drive 
Thru, que acontecerá no dia 27 de março.

Uma operação de combate 
ao tráfico de drogas foi 
realizada pelas equipes 
da Romi e resultou na 
apreensão de uma grande 
quantidade de drogas e 
dinheiro, além da prisão de 
três indivíduos. No Jardim 
Morada do Sol foram lo-
calizados 838 microtubos 
com cocaína, 140 porções 
de maconha e R$1.466,00 
proveniente do tráfico de 
drogas.

Volacc inicia venda de vouchers 
para o Pastel Drive Thru

Combate ao 
tráfico de 
drogas prende 
três homens
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O Grupo Mais 
Expressão realiza o 
Troféu Frutos de In-
daiá há 15 anos, e ao 
longo dos anos foi 
crescendo e ganhan-
do prestígio na ci-
dade. Considerado o 
maior e melhor even-
to de premiação de 
Indaiatuba e região, 
a 15ª edição premia-
rá as empresas e em-
presários que se des-
tacaram na pesquisa 
realizada com os 
moradores do muní-
cipio. 

Troféu Frutos de Indaiá premia Tuia Armazém
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Pesquisa realizada 
pela ANP (Agência 
Nacional do Petróleo) 
revelou que Indaiatuba 
tem a gasolina mais 
cara da região. 

A comparação foi 
feita com 12 cidades, 
ut i l izando-se como 
base o preço médio 
praticado nas duas úl-
timas semanas até o 
dia 6 de março. Indaia-
tuba superou America-
na, Cosmópolis, Hor-
tolândia, Mogi Guaçu, 
Mogi Mirim, Paulínia, 
Santa Bárbara D’Oes-
te, Sumaré, Valinhos, 
Vinhedo e Campinas. 

PANDEMIA

Os vereadores de Indaiatuba aprovaram na sessão desta 
segunda-feira (08) projeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a firmar protocolo da intenção com outros 
municípios para comprar vacinas contra o coronavírus

Lei que inclui Indaiatuba em 
consórcio de vacinas é aprovada
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Nova reclassificação entra em vigor na próxima segunda (15)

PREMIAÇÃO

Daniela de Paula Amstalden e José Donato Amstalden
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COMO APARELHO AUDITIVO PODE MELHORAR MINHA QUALIDADE DE VIDA? 

Muitos pacientes, que recebem indicação para uso de aparelhos auditivos, chegam à clínica com pensamento que será 
trabalhoso, que será algo que atrapalhará seu dia a dia, mas uma coisa é certa: O aparelho 
auditivo vem para nos devolver a comunicação e facilitar seus dias.
Além da dificuldade de ouvir, a perda auditiva atrapalha a comunicação, torna 
as pessoas mais retraídas, o fato de responder errado uma pergunta, seja no 
trabalho ou em família, as situações de constrangimento, vão aos poucos 
fazendo com que a pessoa se afaste do convívio social, começam a evitar 
atividades cotidianas, como assistir TV em família, para evitar pedir que 
alguém aumente mais a TV, até mesmo brincadeira sem graça, realizadas 
por familiares ou amigos de trabalho são relatadas por nossos pacientes, 
muitos até chegam a clínica, já diagnosticados com depressão. 
Isso é muito sério, a perda auditiva é um mal invisível, olhando pessoas 
na rua, ela pode ser deficiente auditivo, se não está usando aparelho, 
como podemos saber? Pacientes sempre relatam ter passado alguma si-
tuação constrangedora, ser visto como o mal-educado, por não responder 
quando chamam. Isso tudo acontece, porque os ouvidos não estão sendo 
capazes de captar o som.
Com o uso dos aparelhos auditivos, a comunicação é res-
taurada, convívio social volta ao normal, você conseguirá 
participar normalmente em reuniões de trabalho e em 
reuniões familiares, sem aquele cansaço de ter que ficar 
atento a todo e qualquer movimento, para ler o lábio 
das pessoas e entender o assunto da conversa.
A AUDIOCAMP está comemorando em março 
o mês da audição, com tema “CUIDADOS DA 
AUDIÇÃO PARA TODOS” venha você e sua 
família, disponibilizaremos a vocês uma avalia-
ção sem custo, para garantirmos a você o melhor dos 
cuidados auditivos 

Agende seu horário, pela nossa Central de Atendimento: 0800 
591 2124 ou pelo WhatsApp: (19)99436-3945. E visite nosso 
site: www.audiocamp.com.br

GOVERNO SP

Imagem da SemanaEditorial
Restrições para conter o vírus
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 enfermaria do Estado de São Paulo. Ali-
ás, 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 imu-
nidade 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 sanitário 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 fisca-
lizar 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 população necessária para que seja considerado li-
vre 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.

08 DE MARÇO – DIA DE LUTA

O Estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira (11), 1.004.387 pessoas com o esquema vacinal completo, 
ou seja, já receberam as duas doses. Ao todo o foram 3,6 milhões de doses aplicadas em todo o território, 
sendo 2,6 milhões que já receberam a primeira dose conforme dados da data de ontem, até às 15h25

Mulher luta com poesia, destreza, sabedoria. 
Diferentemente de outras datas comemorativas, o dia da 
mulher não foi criado pelo comércio. É uma data histórica 
de luta por direitos iguais e melhores condições de trabalho.  
E, para hoje, faço algumas reflexões acerca desta data histórica e 
política. No último dia 07 de março, o Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos divulgou um dado muito triste 
e sério: a cada duas horas uma menina de 14 anos é estuprada 
no Brasil. A cada duas horas! O que vamos comemorar? 
Isso são os dados registrados. E quantas vítimas não fazem o 
boletim de ocorrência com medo do agressor ou agressora?  
Um outro dado relevante no dia 08 de Março de 2021 e 
que não é piada, é o fato do nosso presidente Jair Messias 
Bolsonaro anunciar a vontade em filiar-se ao Partido da Mulher 
Brasileira para tentar a reeleição em 2022. Ah, Bolsonaro 
também pensa em ser o presidente e mudar a sigla do partido.  
Ora, como alguém que publicamente manifestou diversas 
vezes frases de ofensa à mulher, como exemplo quando ele 
disse para a deputada federal Maria do Rosário (PT) em 
dezembro de 2014 que “Ela não merece (ser estuprada) 
porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz 
meu gênero, jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, 
mas, se fosse, não iria estuprar porque não merece.” 
Ou ainda quando em abril de 2019, Bolsonaro afirmou que o 
Brasil não poderia ser um país do turismo gay e disse: “Quem 
quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade.” 
Por isso, parece até um deboche o presidente querer 
se tornar membro de um partido feminista. Claro, 
que por ser um partido pequeno, terá facilidade 
em “dominá-lo”. Pretensão política somente.  
E, por último, por decisão do ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Edson Fachin, o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva torna-se elegível para 2022. As condenações 
foram anuladas e enquadraram Lula na Lei da Ficha Limpa. 
Dia 08 de Março de 2021 também ficará marcado na história. 
No mais, cuidem-se! Use máscara e, se possível, fique em casa.

Fernanda Bugallo 
Jornalista, Comunicadora, Atriz, Roteirista e Diretora



Indaiatuba tem a gasolina 
mais cara da região
Com os seis aumentos até agora, a gasolina acumula alta de 53% desde o início de 2021

Pesquisa reali-
zada pela ANP 
(Agência Nacio-

nal do Petróleo) reve-
lou que Indaiatuba tem 
a gasolina mais cara 
da região. A compa-
ração foi feita com 12 
cidades, utilizando-se 
como base o preço mé-
dio praticado nas duas 
últimas semanas até o 
dia 6 de março.

Indaiatuba superou 
Americana, Cosmópo-
lis, Hortolândia, Mogi 
Guaçu, Mogi Mirim, 

Paulínia, Santa Bár-
bara D’Oeste, Suma-
ré, Valinhos, Vinhe-
do e Campinas. Com 
o sexto aumento, 
determinado pela Pe-
trobrás nesta terça-
-feira (9), de 8,8%, o 
valor médio do litro 
do combustível pra-
ticado na cidade é de 
R$ 5,08.

O presidente do 
Sindicato Varejis-
ta de Derivados de 
Petróleo, que repre-
senta os postos de 
combustíveis, Flávio 
Campos, disse que o 
valor mais alto em 

Indaiatuba se deve a 
dois fatores: Primei-
ro porque os postos 
vendem mais caro 
porque pagam mais 
caro também e se-
gundo, pois a cidade 
não possui vendas 
em grande escala.

Para tentar atrair 
o consumidor, al-
guns empresários 
vêm fazendo promo-
ções desde o último 
aumento e isto criou 
uma variação de pre-
ços que vai de R$ 
4,95 a R$ 5,19. Mas 
a maioria dos con-
sumidores optou por 

Com o sexto aumento, determinado pela Petrobrás, o valor médio do litro do combustível praticado na cidade é de R$ 5,08

não encher o tanque 
devido ao valor, re-
duzindo o giro de 
venda do combustí-
vel para os postos.

Com os seis au-
mentos até agora, 
a gasolina acumula 
alta de 53% desde o 
início de 2021. No 
caso do diesel, que 
também subiu nesta 
terça-feira, o quin-
to aumento do ano, 
a variação está em 
40% desde janeiro. A 
Petrobras informou 
que os aumentos se-
guem o mercado in-
ternacional.
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ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027
Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600

Chachá, no comando do Simetria Restaurante, é formado em 
Gastronomia pela Universidade de São Francisco e passou alguns 
meses atuando no Regis et Jacques Marcon Restaurant, na França, 
que possui três estrelas de acordo com o Guia Michelin. Ao retor-
nar ao Brasil, Chachá dedicou a sua carreira ao grupo Royal Palm 
Hotels & Resorts, onde atua desde 2007. Ele passou pelas cozinhas 
do Royal Palm Plaza, do Royal Palm Residence, do Royal Palm 
Tower Carlos Gomes e atuava como sub-chef no Royal Palm Hall.

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante | facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/

ANDRÉ CHACHÁ

Amigos, a receita de hoje é 
um prato muito saboroso, ideal 
para ser preparado junto com a 
família e que será servido no Al-
moço de Páscoa do Simetria Res-
taurante, que acontece no dia 04 
de abril.

O Lombo de Bacalhau, sobre 
purê de grão de bico, ao molho ro-
mesco é a desculpa perfeita para 
cozinhar para seus convidados. 
A combinação traz ingredientes 
tradicionais da data, como o baca-
lhau, mesclado com itens diferen-
ciados, como o grão de bico, que 
vem sendo muito explorado na 
cozinha nos últimos tempos.

Confira a receita:
400g a 500pg de bacalhau 

fresco;
200g de grão de bico;
100g de manteiga;
Gergelim tostado;
Molho romesco
2 pimentões vermelhos gran-

des, torrados;
1 dente de alho esmagado;
½ xícara de amêndoas lasca-

das, torradas;
1 tomate sem semente ma-

duro;
2 colheres de sopa de vinagre 

de xerez;
1 colher de chá de páprica 

defumada;
½ colher de chá de pimenta 

caiena;
½ xícara de azeite de oliva 

extravirgem;
Sal e pimenta do reino a gos-

to;
Modo de preparo
Com o bacalhau fresco, não 

é necessário dessalgar, pois ele 
tem pouco sal. Corte-o em duas 
postas, tempere com pimenta 
branca, sal e grelhe na frigideira 
com azeite;

Caso não encontre o lombo 
fresco, pode utilizar o salgado, 
mas será necessário deixa-lo 

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

dessalgando por até dois dias, 
trocando a água de 8 em 8 horas. 
Após esse processo, siga a prepa-
ração descrita no tópico anterior;

Para o purê, coloque o grão 
de bico em molho com um dia de 
antecedência. Tire o máximo de 
casca para deixar a massa mais 
homogênea e cozinhe em pres-
são por cerca de 15 minutos;

O grão precisa ficar bem ma-
cio, se achar necessário, cozinhe 
por mais alguns minutos. Após 
isso, coloque-o no processador 
com manteiga, bata até ficar ho-
mogêneo e acete o sal;

Para o molho, passe o alho 
rapidamente na frigideira para 
deixá-lo mais saboroso e o deixe 
esfriar. Em seguida, junte ele com 
os sete primeiros ingredientes do 
molho e bata-os em um processa-
dor até que fiquem bem picados;

Com o motor funcionando, 
adicione o azeite e processe até o 
creme ficar homogêneo. Tempere 
a mistura e sirva em temperatura 
ambiente;

Os ingredientes preparam 
um prato para até duas pessoas.

Dica do Chef: acrescente 
gergelim tostado ao final do pro-
cesso do purê, para dar um sabor 
e uma textura especial.

Dica do sommelier, Thiago 
Correa: para harmonizar com 
este prato, aposte no vinho Casa 
Valduga Origem Chardonnay, na-
cional, produzido na Serra Gaú-
cha, do Vale dos Vinhedos. A uva 
desta região tem como caracterís-
tica proporcionar vinhos leves e 
macios ao paladar, além de serem 
refrescantes e equilibrados. Uma 
ótima combinação com o baca-
lhau fresco! Sem contar o custo 
benefícios, que deve ser levado 
em consideração na hora de fazer 
essa combinação!

Bon Appetit!

ELOY DE OLIVEIRA
Freelancer para o Jornal Mais Expressão
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Estado decreta fase emergencial com toque 
de recolher a partir da próxima segunda
Em Indaiatuba, as aulas presenciais serão suspensas nas escolas públicas e privadas

O g o v e r n a d o r 
J o ã o  D o r i a 
anunciou nes-

ta quinta-feira (11) 
que todo o estado de 
São Paulo entrará na 
fase emergencial do 
Plano SP, a partir do 
próximo dia  15.  O 
novo decreto estará 
em vigor até o dia 30 
de março.

Na fase emergen-
cial, mais restritiva que 
a fase vermelha ao qual 
o estado está classifica-
do, haverá restrição de 
funcionamento de 14 
atividades econômi-
cas e visa aumentar a 
porcentagem do isola-
mento social e conse-
quentemente diminuir a 
velocidade de transmis-
são da Covid-19.

Segundo Doria, a 
situação da pandemia 
nunca esteve tão gra-
ve quanto agora. “O 
ritmo da abertura de 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Nova reclassificação, que entra em vigor na próxima segunda-feira (15), visa aumentar o isolamento social diante do crescimento da pandemia

novos leitos no siste-
ma de saúde do estado 
não é mais capaz de 
acompanhar a necessi-
dade de internações”, 
afirma.

De acordo com da-
dos da Secretaria Es-
tadual de Saúde, até 
esta quinta-feira (11) 
o estado estava com 
87,6% de ocupação 
nos leitos de UTI Co-
vid-19, e que 2.046 
pacientes de todo o 
estado de São Paulo 
estão aguardando va-
gas através do Sistema 
Cross. Os dados ainda 
mostram que em sete 
dias houve um aumen-
to de 12% no número 
de internações e tam-
bém uma elevação de 
12,3% no número de 
óbitos. 

O coordenador do 
Centro de Contingên-
cia do Coronavírus, 
J ean  Gor inch teyn , 
disse que nesta quin-
ta-feira (11), 53 mu-
nicípios estavam com 

100% na taxa de ocu-
pação, lembrando que 
na segunda-feira (08) 
eram 32 municípios 
com esse percentu-
al. “A nova medida irá 
evitar que 4 milhões 
de pessoas circulem 
nas cidades paulistas, 
e será por 15 dias, pois 
é nesse período que 
se quebra o ciclo de 
transmissão do vírus”, 
afirma.

O que muda
Na fase emergen-

cial a restrição com-
pleta proíbe retirada 
presencial de produ-
tos em restaurantes e 
lanchonetes, proíbe 
atendimento presencial 
em lojas de material 
de construção e veta 
celebrações religiosas 
coletivas e atividades 
esportivas em grupo. 
Lojas e restaurantes só 
poderão fazer entregas 
pelo sistema em que o 
consumidor recebe o 
produto dentro de seu 

veículo (drive thru), 
entre 5h e 20h, ou por 
serviços de entrega na 
residência (delivery) 
por telefone ou aplica-
tivo de internet. Não 
haverá nenhuma restri-
ção ao funcionamento 
de supermercados.

O teletrabalho será 
obrigatório para todas 
as atividades adminis-
trativas não essenciais. 
A imposição vale tanto 
para órgãos públicos 
como escritórios par-
ticulares e serviços 
de call center. Todas 
as medidas da fase 
emergencial visam re-
duzir a circulação de 
ao menos 4 milhões de 
pessoas por meio das 
restrições adicionais.

Além disso, a partir 
do dia 15, o Governo 
do Estado determina 
toque de recolher todos 
os dias, entre 20h e 
5h. Também fica ve-
tado o acesso a par-
ques e praias. Haverá 
proibição completa a 

qualquer tipo de aglo-
meração, e o uso de 
máscaras deve ser in-
tensificado em qual-
quer ambiente interno 
ou externo de acesso 
público. “Pedimos para 
que as pessoas respei-
tem as novas medidas, 
pois precisamos que 
toda a população faça 
a sua parte. Também 
só deverão sair entre 
às 20h e 5h aqueles que 
realmente precisam”, 
disse o coordenador do 
Centro de Contingên-
cia do Coronavírus, Dr. 
Paulo Menezes. Nes-
se período de horário 
as pessoas podem ser 
abordadas para orien-
tações.

O  c o o r d e n a d o r 
executivo, João Ga-
bbardo enfatiza e pede 
para que as pessoas 
só saiam de casa em 
extrema necessidade. 
E caso precise que 
use máscaras e fique 
o tempo mínimo na 
rua. “Não temos vaci-

na para todo mundo, 
então precisamos que 
todos se cuidem e cui-
dem dos outros”.

Escolas
Em Indaiatuba, a 

Administração Muni-
cipal informou nesta 
quinta-feira (11) que, 
atendendo orientações 
do Comitê de Enfren-
tamento da Covid-19, 
decidiu pela suspensão 
das aulas presenciais 
nas redes pública e 
particular de ensino. 
As escolas devem fe-
char, inicialmente, en-
tre 15 e 31 de março.

As autoridades mé-
dicas e sanitárias do 
Comitê realizam ava-
liações diárias sobre a 
evolução da pandemia 
no município e orien-
tam a Administração 
Municipal sobre as 
medidas necessárias 
de acordo com o cená-
rio apresentado. 

Já as escolas esta-
duais continuam aber-
tas e recebendo até 
35% dos alunos em 
sala de aula, porém 
o secretário Estadual 
de Educação, Rossieli 
Soares disse que as 
unidades escolares es-
tarão abertas somente 
para al imentação e 
distribuição de ma-
teriais e chips, com 
agendamento prévio. 

Além disso, para 
diminuir a circulação 
de pessoas a Secretaria 
Estadual de Educação 
estará adiantando o 
recesso de abril e ou-
tubro para os dias 15 
a 28 de março, sem 
prejuízo no calendário 
escolar. 
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Volacc inicia venda de vouchers 
para o Pastel Drive Thru
Objetivo é arrecadar fundos para auxiliar pacientes e familiares que lutam contra o câncer

A Volacc – Vo-
luntários de 
Apoio no 

Combate ao Câncer, 
instituição que oferece 
assistência a pessoas 
portadoras de câncer 
em Indaiatuba, está 
realizando a venda de 
vouchers para o Pastel 
Drive Thru, que acon-
tecerá no dia 27 de 
março, das 15h às 19h.

O pedido deve ser 
feito via Whatsapp 
(19) 99821-7801, e 
o pagamento por via 
depósito bancário e, 
após a confirmação, 
é agendado o horário 
para retirada, de forma 
a que não haja aglo-
merações. A retirada 
acontecerá na sede da 
Volacc, que possui 11 
vagas de estaciona-
mento para que nin-
guém precise sair do 
carro para retirar seu 

pedido.
A entidade que 

sempre esteve presen-
te nas festas juninas e 
festividades da cida-
de vêm tendo essa fon-
te de renda fortemente 
prejudicada por conta 
da pandemia. Mas, 
atendendo ao pedido 
dos fiéis clientes de 
suas barracas de pastel 
e diante da necessida-
de de uma alternati-
va para a captação de 
recursos, a entidade 
lançou essa ação, que 
acredita que será um 
sucesso de vendas. A 
expectativa é vender 
mil pastéis e, poste-
riormente, a entidade 
deverá abrir novas da-
tas para atender a de-
mandas maiores.

Sobre a Volacc 
A Volacc é uma or-

ganização sem fins lu-
crativos cujo trabalho 
essencial é oferecer 

apoio assistencial às 
famílias com pessoas 
portadoras de câncer e 
patologias hematológi-
cas, em todas as fases 

A entidade que sempre esteve presente nas festividades da cidade vem tendo essa fonte de renda fortemente preju-
dicada por conta da pandemia

da doença, de forma to-
talmente gratuita.

A instituição presta 
serviços de convivên-
cia e fortalecimento de 

DANIEL CARDOSO FOTOGRAFIA

vínculos, oferecendo 
atendimento social por 
meio do acolhimento 
e grupos de convivên-
cia. Com a equipe téc-

nica, auxilia os assisti-
dos e suas famílias no 
tratamento necessário 
para o bem estar físico, 
psicológico e social.
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Indaiatuba poderá pleitear junto a outros municípios a compra direta de vacinas

Lei que inclui Indaiatuba em 
consórcio de vacinas é aprovada

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Os vereadores 
de Indaiatu-
ba aprovaram 

na sessão desta segun-
da-feira (08) projeto de 
lei que autoriza o Po-
der Executivo a firmar 
protocolo da intenção 
com outros municípios 
para comprar vacinas 
contra o coronavírus. 
Na prática, a norma 
abre caminho para um 
consórcio que encurte 
o caminho para aqui-
sição de imunizantes, 
medicamentos, insu-
mos e equipamentos 
que ajudem no enfren-
tamento da pandemia.

A norma de inicia-
tiva do prefeito Nilson 
Gaspar foi apreciada 
em regime de urgência 
especial e teve o aval 
dos 12 vereadores.

“Não é para menos. 
Todos nós estamos 
vendo a situação em 
que a pandemia chegou 

A norma de iniciativa do prefeito foi apreciada em regime de urgência especial e teve o aval dos 12 vereadores

em nosso país, e a va-
cinação é a única forma 
segura de contermos a 
disseminação do vírus, 
restabelecendo a saúde 
da nossa população 
e a vida econômica 
das cidades”, desta-
cou o presidente Pepo 
Lepinsk. “É uma honra 
para a Câmara Muni-
cipal participar de um 
momento decisivo de 
união e esforço entre os 
prefeitos das maiores 
cidades do país”.

A par t i r  de  ago-
ra, Indaiatuba poderá 
pleitear junto a cen-
tenas de outros mu-
nicípios brasileiros a 
compra direta de vaci-
nas, conforme permitiu 
o Congresso Nacional 
no início de março, ao 
aprovar projeto de lei 
que dá essa autono-
mia a cidades, Estados 
e iniciativa privada. 
Mesmo entendimento 
teve o Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ao 

considerar que os en-
tes da federação tam-
bém têm competência 
para adquirir vacinas 
que constem no Plano 
Municipal de Imuni-
zações.

O consórcio for-
mado pelos municí-
pios foi batizado de 
Conectar – Consórcio 
Nacional de Vacinas 
das Brasileiras e, até o 
momento, tem a ade-
são de mais de 1,7 mil 
municípios.

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Strogonoff de Frango

Receitas do  Lopes

Ingredientes

500 grama(s) de peito de 
frango em cubos

 200 grama(s) de cham-
pignon 

1 xícara(s) de chá de 
farinha de trigo

 2 colher(es) de sopa de 
azeite 

1/2 cebola picada 
1 colher(es) de sobreme-

sa de páprica picante 
Sal a gosto 
2 colher(es) de sopa de 

catchup
1 colher(es) de sopa de 

mostarda 
200 grama(s) de creme 

de leite 

Modo de preparo
 Tempere a carne com 

sal e a páprica picante. Em 
seguida, passe pela farinha 
de trigo, sem deixar excesso 

de farinha. Reserve. Refogue 
a cebola no azeite até ficar 
transparente. Junte o cham-
pignon, o frango e doure. Co-
loque o catchup e a mostarda 
e misture bem. Junte o creme 
de leite, misture até aquecer 
e desligue a panela.

Dicas:
Para congelar: o stro-

gonoff pode ser congelado 
em recipiente de vidro ou 
plástico. É importante que 
esteja completamente frio e 
o recipiente, muito limpo. 
Pode ser mantido congelado 
por 15 a 20 dias - mas quanto 
menos tempo no freezer, 
melhor. Para descongelar: é 
preciso tirar do freezer por 
algumas horas antes de aque-
cer. Se sair do congelador 
diretamente para a panela 
ou micro-ondas, há chances 
do molho talhar e estragar 
o prato.



SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA

Primavera faz sua última partida 
antes da paralisação do futebol 

O Esporte Clube 
Primavera terá 
no domingo 

(14) a chance de con-
quistar sua primeira 
vitória na Série A3 
do Campeonato Pau-
lista, antes da parali-
sação do futebol no 
estado de São Paulo. 
Pela terceira rodada 
da competição, o time 
enfrenta o Barretos, às 
15h, no Estádio Muni-
cipal Antonio Gomes 
Martins. 

O confronto terá 
portões fechados, 
mas o torcedor pode-
rá acompanhar o jogo 
ao vivo pela FPF TV, 
pelo aplicativo Paulis-
tão Play, além do site e 
aplicativo Mycujoo. 

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

O técnico prima-
verino, Ademir Fesan, 
contará com o retorno 
do zagueiro, Renato, 
que cumpriu suspen-
são no jogo de quarta-
-feira (10). Na ocasião, 
o Tricolor visitou o 
Batatais e empatou em 
0 x 0. 

Já a estreia do Pri-

mavera não foi tão 
convincente para o 
torcedor. No último 
sábado (6), em pleno 
Gigante da Vila, o Tri-
color acabou derrotado 
pelo Comercial de Ri-
beirão Preto por 2 x 0. 

Por outro lado, o 
Barretos venceu na 
estreia da competição 
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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 

a Penapolense por 2 x 
0; e na última rodada 
acabou derrotado pelo 
placar de 3 x 0 para o 
Noroeste.

Na história do con-
fronto entre as duas 
equipes, segundo a pá-
gina Acervo EC Prima-
vera, o Barretos leva a 
melhor. Em sete jogos, 
o Primavera tem ape-
nas uma vitória, sen-
do um empate e outras 
cinco vitórias para a 
equipe de Barretos.   

Paralisação 
Na manhã desta 

quinta-feira (11), os 
dirigentes do Tricolor 
e também dos demais 
clubes paulistas foram 
surpreendidos com a 
notícia da paralisação 
do futebol paulista. A 
decisão ocorreu com o 
anúncio do governador 
João Doria (PSDB), co-
locando todo o estado 
de São Paulo na fase 
emergencial do Plano 
SP contra a Covid-19. 

Entre as medidas 
restritivas anunciadas, 
está a suspensão de 
todas as divisões do 
Campeonato Paulista 
por duas semanas, a 
partir de segunda-feira 
(15) até 30 de março. 

Questionado sobre o 
quanto a decisão preju-
dicaria o futebol e qual 
seria o cronograma do 
clube nesses dias de pa-
ralisação, o Primavera 
informou, via assesso-
ria de imprensa, que 

aguarda mais esclare-
cimentos da Federação 
Paulista, principalmen-
te quanto a permissão 
para seguir com os trei-
nos. 

Na tarde de ontem, 
uma reunião virtual foi 
realizada entre os pre-
sidentes dos clubes que 
disputam o Campeona-
to Paulista e represen-
tantes da FPF. Entretan-
to, até o encerramento 
da matéria o encontro 
não havia terminado.  

Em nota, a FPF in-
formou que foi convi-
dada pelo Governo do 
Estado, junto com o Mi-
nistério Público Esta-
dual, para uma reunião 
na segunda-feira, às 9h, 
quando será discutido 
o calendário de jogos e 
uma solução viável para 
adaptação das próximas 
rodadas. No mesmo dia, 
às 15h, a FPF volta a se 
reunir com clubes para 
definir o agendamento 
dos jogos. 

Duelo válido pela terceira rodada da Série A3 do Paulista será no domingo (14)



REPRODUÇÃO

No Dia Mundial da Audição, Programa 
Mais Saúde entrevista fonoaudióloga
A especialista em distúrbios da comunicação humana abordou as perdas auditivas

Na noite do dia 
03 de março, 
considerado 

o Dia Mundial da Au-
dição, o médico in-
tensivista Dr. Eduar-
do Santos entrevistou 
durante o Programa 
Mais Saúde a fonoau-
dióloga e especialista 
em distúrbios da co-
municação humana, 
Janayne Barbosa.

A especialista, que 
atua há mais de 18 
anos na área, explica 
que quando começou 
sua carreira, a enorme 
maioria de pacientes 
com perdas auditi-
vas eram idosos, mas 
que atualmente tem 
ocorrido com mais 
frequência perdas 
auditivas em pessoas 
mais jovens, muito 
por conta do abuso 
de fones de ouvido, 
locais com barulhos 
altíssimos - como nas 
baladas e festas - e até 
mesmo pelo excesso 
de poluição sonora 
nas cidades. 

Segundo ela, as 
perdas auditivas po-
dem ocorrer em 4 
níveis: leve, modera-
da, severa e profun-
da. Ela afirma que é 
preciso cuidar muito 
da audição, pois ela 

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

Fonoaudióloga e diretora executiva da Rede de Clínicas AudioCamp, Janayne Barbosa e o apresentador Dr. Eduardo Santos
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é mais frágil do que 
pensamos. “Pais e 
mães se perceberem 
que dá para ouvir o 
som saindo do fone 
de ouvido dos seus 
filhos, é hora de pe-
dir para reduzir o 
volume. São atitudes 
comuns no dia a dia, 
mas que podem vir 
a causar perdas im-
portantes”, alerta a 
diretora executiva da 
Rede de Clínicas Au-
dioCamp. 

O Dr. Eduardo 
perguntou a ela com 
qual frequência as 
pessoas devem fazer 

exames auditivos, 
para detectar possí-
veis problemas antes 
que os sintomas se 
tornem mais graves. 
A fonoaudióloga res-
pondeu que seria ex-
celente se as pessoas 
cuidassem da audição 
com a mesma preo-
cupação que tem com 
as outras partes do 
corpo, sendo interes-
sante incluir os exa-
mes de audiometria 
no check-up anual. 

A respeito dos tra-
tamentos, Janayne 
afirma que, antes de 
mais nada, o pacien-

te deve procurar um 
médico otorrinola-
ringologista. “Só o 
médico especialista 
é que pode pedir os 
exames adequados, 
receitar medicações, 
sugerir o uso de apa-
relhos e recomendar 
o tratamento com 
uma fonoaudióloga, e 
é aí que meu trabalho 
começa”, explica ela. 

Sobre os aparelhos 
auditivos disponíveis 
atualmente no mer-
cado, ela afirma que 
eles estão cada vez 
menores, alguns até 
imperceptíveis, o que 

ajuda as pessoas que 
tinham vergonha de 
precisar dos equipa-
mentos. 

A especialista 
também aponta uma 
questão interessante. 
Por conta da Pande-
mia do coronavírus 
e o consequente uso 
de máscaras, pessoas 
que antes “empur-
ravam a dificuldade 
auditiva com a bar-
riga” porque faziam 
leitura labial, estão 
tendo mais dificul-
dades, e agora se faz 
ainda mais necessário 
o atendimento pro-

fissional, explica ela, 
utilizando, inclusive, 
uma máscara facial 
de material transpa-
rente – bastante usa-
da por profissionais 
da área, mas um tan-
to desconhecida da 
população em geral.

Para você que gos-
ta de acompanhar as-
suntos relacionados 
a área da Saúde em 
geral, não perca to-
das as quartas-feiras, 
às 20h, o Programa 
Mais Saúde, através 
da página do Face-
book do Jornal Mais 
Expressão. 
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DELEGADO BRUNO LIMA

 COMUNICAÇÃO GCI

PRISÃOHomem é processado por 
atirar em gatos em condomínio
O caso é considerado crime ambiental e pode levar à pena de 2 a 5 anos de prisão 

Dois dos gatos que foram alvo do atirador no condomínio 
Villaggio de Itaici

Com os indivíduos foram localizados grande quantidade de 
drogas e dinheiro

Uma viatura policial 
foi acionada no 
dia 1º de março, 

por volta das 12h40 para 
atender uma ocorrência de 
maus tratos a animais no 
Condomínio Residencial 
Villaggio de Itaici. Mora-
dores flagraram e filmaram 
um vizinho atirando em 
gatos de rua com uma 
arma de pressão, conhecida 
como Airsoft. Após filmar 
o ocorrido, uma moradora 
e seu marido foram até a 
Delegacia de Polícia sob 
a orientação do delegado 
e deputado federal, Bruno 
Lima, que é conhecido por 
atuar em casos de violência 
contra animais. 

Apesar dos gatos não 
pertencerem aos mora-
dores, a vizinhança cos-
tumava acolhê-los e ali-
mentá-los. De acordo com 
a moradora que gravou o 
vídeo, ela só não pegou os 
gatos para morar com ela 
porque os próprios animais 
preferiam ficar do lado de 

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

fora da casa. “Divulgamos 
o vídeo com o intuito de 
fazer com que o homem 
que praticou os maus tratos 
pague pelo que fez, através 
de multa, trabalho comuni-
tário ou reclusão, mas ele 
precisa ser punido, pois é 
um absurdo maltratarem 
os animais dessa forma”, 
afirma ela, indignada.

Nenhum dos animais 
foi morto ou gravemen-
te ferido, porém ficaram 

bastante assustados e por 
isso demoraram a voltar 
ao local, segundo o dele-
gado Bruno Lima. O vídeo 
gravado pelos moradores 
foi postado no perfil do 
Facebook do Conselho 
Municipal de Proteção e 
Defesa dos Animais de 
Indaiatuba.

O acusado é um enge-
nheiro de 38 anos. Depois 
do ocorrido, vários mora-
dores pediram, através de 

Operação de combate ao 
tráfico de drogas resulta 
na prisão de três homens

Uma Operação de 
combate ao tráfico de 
drogas foi realizada 
pelas equipes da Romi 
(Rondas Ostensivas 
com Motocicletas de 
Indaiatuba) nesta ter-
ça-feira (09) em In-
daiatuba. A ação re-
sultou na apreensão de 
uma grande quantidade 
de drogas e dinheiro, 
além da prisão de três 
indivíduos.

No Jardim Morada 
do Sol foram locali-
zados 838 microtu-
bos com cocaína, 140 
porções de maconha 
e R$1.466,00 prove-
niente do tráfico de 
drogas. A apreessão 
ocorreu na Rua Oc-
tacilio Furlan, após a 
equipe das Romi 57 e 
101, em patrulhamento 
preventivo, desconfia-
rem de um veículo Gol. 
As drogas e o dinheiro 
foram localizado no 
automóvel e também 
na residência do indi-
víduo.

No Bairro San-
ta Cruz, a equipe da 
Romi, 060 e 103 abor-
dou um indivíduo na 
Rua Rosa Casagrande 
Scachetti, que jogou 
fora um pacote com 29 

pedras de crack ao no-
tar a equipe. Com o in-
divíduo os guardas en-
contraram R$104,00. 
Questionado, ele con-
firmou que estava re-
alizando o tráfico de 
drogas no local.

Na Vila Costa e Sil-
va, na Praça Andrea 
Maria Bonachela, ou-
tro flagra. A equipe 
das Romi 056 e 102 
abordou um indivíduo 
já conhecido pelo seu 
envolvimento com o 
tráfico de drogas. Ao 
averiguarem o carro do 
suspeito, os agentes lo-
calizaram R$286,00 e 
55 pedras de crack. Ele 
confessou aos guardas 
que era o responsável 
por guardar e distribuir 
o crack para outros in-
divíduos venderem nas 
proximidades.

Os três homens fo-
ram presos e encami-
nhados para a Delega-
cia de Polícia, onde a 
autoridade de plantão 
determinou a apreen-
são de toda a droga 
localizada e ratificou a 
voz de prisão contra os 
indivíduos. Eles per-
maneceram presos e 
a disposição do Poder 
Judiciário.

um grupo de WhatsApp, 
que ele fosse expulso do 
condomínio, mas o mesmo 
permanece em casa.

Ele responde o proces-
so em liberdade. No bole-
tim de ocorrência registra-
do, consta que ele alega ter 
atirado nos gatos porque 
eles estavam tentando ata-
car seus passarinhos de 
estimação. Já segundo o 
síndico do condomínio, o 
homem disse que os gatos 
chegaram a matar e comer 
três dos seus pássaros. 

Maus tratos
Os maus tratos contra 

animais são considera-
dos crimes contra o Meio 
Ambiente, e após o julga-
mento, se for considerado 
culpado, o atirador pode ter 
uma pena que varia entre 2 
a 5 anos de prisão. 

A Redação do Jornal 
Mais Expressão, tentou 
encontrar alguma forma 
de contatar o acusado, mas 
não conseguiu até o mo-
mento do fechamento desta 
edição.



Desmistificando o regime de caixa

xxxx

Tradicionalmente 
uma grande maioria 
das empresas apuram 
seus impostos confor-
me a competência do 
seu faturamento.

O que poucas em-
presas sabem é que 
essa não é a única for-
ma fazer a apuração e, 
muitas vezes não é a 
melhor opção e ainda 
prejudica o planeja-
mento financeiro.

Regime de
competência
A apuração através 

do regime de compe-
tência significa que 
ao faturar o produto 
ou serviço, no mês 
seguinte a empresa 
recolherá os impos-
tos em sua totalidade, 
independentemente 
de ter recebido pela 
venda ou não.

Imaginando que 
essa venda foi fei-
ta para receber em 
seis parcelas, com o 
primeiro vencimen-
to para sessenta dias 

após o faturamento, ao 
recolher os impostos, 
a empresa não recebeu 
nenhum valor ainda e 
já desembolsou a to-
talidade dos encargos 
tributários.

Ao imaginar que 
não existe outra forma 
de apurar e recolher 
os impostos, é comum 
ouvir muitas reclama-
ções sobre o sistema 
tributário brasileiro 
que, tem sim suas ma-
zelas e precisa melho-
rar e desburocratizar, 
mas enquanto isso não 
acontece, é importante 
conhecer  o  regime 
de caixa e como ele 
pode favorecer o pla-
nejamento financeiro 
e organizar melhor o 
fluxo de caixa.

Regime de caixa
No regime de cai-

xa, os problemas fi-
nanceiros tendem a 
diminuir substancial-
mente, pois a empresa 
recolherá os impostos 
somente quando o di-

nheiro já estiver no 
caixa da empresa.

Mas como isso é 
possível? 

Nesse regime, ima-
ginando o mesmo ce-
nário onde o fatura-
mento é feito em um 
determinado mês, para 
receber a venda em 
seis parcelas com o 
primeiro vencimento 
sessenta dias após, 
como fica o recolhi-
mento dos impostos?

No mês seguinte ao 
do faturamento nada 
será devido a título 
de impostos, pois ne-
nhum valor ainda foi 
recebido.

Para uma melhor 
compreensão, supõe-
-se que o faturamento 
ocorreu no mês de 
maio, com a primei-
ra das seis parcelas 
sendo paga no mês de 
julho.

Nessa hipótese, o 
primeiro pagamen-
to de imposto será 
somente no mês de 
agosto, ou seja, depois 
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que a empresa já rece-
beu o valor da referida 
parcela.

Base de cálculo 
do imposto
A base de cálculo 

para o recolhimento 
do imposto é sempre 
o valor da parcela re-
cebida e não o valor 
total do faturamento.

No exemplo uti-
lizado no parágrafo 
anterior, ao receber 
a primeira parcela no 
mês de julho, a empre-
sa pagará no mês de 
agosto o valor equi-
valente à aplicação da 
alíquota competente 
sobre a parcela em si, 
independentemente de 
qual tenha sido o valor 
da venda.

Ao receber a se-
gunda parcela, reco-
lherá o imposto inci-
dente sobre a respec-
tiva parcela e assim 
sucessivamente.

Fica evidente que 
essa forma de apura-
ção permite um me-

lhor planejamento fi-
nanceiro e possibilita 
à empresa efetuar o 
pagamento do imposto 
somente depois de já 
estar com o recurso 
financeiro disponível.

E se o cliente 
não pagar?
Então… tem ainda 

essa possibilidade. A 
inadimplência.

Caso o cliente não 
pague, não existe a 
tal base de cálculo 
do imposto, correto? 
Não existindo a base 
de cálculo, a regra 
matemática já diz que 
qualquer número mul-
tiplicado por zero é 
igual a zero.

Por esse ponto de 
vista, sendo a base de 
cálculo igual a zero, 
independentemente 
da alíquota, o valor do 
imposto a pagar será 
igual a zero!

Há cuidados im-
portantes a serem 
observados?

Sim! Há diversos 
cuidados! 

Primeiramente no 
que diz respeito ao 
controle efetivo do 
“contas a receber”.

É imprescindível 
que a empresa adote 
um rigoroso controle 
de contas a receber, 
para que não haja risco 
de deixar de oferecer à 
tributação valores que 
foram recebidos pela 
empresa e compuse-
ram suas receitas.

Também é neces-
sá r io  um r igoroso 
controle dos inadim-
plentes, além da com-
provação de todas as 
medidas coercitivas 
de busca à efetividade 
do cumprimento da 
obrigação financeira, 
de modo a não levar 
o fisco a interpretar 
como mera simulação 
de inadimplência. 

Texto escrito por 
Percival Nogueira de 
Matos,  Contador e 
Advogado



POR TATIANE DIAS

Podem participar, gratuitamente, alunos, alumnis e sociedade em geral 
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DIVULGAÇÃO

Projeto “Empreenda na Prática” do Grupo 
UniEduK prorroga inscrições até dia 17

O Grupo UniEduK 
prorrogou até dia 
17 de março, as 

inscrições para o proje-
to “Empreenda na Práti-
ca” organizado pela Escola 
de Negócios. Para isso, 
alunos, alumnis e socieda-
de em geral que desejam 
empreender devem aces-
sar o link Formulário de 
Inscrição. A inscrição e 
participação são gratuitas. 

“Solidário com o atual 
cenário econômico-social, 
o Grupo UniEduK apoia 
iniciativas empreendedo-
ras da comunidade acadê-
mica e da sociedade, por 
meio de programa gratuito 
de mentoria com especia-
listas em gestão”, destaca 
o professor Luís Pontes, 
um dos organizadores do 
projeto.  

Com o intuito de apoiar 

os interessados em com-
preender conceitos básicos 
que envolvem um novo 
negócio, o “Empreenda 
na Prática” oferece até 
50 vagas gratuitamente. 
O critério de seleção é 
por ordem de chegada da 
inscrição. 

De acordo com o do-
cente, o Brasil sempre foi 
reconhecido como um país 
empreendedor, onde as 
micro e pequenas empre-
sas representam parcela 
significativa da economia 
nacional e da geração de 
empregos. “É uma caracte-
rística que se acentuou com 
pandemia do COVID-19, 
com abertura de mais de 
um milhão de novas MEI 
[Microempreendedor Indi-
vidual] em 2020, segundo 
o portal do Empreendedor 
do governo federal”, acres-
centa o docente. 

“O Grupo UniEduK 

tem como uma das di-
retrizes institucionais, o 
estímulo ao empreende-
dorismo, sendo pioneira 
em criar uma Escola de 
Negócios para graduação, 
com papel fundamental 
em apoiar ações empre-
endedoras e aproximar os 
alunos do mercado. Nesse 

contexto, além de oficinas 
e feiras de empreendedo-
rismo, o Grupo oferece a 
partir deste mês de março 
um programa voltado à 
comunidade acadêmica e 
sociedade que esteja inte-
ressada em transformar a 
ideia de um pequeno negó-
cio, em prática”, salienta o 

professor. 
Dessa forma, os encon-

tros serão realizados sema-
nalmente, exclusivamente 
em formato virtual e abor-
dará os seguintes tópicos: 
Introdução ao Empreende-
dorismo; Modelagem Inicial 
do Negócio (Canvas); Men-
toria e; Modelagem Final 

do Negócio (Canvas). “O 
‘Empreenda na Prática’ ofe-
recerá mentorias nas prin-
cipais áreas de gestão, para 
que o futuro empreendedor 
tome conhecimento dos 
principais pontos de atenção 
para criação de seu negócio, 
independentemente de sua 
área de atuação”, completa 
o docente. 

Além de poder usufruir 
do conhecimento em seus 
empreendimentos, os par-
ticipantes terão direito a 
certificado e, se ainda for 
estudante do Grupo UniE-
duK receberá 30 horas de 
atividades complementares 
desde que tenha frequência 
mínima de 75% e realize a 
entrega dos trabalhos pro-
postos durante o projeto. 

O projeto “Empreenda 
na Prática” está previsto 
para iniciar no dia 20 de 
março e encerrar em 19 de 
junho de 2021.



Placa comemorativa aos 25 anos de história da Sicoob UniMais Centro Leste 
Paulista
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Sicoob UniMais Centro Leste Paulista é 
homenageada por 25 anos de história

A S i c o o b 
U n i -
Mais Cen-

tro Leste Paulista 
recebeu do Sistema 
Ocesp uma placa 
comemorativa em 
e s p e c i a l  a o s  2 5 
anos da cooperati-
va. A entrega mar-
cou não somente a 
comemoração de 
mais de duas déca-
das, mas também o 
sucesso da Sicoob 
Un iMai s  Cen t ro 
Leste Paulista que 
nos últimos anos 
expandiu e se con-
solidou como co-
operativa de livre 
admissão, apoian-
do o Sistema Ocesp 
e  abr indo por tas 
de negociação com 
outras cooperati-
vas.

A placa come-
morativa foi entre-
gue pelo superin-
tendente do Siste-
ma Ocesp, Aramis 
Moutinho Jr., que 
e x a l t o u  a s  b o a s 
práticas de gestão 
da presidente do 
Conselho de Ad-
ministração do Si-
coob UniMais Cen-
tro Leste Paulista, 

Dra Egidia Witzel 
Beltrame, e de sua 
di re tor ia .  “O Si-
coob UniMais Cen-
tro Leste Paulista 
passou por diver-
sas transformações 
e atua muito forte 
em Rio Claro, São 

Carlos, Jundiaí, In-
daiatuba, Paulínia 
e Piracicaba, e tem 
se expandido e se 
consolidado como 
cooperativa de livre 
admissão”, disse o 
superintendente.

Ao receber em 

Sistema Ocesp entregou a placa que simboliza a expansão e consolidação da cooperativa

O superintendente do Sistema Ocesp, Aramis Moutinho Jr. e a presidente da 
Sicoob UniMais Centro Leste Paulista, Dra. Egidia Witzel Beltrame

mãos a placa co-
memorativa, a Dra. 
Egidia Witzel Bel-
trame celebrou um 
quarto de século 
d a  c o o p e r a t i v a , 
t r ans formando  a 
vida de cada coo-
perado e levando 

o cooperativismo 
para  um número 
cada vez maior de 
pessoas. “Ficamos 
honrados pelo re-
conhecimento do 
Sistema Ocesp [...], 
pois sempre esteve 
ao nosso lado, pre-

sente no nosso dia a 
dia e representando 
o cooperativismo, 
fomentando a ca-
pacitação, acesso, 
orientação e defesa 
dos interesses da 
cooperativa”, disse 
a presidente.



Duas Cerejas - A sua casa do bolo - Jéssica Maria Leite Zago e Luiz Henrique Zago

O Grupo Mais 
Expressão re-
aliza o Troféu 

Frutos de Indaiá há 15 
anos, e ao longo dos 
anos foi crescendo e 
ganhando prestígio na 
cidade. Considerado o 
maior e melhor evento 
de premiação de Indaia-
tuba e região, a festa 
premia as empresas e 
empresários que se des-
tacaram na pesquisa 
realizada com os mora-
dores do munícipio.

O Troféu Frutos de 
Indaiá visa não somen-
te reconhecer as em-
presas e empresários 
que se destacaram em 

Troféu Frutos de Indaiá: 
Maior e melhor evento de premiação
Festa premia as melhores empresas de Indaiatuba escolhida pela população

FOTOS: JME

seu ramo de ativida-
de, mas também gerar 
um retorno financeiro 
e dar visibilidade aos 
premiados através da 
campanha publicitária 
realizada pelo Grupo 
Mais Expressão.

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

15ª edição
O maior e melhor 

evento de premiação 
de Indaiatuba e região 
receberá neste ano a 
dupla Maiara & Ma-
raisa que prometem 
animar e tornar a noite 
de premiação ainda 
mais inesquecível.

Donas de belas vo-
zes, as irmãs são uma 
das principais duplas 
do cenário da música 
sertaneja da atualida-
de. Na internet não 
poderia ser diferen-
te. Elas já alcançaram 
marcas expressivas 
como superar três bi-
lhões de visualizações 
e mais de seis milhões 
de inscritos em seu 

canal oficial do You-
Tube.

E a escolha de uma 
dupla feminina não foi 
à toa. O Troféu Frutos 
de Indaiá 2020, que 
comemora 15 anos, 
irá homenagear as mu-
lheres. Cada vez mais 
presente no mundo 
empresarial, às mulhe-
res tem se destacado 
nas pequenas, médias 
e grandes empresas.

Hoje,  o Brasil  é 
o sétimo país com o 
maior número de mu-
lheres empreendedo-
ras. O dado é de um le-
vantamento da Global 
Entrepreneurship Mo-
nitor (GEM), realizado 
com 49 nações. Ao 
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Fogão Real - Raquel Alves e Carmen Santos

todo, são mais de 24 
milhões de brasileiras 
tocando negócios pró-
prios, gerando empre-
gos e movimentando a 
economia.

“As mulheres vem 
se destacando cada 
vez mais no cenário 
empresarial devido a 
sua competência e de-
dicação ao trabalho, 
e nada mais justo que 
sejam reconhecidas”, 
finaliza Di Santi.

Reconhecimento
E o sucesso do Tro-

féu Frutos de Indaiá 
também foi reconheci-
do através do projeto de 
lei 7.200/2019, de auto-
ria do vereador Massao 

Kanesaki (DEM), que 
insere no calendário 
oficial de eventos da 
cidade o Dia de Home-
nagem aos Empresários 
de Sucesso. 

A será celebrada em 
9 de novembro, com 
o intuito de promover 
o reconhecimento aos 
empresários que se des-
tacaram durante o ano 
nos seus respectivos 
segmentos de atuação. 
“A premiação já é rea-
lizada anualmente pelo 
Grupo Mais Expressão, 
e, graças à nova lei, 
a homenagem passa 
integrar oficialmente 
a agenda de eventos 
da cidade”, destacou 
Massao.
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Colégio Meta e o simulado no ensino híbrido 

A partir deste ano, 
o Colégio Meta adota o 
Ensino Híbrido promo-
vendo uma fusão entre 
o ensino presencial, 
o ensino online e inte-
grando a Educação à 
tecnologia, que já per-
meia tantos aspectos da 
vida do estudante. Não 
basta colocar compu-
tadores na escola e 
deixar os estudantes ali 
sem qualquer orienta-
ção. O ensino híbrido 
representa mudança 
metodológica que im-
pacta a ação do pro-

fessor em situações de 
ensino e a ação dos es-
tudantes em situações 
de aprendizagem. As 
configurações das aulas 
favorecem momentos 
de interação, colabo-
ração e envolvimento 
com as tecnologias di-
gitais.

Vivenciando a me-
todologia híbrida e 
proporcionando aos es-
tudantes a gradativa in-
serção no universo dos 
concursos, o Colégio 
Meta realizou o Simu-
lado, nesta última sema-

na, uma de suas maiores 
avaliações. O Simulado 
é realizado pelos alunos 
do Ensino Fundamental 
II e Ensino Médio. As 
provas são compostas 
por 60 questões para 
o Ensino Fundamental 
II e 90 para o Ensino 
Médio, acrescidas da 
Produção Textual para 
os dois segmentos. Esta 
avaliação é semelhante 
às apresentadas nos ves-
tibulinhos e vestibula-
res, composta por ques-
tões de diversas áreas 
do conhecimento. Este 

formato de avaliação 
desenvolve habilida-
des de reconhecimento, 
identificação e relação, 
essenciais ao suces-
so  dos estudantes nos 
grandes vestibulares, 
ou concursos, uma vez 
que tomam contato com 
questões características 
de tais exames durante 
anos. 

O Simulado foi rea-
lizado pela plataforma 
Plurall, para os alunos 
que estão de forma re-
mota e para os alunos 
que estão frequentando 

as aulas presenciais, 
a prova foi impressa, 
resguardados todos os 
cuidados e protocolos 
de higiene e seguran-
ça. Apesar da tensão, 
sobretudo para os in-
gressantes no 6° ano 
do Ensino Fundamental 
II, os resultados obti-
dos foram satisfatórios, 
traduzindo-se em mais 
uma ação bem suce-
dida do Colégio, dos 
estudantes e dos pais, 
os grandes parceiros da 
escola na construção de 
processos qualitativos 

de ensino e aprendiza-
gem.

Para conhecer mais 
sobre as atividades de-
senvolvidas no Colégio, 
acesse o portal www.
colegiometa.com, nos-
sas redes sociais, em fa-
cebook.com.br/colegio-
meta e instagram.com/
colegiometaindaiatuba.  
A Unidade I está situ-
ada na Rua Hermínio 
Steffen, nº 96, Jardim 
Regina, e a Unidade 
II, na Av. Cel. Antônio 
Estanislau do Amaral, 
nº 1541, Itaici.

ARTIGO
Adicional de periculosidade, um direito dos motoboys

Você  s ab i a  que 
ao profissional que 
d e s e n v o l v e  a  s u a 
atividade dirigindo 
motocicleta é devido 
adicional de pericu-
losidade?

Este direito está 
previsto no §4º do 
artigo 193 da CLT e 
determina que: “são 
também considera-

das perigosas as ati-
vidades de trabalha-
dor em motocicleta”.

São consideradas 
atividades perigosas, 
aquelas que, por sua 
natureza ou métodos 
de t rabalho,  resul-
tem em risco acen-
tuado ao trabalhado. 
É sabido por todos 
que, os profissionais 

que se uti l izam de 
motocicleta correm 
r i sco  d ia r iamente , 
pois estão expostos 
ao t rânsi to  pesado 
por  horas  e  horas . 
A lém do  ma i s ,  a s 
estatísticas mostram 
que  há  um grande 
número de acidentes 
envolvendo os pro-
fissionais que utili-

zam de motocicleta 
para realizar o seu 
trabalho.

O  a d i c i o n a l  d e 
periculosidade é de 
30% e é  calculado 
em cima do valor do 
salário base do em-
pregado, e é devido 
mensalmente,  além 
de incidem no valor 
devido a título de fé-

rias, décimo terceiro 
salário e férias e adi-
cional de um terço, 
FGTS e aviso prévio.

Poucos profissio-
na i s  t êm  conhec i -
mento desse direito e 
acabam trabalhando 

sem o pagamento do 
adicional, porém este 
é um direito reconhe-
cido em lei.

Vivenciando a metodologia híbrida e proporcionando aos estudantes a gradativa inserção no universo dos concursos, o Colégio Meta realizou o Simulado, nesta última semana, uma de suas maiores avaliações

Dr. Tiago Pereira 
OAB/SP 333.562 
19 3394-0208
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A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a 
coleção Tutti Sposa. Tecidos nobres, com muita 
transparência, renda, cetim e pedraria. Não deixe 
também de conferir a Coleção Moda Festa e Madrinha, 
que está maravilhosa (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

Maria Luiza, aluna do Berçário II, da Unidade I do Colégio 
Meta, em atividade em comemoração ao Dia da Mulher.

A Nova Loja 

Arthur, aluno do Maternal I, da Unidade I do Colégio Meta, 
em atividade em comemoração ao Dia da Mulher.

José Átila, aluno do Maternal I, da Unidade II do Colégio 
Meta, em atividade em comemoração ao Dia da Mulher.

Professora Daiane e Samuel, aluno do Berçário II, 
da Unidade II do Colégio Meta, em atividade em 
comemoração ao Dia da Mulher.

Mr. Roof

A linda Mimi com a Dra. Andrea, fazendo um chek up 
na Clínica Bicos & Focinhos. A Clínica atende animais 
de pequeno e grande porte, animais silvestres, aves 
e animais exóticos. Ligue 3835-7750 para consultas, 
vacinas, cirurgias, laser, terapia, odontologia, exames 
e banho e tosa.

Adelaide Decorações

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, sem laje com 
cobertura. 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

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

Colégio Meta

A linda Lola com Larissa, Anderson e Laura, em consulta 
na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - 
Centro, (19) 3875-2715

Bicos & Focinhos
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Dia 11/03 foi aniversário do Atillio Zalla da Apollo So-
lutions, parabéns, muitas felicidades, saúde e sucesso 
sempre!! Que logo tudo isso passe, pra que possamos 
nos encontrar em muitos eventos!!

Inaugurou em Indaiatuba no dia 11/03 o Vila Nobre Horti Mercado, que fica localizado no Jd. Residencial D. Lucila o 
Mais Expressão esteve presente para registrar esse momento e deseja ao Jeferson, Jonas e família, muito sucesso!!!

Renovação de parceria chegando hoje da Foto Criativa, 
obrigada André Akio, seja sempre muito bem vindo!!!

No dia 07/03 a Ouro e Prata  fez aniversário. São 44 anos de muito trabalho e dedicação aos seus clientes. 
Parabéns Flávio e Luís, desejamos muito sucesso sempre!! E agradecemos pela parceria de muitos anos!!!

Nessa semana quem apagou as velinhas foi o Felipe 
de Genaro Machado de Campos, 10 aninhos. Sua mãe 
Dra Flávia de Genaro,  seu Pai Alexandre Campos e 
nós do Mais Expressão desejamos felicidades, saúde 
e que Deus continue te abençoando hoje e sempre!!! 
Feliz Aniversário!!



CÁSSIO DOMINGUES

O lema da banda é “Do Rock ao Baião, de Pink Floyd a Gonzagão”

A banda Indaia-
tubana Banda 
Rock N’ Roça 

é uma das finalistas do 
Concurso Online de 
Música da Oneal. A 
ideia de inscrever no 
concurso foi do produ-
tor musical Paulo Go-
doy, que auxilia a banda 
através da Toques Solu-
ções Culturais. 

Na primeira fase do 
concurso nacional, com 
mais de 1.000 bandas 
inscritas, 10 foram se-
lecionadas na primeira 
fase. Já na segunda eta-
pa, feita em uma live no 
Youtube, ficaram 5 ban-
das para a final, sendo 
que a Rock’ n’Roça foi 
a mais querida pelo pú-
blico, atingindo 1.552 
votos populares. 

A fase final será re-
alizada no próximo dia 
26 de março, sexta fei-
ra, em que as bandas 
finalistas terão meia 
hora para se apresentar 
na live. Além dos votos 
dos jurados do Concur-
so, também precisam 
novamente do voto po-
pular. “Estamos pen-
sando em fazer várias 
transmissões nas nos-
sas redes sociais, mo-
bilizando os fãs, com 

expectativa de sermos 
campeões”, disse o vo-
calista e um dos funda-
dores da banda, Cássio 
Domingues.

Sobre a banda
A Banda Rock N’ 

Roça surgiu há quatro 
anos, de uma reunião 
entre os dois amigos 
Cássio Domingues, 
que é vocalista e toca 
violão, com Tocha No-
gueira, da percussão, 
no restaurante Moinho 
Bela Vista, em Indaia-
tuba. 

Depois, eles con-
vidaram outros quatro 
integrantes: Valgério 
Gianotto, no baixo, Nau 
Martins, na viola, voz, e 
violão, Gustavo Guzu-
la, também na percus-
são, e David Quitzal, 
responsável pelo banjo, 
vocal, viola caipira e 
violão. 

A proposta da banda 
é, como o nome sugere, 
reunir diversos ritmos 
da cultura musical bra-
sileira, desde o serta-
nejo raiz, passando por 
forró, MPB, rock clás-
sico, rock psicodélico, 
sertanejo universitário, 
música latina e até uma 
certa influência da mú-
sica clássica, já que 
David é o Maestro res-
ponsável pela Orquestra 
de Violas de Indaiatuba. 

Banda indaiatubana Rock’n’Roça é 
finalista em Concurso de Música

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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Os seis integrantes da banda hoje vivem só da Música: seja com shows ou dando aulas

Cássio Domingues, 
um dos fundadores do 
conjunto, de 44 anos, 
explica qual é o maior 
objetivo da banda. “É 
resgatar a cultura brasi-
leira, fazer as pessoas te-
rem memória e carinho 
pelos clássicos em cada 
estilo, unindo vários 
ritmos”. O músico conta 
que antes do início da 
Pandemia eles tinham 
uma agenda lotada de 
shows. Eram quase 100 
apresentações por ano. 

Inclusive, em 2020, 

dois grandes festivais 
em que iriam partici-
par foram cancelados: o 
“Velório do Carneiro”, 
famoso entre a músi-
ca sertaneja, e ainda o 
“Forró da Lua Cheia”, 
com grandes nomes 
como Elba Ramalho, 
Geraldo Azevedo e Cor-
del do Fogo Encantado. 

Conheça mais sobre 
a banda no Facebook 
como Banda Rock N’ 
Roça e no Instagram 
como @bandarockn-
roca.
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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 banhei-
ros, 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 
Permuta com Chácara ou Sítio.   
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e jantar, 
cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e 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. 
Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil.     
CA306 – CIDADE NOVA – R$600 MIL - 3 dormitórios, 2 banheiros, sala de estar dois ambientes, sala de 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, 

banheiro, 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, es-
critório, 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, pis-
cina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada 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, es-
critório, 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, pis-
cina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui espaço gourmet com sistema 
de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA310 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$550 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.   
CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$530 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta, área gourmet 
e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas amplas 
com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavanderia, dispen-
sa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui 
piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$135 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 1 
carro.                                                                                                                         
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 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 ga-
ragem.
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 
planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé com 2 
dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, varanda, 
piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, galpão 
de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos 
vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$700 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de estar, sala 
de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e garagem coberta 
para 2 carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com pia, piscina, campo de futebol pequeno, sala de 
musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$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 ga-
ragem para 2 carros. 
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$850,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e entrada para moto. 
JD. BRASIL – R$950,00 - 2 dormitórios, cozinha americana, banheiro e garagem. 

APARTAMENTOS

VILA FURLAN – R$1000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 – Kitnet
PQ. SOLAR DOS PÁSSAROS – SALTO – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 1 vaga de 
garagem. 

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



B3Imóveis

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



B4 Serviços / Utilidades

1)REF 07- EDIF. ATHENAS –  Lindo apto 
R$1200.000,00  - Área útil 184m², am-
plas sala e cozinhas,  04 dormitórios, 02 
suites, 03 vagas de garagem, salão de 
festas, piscina. Fone – (19 )9 7109-6186 
 
2)REF 02- CASA EM CONDOMÍNIO – 
VILA RES. GREEN PARK  - R$1.200.00,00, 
sobrado AT- 300m², AC 264m², 3 vagas 
de garagem, 3 suites, mezanino, sala 
jantar e estar, cozinha,  5 banheiros, 
spa, área gourmet, lavanderia,  home 
office, quadra poliesportiva, e play 
ground. Aceita permuta com  imóvel de 
menor valor. Fone – (19) 9 7109-6186 
 
3) REF- 14 – JARDIM REGINA  - CASA 
TÉRREA - AT  250 M²,  AC – 130m², 3 
dormitórios, 1 suíte, banheiro social 
e  externo, lavanderia, garagem. Valor 
R$550.000,0 - Fone – (19) 9 7109-6186 
 
4)REF 09 – TERRENO EM CON-
DOMÍNIO – JARDIM QUINTAS DA 
TERRACOTA – Esquina - 1663m² 
R$430.000,00. Fone – (19) 9 7109-6186 
 
5)REF – 16 – TERRENO EM CONDOMÍ-
NIO- JD MILANO -  R$257.000,00  AT  - 
303 metros. . Fone – (19) 9 7109-6186 
 
6)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 

7)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 gour-
met fechada envidraçada, garagem 2 
vagas cobertas, aceita imóvel de me-
nor valor . Fone – (19) 9 7109-6186 
 
8) REF 15 -  COND. TERRA MAGNA – 
R$380.000,00 – Terreno com 656m² - 
Excelente! . Fone – (19) 9 7109-6186 
 
9) REF 12 – COND. TERRA MAGNA: 
R$1.400.00,00  Sobrado – AT- 360m²  
ac – 250m², com 4 dormitórios, 1 
suíte, salas de jantar,  estar e tv, bar/
adega, cozinha, armários embutidos, 4 
banheiros, espaço gourmet com chur-
rasqueira, piscina com hidro, 4 vagas 
de garagem, ar condicionado, aqueci-
mento solar e câmeras segurança. Acei-
ta permuta. . Fone – (19) 9 7109-6186 
 
10)REF- 13 – APTO DUE NOVO ALTO 
PADRÃO - R$ 1.100.000,00 -Com - 
128m2, Acabamentos diferenciados, 3 
suítes  sala ampliada, lavabo, varanda 
gourmet fechada com vidro, área de 
serviço, banheiro de empregada, 03 
Vagas de garagem cobertas e depósito 
privativo. Academia, sauna, cinema, 
sala de jogos, salão para recepção, 
piscina, área gourmet, Espaço Kids.  . 
Fone – (19) 9 7109-6186



B5Serviços/Utilidades



B6 Imóveis



B7Imóveis

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Lava Rápido Lava Rápido

locação de caçambas

Contabilidade Escritório de Advocacia

Alianças

Mecânica Pinturas



B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária
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B10 | Classificados

Classificados

REF 02- Casa em Condomí-
nio – Vila Res. Green Park - 
R$1.200.000,00, sobrado AT- 
300m², AC 264m², 3 vagas de 
garagem, 3 suítes, mezanino, 
sala jantar e estar, cozinha, 
5 banheiros, spa, área gour-
met, lavanderia, home office, 
quadra poliesportiva, e play 
ground. Aceita permuta com 
imóvel de menor valor. Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 14 - Jardim Regina - 
Casa térrea - AT  250 M², AC 
– 130m², 3 dormitórios, 1 suí-
te, banheiro social e externo, 
lavanderia, garagem. Valor 
R$550.000,0 - Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 08 -  PQ. Boa Esperan-
ça – R$320.000,00 - AT- 135 
m² 01 casa, com 02 dorm, 
sala, cozinha e banheiro, com 
edícula inacabada no fundo. 
Fone – (19) 9 7109-6186
REF 11 -  JD. Jequitibá – R$ 
551.000,00 - AT- 250 m² 01 
AC-139,48m² CASA, com 
03 dorm,01 suíte, sala, sala 
jantar- cozinha 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 12 – Cond. Terra Mag-
na: R$1.400.00,00 Sobrado 
– AT- 360m² ac – 250m², 
com 4 dormitórios, 1 suíte, 
salas de jantar, estar e tv, bar/
adega, cozinha, armários em-
butidos, 4 banheiros, espaço 
gourmet com churrasqueira, 
piscina com hidro, 4 vagas 
de garagem, ar condicionado, 
aquecimento solar e câmeras 
segurança. Aceita permuta. 
Fone – (19) 9 7109-6186

- Área útil 39,99 Aluguel R$ 
1.200,00 + Cond + Iptu F.: 
(19) 98346-2299

  
Aulas de Portugues e redação 
com o Jornalista Ricardo 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
Ofereço-me  como emprega-
da domestica 3x por semana, 
como cuidadora 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) 99369-5615
Oferço-me para trabalhar 
como Pedreiro, Encanador ou 
Jardineiro Fone: (19) 99776-
6841 WhatsApp
Ofereço-me para conserto de 
máquinas de costura (Indus-
trial 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

 
Apartamento Dueto Di Ma-
riah - 3 dormitórios c/ va-
randa gourmet 2 vagas R$ 
1800,00+cond+iptu F.: (19) 
99384-7400
Apto Locação Imagine - 3 
dorm. sala, cozinha, 2 vagas. 
Academia, Brinquedoteca, 
Churrasqueira Panoramica, 
Deck, Espaço Fitness, Fral-
dário, Home Office, Jardim de 
Leitura, Piano Room, Piscina 
Adulto e Infantil, Pista de Bi-
cicleta, Playground, Pool Bar, 
Portaria, Praça das Águas, 
Quadra Poliesportiva, Sala 
de Massagem, Saunas, Spa, 
Wine Space, Solário.  Aluguel 
R$ 2.350,00 + Cond. + IPTU.  
F.: (19) 98346-2299
Apartamento mobiliado Vila 
Furlan -  2 dorm. sala, wc, co-
zinha, uma vaga de garagem.   
R$ 1.400,00 + Cond. F.: (19) 
98346-2299

 
Sít io em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dormi-
tórios, 02 wcs , toda avaran-
dada, gramada,  pomar, área 
de cultura, bosque, água de 
mina, 01 tanques com peixes 
abastecido com água por gra-
vidade,  diversas árvores frutí-
feras, 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, barra-
cão, lago com peixes, tele-
fone fixo, torre de internet 
a 500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Chácara Colinas - Com 
2 dormitórios, banheiros 
feminino e masculino R$ 
750.000,00 F.: (19) 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
Vendo Chácara - de 530 
metros R$ 70.00,00 em Elias 
Fausto contato Luzia: 19 
99637-6026
Chácara de 1000 metros - 
R$130,00.00 em Elias Fausto 
contato Luzia: 19 99637-6026
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
REF 16 – Terreno em 
Condomínio – JD. Milano 
-  R$257.000,00 AT - 303 me-
tros. Fone – (19) 9 7109-6186
REF 15 -  Cond. Terra Mag-
na – R$380.000,00 – Terreno 
com 656m² - Excelente! Fone 
– (19) 9 7109-6186
Terreno Jardim Colonial - 
150 metros. R$ 185.000,00 
(19) 99384-7400
Terreno Elias Fausto - 175 
metros R$ 57.000,00 F.: (19) 
99384-7400
Vendo Terreno em condo-
mínio de alto padrão  Mai-
son Du Parc - 495m² Fone: 
(19) 99115-8368
Vendo Terreno em Condo-
mínio fechado Horizontown 
- 450m² F.: (13) 99712-3768

 
Passo Ponto Comercial 
(mercearia) -  Com insta-
lações em Indaiatuba vila 
aurora. Valor de $125.000,00 
Cel (11) 99968-8318
Sala comercial para lo-
cação. Edifício Corporate 

Troco casa por chácara 
no Vale do Sol - Casa com 
3 dorm. sendo 1 suíte, 1 
banheiro, sala, cozinha, 
l a v a n d e r i a ,  c o r r e d o r , 
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$220.000,00 
Aceita Financiamento. Corra! 
F.: 99762-7997 / 3935-3294
Casa Sobrado Jardim Eu-
ropa - 3 dormitórios + 1 uma 
suíte 2 cobertas 2 descober-
tas (19) 99384 -7400
Casa Vila Areal ( Proxima 
do Carrefour) - 3 dormitórios 
c/ suíte 2 vagas cobertas R$ 
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
Casa nova condominio 
Bréscia - 3 dormitórios c/ 
suíte 1 vaga coberta R$ 
689.000,00 (12) 997743282 
WhatsApp

 
Apartamento 3 dorm no 
Vertentes do Itaici - Chácara 
do Trevo. 2 vagas cobertas, 

85 m² de área util. Móveis 
planejados na cozinha e 
banheiros. R$340.000 a vis-
ta ou aceita permuta com 
terreno no cond. Residencial 
Dona Lucilla, Duas Marias 
ou Maria Dulce. Direto com 
o proprietário, 19-98339-7316
V e n d o  A p a r t a m e n t o 
- Mobiliado, 3 domi. sen-
do 2 suítes, sala com 2 
ambientes, cozinha , área de 
serviço e varanda, 2 vagas 
de garagem, na Chácara 
Inglesa prox. Vila Mariana, 
Valor R$850,00.00. Aceito 
terreno em condomínio até 
R$200,00.00 como parte do 
pagamento. Direto com Pro-
prietário. Tratar com Iolanda: 
19 3394-2070
REF 07- Edif. Athenas – 
Lindo apto R$1.200.000,00 
- Área útil 184m², amplas sala 
e cozinhas, 04 dormitórios, 02 
suítes, 03 vagas de garagem, 
salão de festas, piscina. Fone 
– (19 ) 9 7109-6186
R E F  1 3  –  A p t o  D u e 
Novo Alto Padrão - R$ 
1.100.000,00 -Com - 128m2, 
Acabamentos diferencia-
dos, 3 suítes sala ampliada, 
lavabo, varanda gourmet 
fechada com vidro, área de 
serviço, banheiro de em-
pregada, 03 Vagas de ga-
ragem cobertas e depósito 
privativo. Academia, sauna, 
cinema, sala de jogos, salão 
para recepção, piscina, área 
gourmet, Espaço Kids. 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 dor-
mitórios e vaga de gara-
gem, acabamento exce-
lente, com sanca na sala, 
wc. Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de en-
t r a d a  +  p a r c e l a s  d e 
R$1.210,00 F.: 99762-7997 
/ 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice 
- 02 dormitórios e demais 
dependencias 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 óti-
mo acabamento e vaga de 
garagem portaria 24 horas 
por apenas R$140.000,00 
F.: 99762-7997 / 98271-6141 
Corra!



Classificados | B11

Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

AJUDANTE DE MO-
TORISTA – Desejá-
vel possuir experiên-
cia na função. Ensino 
fundamental. Residir 
em Indaiatuba.

ASSISTENTE DE 
FATURAMENTO – 
Experiência em emis-
são de Notas Fiscais 
e cobrança. Desejá-
vel superior completo 
ou cursando. 

ANALISTA DE AL-
MOXARIFADO – Ex-
periência no setor de 
almoxarifado com-
provada em carteira. 
Desejável Superior 
em Administração 
ou Logística. Cur-
so de empilhadeira. 
Conhecimento em 
Sistema ERP.

AUXILIAR DE LIM-
PEZA – Experiência 

na função. Residir em 
Indaiatuba. Disponibi-
lidade de horários.

AUXILIAR DE LO-
GÍSTICA – Ensino 
médio completo. Infor-
mática básica. CNH B. 
Irá dirigir os carros da 
empresa. Experiência 
em separação e ex-
pedição de materiais.

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO – Residir em 
Elias Fausto ou Car-
deal. Para trabalhar 
em serviços manuais, 
movimentando mer-
cadorias. Disponibi-
lidade para trabalhar 
em Turnos.

COMPRADOR (A) 
- Ensino superior 
completo preferencial-
mente em Administra-
ção ou áreas correla-
tas. Experiência na 

função em empresas 
do ramo químico.

FERRAMENTEIRO – 
Experiência na função 
de Ferramenteiro em 
empresas de fundição 
de alumínio. Experiên-
cia em Programar má-
quina CNC. Curso de 
Leitura e interpretação 
de desenho. 

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino médio 
completo. Conheci-
mentos em Metrologia 
e Leitura e Interpreta-
ção de desenho me-
cânico. Experiência 
em operar máquinas 
convencionais.

O P E R A D O R  D E 
TORNO CNC– Ex-
periência em operar 
Torno CNC e Centro 
de usinagem (Co-
mandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimen-
tos em Metrologia. 
Ensino médio. Dese-
jável possuir Curso de 
Leitura e Interpreta-
ção de Desenho.

PROGRAMADOR 
DE TORNO CNC - 
Programar e definir as 
melhores estratégias 
para maquinas CNC 
(Centro de usinagem 
e torno CNC).

TORNEIRO MECÂ-
NICO – Experiência 
comprovada em car-
teira na função de 
Torneiro Mecânico.

VENDEDOR (A) – 
Experiência em ven-
das  comprovada 
em carteira. Ensino 
médio  comple to . 
Disponibilidade para 
trabalhar aos sába-
dos. Desejável já ter 
trabalho em loja de 
bijuterias.

Notas de Falecimentos
1. MARIA DE ASSIS MIRANDA 
com 71 anos , Era Viúvo(a) de 
HELVECIO DE ASSIS MIRANDA 
sendo filho(a) de JOSE TOMAZ 
DE ASSIS e ANA MOREIRA 
DE ASSIS.deixa filho(s): JOSE 
(49), Falecido em: 02/03/2021, 
Velado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
03/03/2021. 

2.IRACEMA DE BORTOLOTO 
CALEGARE CARDIA com 88 
anos , Era Viúvo(a) de JOSE 
LUIZ CARDIA sendo filho(a) 
de VALENTE CALEGARE e 
MARIA BORTOLOTO.deixa fi-
lho(s): JOSE CARLOS, CELIA 
MARIA, MARLENE, TADEU, 
TANIA, DEBORA, SHEILA. ( TO-
DOS MAIORES ), Falecido em: 
03/03/2021, Velado(a) no MUN.
PORTO FELIZ, e sepultado(a) 
no MUNICIPAL DE PORTO FE-
LIZ-SP aos 03/03/2021. 

3.IDALINA GONÇALVES 
ARAUJO DE MORAES com 
45 anos , Casado (a) com RO-
DRIGO ANTONIO DE MORAES 
sendo filho(a) de FRANCISCO 
BEZERRA DE ARAUJO e JO-
ANA  GONÇALVES DE ARAU-
JO.deixa filho(s): JOHNNY 32, 
IGOR 23, IAGO 22, Falecido 
em: 03/03/2021, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 03/03/2021. 

4. EURIDES FERREIRA DE 
OLIVEIRA com 69 anos , Ca-
sado (a) com IONICE FER-
NANDES DE OLIVEIRA sendo 
filho(a) de CLEMENTE FER-
REIRA DE OLIVEIRA e GUI-
LHERMINA MARIA DE JESUS.
deixa filho(s): JEFFERSON, 
GISLENE, JEAN, GISELE (TO-
DOS MAIORES), Falecido em: 
03/03/2021, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
04/03/2021. 

5. VICENTE DE PAULA MI-
CHEL com 93 anos , Era Viú-
vo(a) de ALICE JULIETA DE 
OLIVEIRA sendo filho(a) de AN-
TONIO BERNARDO MICHEL e 
BENEDICTA PEREIRA ALVES.
deixa filho(s): MARIA ALICE, 
MARIA HELENA, ANTONIO RO-
BERTO, ANTONIO CARLOS, 
MARIA DE FATIMA, MARIA 
FERNANDA (TODOS MAIO-
RES), Falecido em: 03/03/2021, 
Velado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 04/03/2021. 

6. NELSON SEGANTINI com 73 
anos , Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de ALCINO SEGANTINI e 
NAIR FRACAROLI SEGANTINI. 
NÃO DEIXA FILHOS., Falecido 
em: 04/03/2021, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 04/03/2021. 

7. NARCISO ANTONIO MATHIAS 
com 70 anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de ANTONIO MATHIAS 
e THEREZA CARDOSO. NÃO 
DEIXA FILHOS., Falecido em: 
04/03/2021, Velado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 04/03/2021. 

8.MARIA BERNADETE DE FREI-
TAS com 71 anos , Casado (a) 
com JOSÉ DE FREITAS sendo 
filho(a) de SEBASTIAO EUGENIO 
DE LIMA e MARIA DORVALINA 
DE LIMA.deixa filho(s): WAGNER 
, SIDNEI, AIRTON (MAIORES), 
Falecido em: 05/03/2021, sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 05/03/2021. 

9. APARECIDA ZACARIAS com 
57 anos , Era Divorciado(a) de 
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 
sendo filho(a) de ROBERTO ZA-
CARIAS e ROSA BATISTA ZA-
CARIAS.deixa filho(s): THAIS  , 
WESLEY, GISLAINE (MAIORES) 
APARECIDA (FAL)., Falecido em: 
05/03/2021, Velado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 06/03/2021. 

10.MARLY ALBINO DE MELLO 
com 86 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOSE ALBINO 
DE SOUZA e MARIA ALBINA DE 
MELLO.deixa filho(s): MARIA 
FELICIDADE, ROMMEL, MARIA 
DAS GRAÇAS (MAIORES), Fale-
cido em: 05/03/2021, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
06/03/2021. 

11.JOAQUIM DA COSTA SOA-
RES com 80 anos , Casado (a) 
com MARIA APARECIDA DO 
NASCIMENTO SOARAES sendo 
filho(a) de JOSÉ AUGUSTO DA 
COSTA e DEOLINDA MARIA DE 
JESUS.deixa filho(s): APARECIDO 
, CLAUDINEI, ANGELA , MAR-
CIA (MAIORES), Falecido em: 
05/03/2021, sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 06/03/2021
. 
12.VACIR DA SILVA com 61 anos 
, Era Solteiro(a) sendo filho(a) de 
CICERO HONORATO DA SILVA e 
ZENIRA PEREIRA DA SILVA. NÃO 
DEIXA FILHOS., Falecido em: 

05/03/2021, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
06/03/2021. 

13.ITALO PRESTA com 85 anos 
, Casado (a) com DIRCE DO RO-
SARIO PRESTA sendo filho(a) 
de LUIZ PRESTA e SANTINA 
BERTI.deixa filho(s): ITALO, GIS-
LAINE, TANIA, ALCIONE, GISE-
LE ( MAIORES ), Falecido em: 
06/03/2021, Velado(a) no CANDE-
LARIA, e sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 06/03/2021. 

14.NEUSA APARECIDA DE AL-
MEIDA com 67 anos , Era Viú-
vo(a) de ADELINO DE ALMEIDA 
sendo filho(a) de PEDRO VIEIRA 
DE MIRANDA e AUREA DE CAS-
TRO MIRANDA.deixa filho(s): 
ALESSANDRA , ALINE , CAR-
LOS CESAR , NILTON CESAR  
FILHOS MAIORES, Falecido em: 
06/03/2021, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
07/03/2021. 

15.VALDECIR RICARDO TRO-
PALDI com 48 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de BENEDITO 
TROPALDI e APARECIDA LAZA-
RINI TROPALDI. NÃO DEIXA FI-
LHOS, Falecido em: 06/03/2021, 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 07/03/2021. 

16.ANTONIO DA SILVA OLIVEI-
RA com 78 anos , Era Viúvo(a) 
de VANDA ALICE ROSA OLI-
VEIRA sendo filho(a) de MARIA 
FRANCISCA DE OLIVEIRA.deixa 
filho(s): ELISANGELA, ANTONIO, 
SUZANA ( MAIORES ), Falecido 
em: 06/03/2021, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
07/03/2021. 

17.ANA FERNANDES DE OLI-
VEIRA com 81 anos , Era Viú-
vo(a) de JOAQUIM MARQUES 
DE OLIVEIRA sendo filho(a) de 
GERALDO RIBEIRO DE SOUZA e 
EMILIA FERNANDES DE SOUZA.
deixa filho(s): GERALDO, MARIA, 
MARLY, JOSE, SEBASTIÃO, DI-
VINA, GLADSTON (MAIORES) 
ALEXANDRE ( FAL ), Falecido 
em: 06/03/2021, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 07/03/2021. 

18.OSCAR DE SOUZA CARVA-
LHO com 63 anos , Era Divorcia-
do(a) de LIGIA CEFALI DE ALMEI-
DA CARVALHO sendo filho(a) de 
JOSE DE SOUZA CARVALHO e 
ALVINA FRANCISCA DE SOU-
ZA CARVALHO.deixa filho(s): 

THIAGO, LEANDRO (MAIORES), 
Falecido em: 06/03/2021, sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
07/03/2021. 

19.ANTONIO EDSON VARANDA 
com 69 anos , Casado (a) com 
MARIA GOMES VARANDA sen-
do filho(a) de PEDRO VARAN-
DA e GLORIA DA CONCEIÇÃO 
RESSUREIÇÃO VARANDA.
deixa filho(s): MARLI, MARCIO 
(FILHOS MAIORES) E MARCOS 
( F), Falecido em: 06/03/2021, Ve-
lado(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 07/03/2021. 

20.NATHÁLIA FREIRE CAR-
DOSO BIANCHI com 25 anos , 
Casado (a) com KEVIN PATRICK 
CRUZ BIANCHI sendo filho(a) de 
AMARILDO SEBASTIÃO CAR-
DOSO e CLAUDIA APARECIDA 
FREIRE.deixa filho(s): MIGUEL 8 
., Falecido em: 07/03/2021, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 08/03/2021. 

21.APARECIDA LAZARINI TRO-
PALDI com 82 anos , Era Viúvo(a) 
de BENEDICTO TROPALDI sen-
do filho(a) de RICARDO LAZARI-
NI e ELIZA PIERINI.deixa filho(s): 
JOÃO, GERALDO, LUZIA, MARIA 
DE LURDES, HERMINIA (MAIO-
RES), VALDECIR (FAL) JOSÉ 
(FAL), Falecido em: 07/03/2021, 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 08/03/2021. 

22.SUELY LOPES DA SILVA 
com 69 anos , Casado (a) com 
IZAEL TEIXEIRA DA SILVA sen-
do filho(a) de ALCIDES LOPES e 
ELFRIDIA DE OLIVEIRA LOPES.
deixa filho(s): MEIRE 45, EDSON 
42., Falecido em: 07/03/2021, 
Velado(a) no DIRETO, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
08/03/2021. 

23.WALDYR MENDES DA SILVA 
com 83 anos , Casado (a) com 
MARIA HELENA MENDES DA 
SILVA sendo filho(a) de GASPARI-
NO SOARES DA SILVA e DIONÉA 
MENDES DA SILVA.deixa filho(s): 
WALDYR, WENDY, LUCIANA, 
EVELINE(MAIORES), Falecido 
em: 07/03/2021, Velado(a) no DI-
RETO, e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 08/03/2021. 

24.CLAUDICEIA MESTRE CAR-
LOS MARTINS com 63 anos , 
Era Viúvo(a) de JOSÉ ORLANDO 
MARTINS sendo filho(a) de PLI-
NIO CARLOS e CLEIDE MESTRE 
CARLOS.deixa filho(s): PAOLA , 
THIAGO (  MAIORES )., Faleci-
do em: 07/03/2021, Velado(a) no 

JARDIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
08/03/2021. 

25.APPARECIDA HUBERT com 
86 anos , Era Divorciado(a) de 
PEDRO ADNNSTERDANN sen-
do filho(a) de PEDRO HUBERT 
e HILDA WOLF. NÃO DEIXA FI-
LHOS., Falecido em: 07/03/2021, 
Velado(a) no CANDELARIA, e 
sepultado(a) no CANDELARIA aos 
08/03/2021. 

26.JOSEFA LOPES DE LIMA 
com 71 anos , Era Divorciado(a) 
de JOSE VAGNER DO NASCI-
MENTO sendo filho(a) de MA-
NOEL LOPES SOBRINHO e ANA 
ROMANA DE LIMA.deixa filho(s): 
DEYSE , FRANCISCA ERIVAN, 
FRANCISCA DELMA, FRANCIS-
CA VALDENEIDE, FRANCISCO 
CLAUDIVAN, NICOLAS  (MAIO-
RES) HENDRIAN 17, Falecido em: 
07/03/2021, Velado(a) no DIRETO, 
e sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 08/03/2021. 

27.LIDIANE DE ALENCAR SAN-
TOS com 21 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de SIVANILDO 
ANDRADE DOS SANTOS e LI-
LIANE DE ALENCAR SANTOS.
Não deixa filhos., Falecido em: 
08/03/2021, Velado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 08/03/2021. 

28.IZABEL DE SOUZA QUEI-
ROS com 90 anos , Era Viúvo(a) 
de ALBERTO DE QUEIROZ sen-
do filho(a) de FRANCISCO DE 
SOUZA e DOLORES DE SOUZA.
deixa filho(s): IVANI 68, Falecido 
em: 08/03/2021, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
08/03/2021. 

29.ARI FERREIRA DE MORAIS 
com 41 anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de ANTONIO PEREIRA 
DE MORAIS e MARIA NUBIA FER-
REIRA DE MORAIS.deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS., Falecido 
em: 08/03/2021, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
09/03/2021. 

30.MARIA CANDIDA RABELO DE 
CARVALHO GAMA com 69 anos , 
Casado (a) com WALTER AUGUS-
TO GAMA sendo filho(a) de REY-
NALDO RABELO DE CARVALHO 
e EVA RODRIGUES SOARES.dei-
xa filho(s): WALTER  (44), GIULIA-
NO (40), Falecido em: 09/03/2021, 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 09/03/2021. 

31.IAGO SANTOS DE OLIVEI-
RA com 23 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de ODAIR JOSÉ DE 
OLIVEIRA e VILMA RODRIGUES 
DOS SANTOS. NÃO DEIXA FI-
LHOS., Falecido em: 09/03/2021, 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 10/03/2021. 

32.MARIA SIRENE PEREIRA com 
67 anos , Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de LISANDRO PEREIRA e 
ETELVIRA CARVALHO PEREIRA.
deixa filho(s): CLEITON, PABLO, 
PAMELLA, DIEGO, Falecido em: 
09/03/2021, Velado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 10/03/2021. 

33.URANIA ALVES FIGUEIRA 
com 57 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de MIGUEL ANTO-
NIO FIGUEIRA e IVONE ALVES 
FIGUEIRA.deixa filho(s): LUIZ, 
LINCOLN, KÊNIA, Falecido em: 
09/03/2021, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 

no JARDIM MEMORIAL aos 
10/03/2021. 

34.VALTER DA HORA SANTOS 
com 87 anos , Casado (a) com VI-
TORIA BRASILIO SANTOS sendo 
filho(a) de ANGELO ALVES DOS 
SANTOS e CORINA DA HORA 
SANTOS.deixa filho(s): MARCO, 
ROSANGELA (MAIORES), Fale-
cido em: 09/03/2021, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
10/03/2021. 

35.JOSE ROBERTO DA COSTA 
com 60 anos , Casado (a) com 
MARIA APARECIDA FERREIRA 
LEITE COSTA sendo filho(a) de 
JOSE DA COSTA e MARIA DE 
LOURDES LEANDRO DA COSTA.
deixa filho(s): MARCOS, VANES-
SA, EVA, TALITA (MAIORES), Fa-
lecido em: 09/03/2021, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 10/03/2021. 

36.JOAO CARLOS AMARO DA 
SILVA com 73 anos , Casado (a) 
com MARIA NEUSA AMARO DA 
SILVA sendo filho(a) de MARCO-
LINO AMARO DA SILVA e VICEN-
TINA DE CAMPOS.deixa filho(s): 
JOÃO CARLOS 46, LUCIANA 40, 
Falecido em: 09/03/2021, sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 11/03/2021. 

37.HELENA GONÇALVES MIAT-
TO com 91 anos , Era Viúvo(a) 
de LUIZ MIATTO sendo filho(a) 
de JOÃO GONÇALVES e CAR-
LOTA TURINI.deixa filho(s): SE-
BASTIÃO , MARIA , ELISABETH 
, JAIR (MAIORES) LUIZ (FAL), 
Falecido em: 10/03/2021, Vela-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 10/03/2021. 

38.TERUKO YAMATE com 
85 anos , Era Viúvo(a) de 
HISAICHI YAMATE sendo fi-
lho(a) de AKIJIRO NAKAKO e 
MASU NAKAKO.deixa filho(s): 
YOSHIHIRO, KIMIO, MAS-
SAYO, JAIME, LUIS ( MAIORES 
), Falecido em: 10/03/2021, se-
pultado(a) no MUNICIPAL DE 
CABREUVA SP aos 10/03/2021. 

39.AUGUSTO NEVES com 87 
anos , Casado (a) com SEVE-
RIANA CARDOSO NEVES sen-
do filho(a) de BENVINDA MA-
RIA DE JESUS.deixa filho(s): 
JOSÉ APARECIDO, ROBERTO, 
JANETE, SANDRA, JAIR, JOSÉ 
CARLOS, JANIRA, CARLOS, 
MARIA, LUIZ ( MAIORES), 
Falecido em: 10/03/2021, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 10/03/2021. 

40.JOAQUIM MAFRA DE SOU-
ZA com 99 anos , Casado (a) 
com ANA SILVA DE  SOUZA 
sendo filho(a) de ANNA RITTA 
DE JESUS.deixa filho(s): SE-
BASTIÃO 68, MARIA ROSA 66, 
MARIA DE LOURDES 64, NEU-
SA 62, DJALMA 59, Falecido 
em: 10/03/2021, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 10/03/2021. 

41.ADORACY GARCIA POS-
SAN com 84 anos , Era Viúvo(a) 
de GERALDO POSSAN sendo 
filho(a) de AURELIO GARCIA 
e OLGA ODETE STEIN GAR-
CIA.deixa filho(s): ADONIRAN 
61, MAGALi55, Falecido em: 
10/03/2021, Velado(a) no CAN-
DELARIA, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 11/03/2021.
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