Covid-19: Idosos de 68 anos
serão vacinados nesta sexta
Professores e Forças de Segurança também serão imunizados em abril
P. A3

EDUCAÇÃO

Educação Básica se torna serviço essencial
ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

A educação básica,
que abrange crianças
e adolescentes de 4
a 18 anos, agora é
considerada atividade
essencial. O decreto 65.597/2021 foi
publicado no Diário
Oficial do Estado de
SP no último dia 27
de março e determina que as atividades
das escolas públicas
e particulares são
serviços essenciais
de forma que deve
permanecer abertas
em qualquer fase do
Plano SP de combate
a pandemia da Covid-19.
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PETIÇÃO

Fundação Pró-Memória
busca apoio na internet

CAMPANHA

Casa Esperança realiza
Páscoa Mais Feliz

A Fundação Pró-Memória teve sua extinção decretada em
até 90 dias conforme a Lei Complementar 71/2021 ter sido
sancionada e publicada no Diário Oficial do Município.

A Associação Humanitária Casa Esperança está promovendo a Campanha Solidária Páscoa Mais Feliz que visa
alegrar a data das crianças mais carentes de Indaiatuba

FASE EMERGENCIAL

BENEFÍCIO
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Isolamento social continua Auxílio Emergencial 2021
começa a ser pago em abril
abaixo do esperado
ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Indaiatuba assim como todas as cidades do estado
de São Paulo está classificada na Fase Emergencial do Plano SP há 17 dias, e mesmo diante de
medidas mais restritivas e o toque de recolher
a taxa de isolamento social continua abaixo do
esperado.
P. A7

O governo federal anunciou nesta quarta-feira
(31) o calendário oficial de pagamento do auxílio
emergencial 2021. O pagamento começará a ser
feito a partir da próxima terça-feira (6).
P. A3
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Editorial
Replay?
Um ano após a primeira confirmação da Covid-19 no Brasil e quase um
ano do início da quarentena, chegamos ao final 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 e muito mais grave do que antes.
Hoje estamos vivendo um colapso na saúde correndo sérios riscos de não
termos a chance de lutar para viver. Infelizmente os números de acometidos
pela Covid-19 não param de crescer, e consequentemente, o número de internações cresce de forma rápida.
E para tentar conter a velocidade e a agressividade do vírus o Governo
Estadual estendeu Fase Emergencial em todas as cidades paulistas. Exagero,
falta de bom senso, frescura, politicagem, cuidado redobrado... enfim cada cabeça uma sentença. Mas, a única certeza que temos é que o vírus está aí e dessa
vez mais avassalador.
Vemos cenas que parecem de filmes. Famílias destruídas pela morte de
um ente querido. Um minúsculo vírus que acaba com toda a imunidade do
ser humano, independente do tamanho, da saúde e do porte atlético ou não. É
impossível não ver que as coisas fugiram totalmente do controle.
Uns colocam a culpa no governo por estar sendo omisso. Outros dizem
que a culpa é de parte da população que não estão levando a sério o agravamento 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 fiscalizar e
aplicar as medidas necessárias para conter a transmissão do vírus. A população
por achar que tem o poder na mão, tanto para fazer o que bem entendem,
quanto a saúde de todos que estão ao redor.
Infelizmente a cura da pandemia depende de todos, sem exceção. A vacina está aí e uma parte da população já começou a ser imunizada, porém até
atingir a população necessária para que seja considerado livre da pandemia, vai
demorar. Com isso, a única medida de prevenção que temos é 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.

VOCÊ SABE SE COMUNICAR?
A princípio essa pergunta pode parecer um pouco banal para alguns que
estão lendo esse texto. No entanto, o intuito é realmente levar a reflexão: como
está a sua comunicação? As pessoas compreendem o que você quer dizer?
Desde os primórdios, a comunicação é uma necessidade humana. No dicionário, o
termo “comunicar” está relacionado a duas palavras: transmissão e contato. Ora, isso
noslevaarefletirsobreaimportânciadesecomunicareestaremcontatocomaspessoas.
Em um mundo cada vez mais caótico, somos metralhados diariamente
com inúmeras informações. Seja por redes sociais (facebook, instagram,
twitter, whatsapp, youtube), seja por sites, jornais, podcasts. Ou seja,
a necessidade do homem se comunicar e entrar em contato com
outras pessoas é fundamental para a continuidade da vida, pois sem a
possibilidade da troca ou de compartilhar vivências, a sociedade adoece.
No entanto, nem sempre a comunicação é assertiva. Como assim? Nem
sempre o que é dito é compreendido por outrem. Ou seja, a mensagem
não chega de forma clara. Isso pode ocorrer por conta de alguns fatores,
como o meio em que a mensagem é transmitida, uma ligação telefônica
por exemplo, ou a forma como o interlocutor passa a mensagem.
Em uma era cada vez mais digital, comunicar-se torna-se ainda mais
uma questão de sobrevivência, inclusive no mercado de trabalho
com diversos profissionais que estão atuando de forma remota.
Clareza e objetividade são alguns dos atributos imprescindíveis para uma
comunicação mais assertiva. No entanto, cuidado para
não deixar a sua forma de comunicação tornarse fria. Pois, para isso já basta o meio digital
e esse distanciamento que estamos vivendo.
Um outro ponto que deve ser levado em consideração
é a própria escrita. O “internetês” tomou espaço entre
os jovens e nem sempre as abreviações de algumas
palavras são compreendidas no contexto de uma frase.
Esse é um assunto que podemos dialogar por um
bom tempo. E, tenho algumas poucas linhas
para finalizar o texto de hoje. Deixarei então a
pergunta: Como está a sua comunicação?
Fernanda Bugallo
Jornalista, Comunicadora, Atriz,
Roteirista e Diretora

REUTERS/ERIC SEALS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a autorização temporária para uso, em caráter
emergencial, da vacina da Janssen, um braço da Johnson & Johnson. O governo federal já adquiriu 38 milhões de
doses do imunizante. Conforme a área técnica, o imunizante pode ser aplicado em pessoas com mais de 18 anos,
com ou sem comorbidades. A eficácia geral demonstrada pela farmacêutica no processo de submissão foi de 66,9%.
Quando considerados casos graves, a eficácia comprovada foi de 76,7% após 14 dias e 85,4% depois de 28 dias.

Artigo
COMO VAI SUA AUDIÇÃO?
Qual a importância da audição para você? Já parou para pensar nisso? Do quanto o som é importante em nossas vidas? Ele é capaz de proporcionar e modificar emoções. É fundamental na comunicação humana. É através
da audição que conseguimos perceber os sons do ambiente, ouvir nossa música favorita, poder rir ou chorar com
filmes, conversar sem dificuldades. Os problemas com a audição podem levar ao isolamento e em muitos casos leva
a depressão.
Atualmente, existem mais de 360 milhões de pessoas no mundo que apresentam algum grau de perda auditiva,
no Brasil mais de 10 milhões de pessoas tem perda auditiva, e se engana quem pensa que apenas idosos podem
apresentar esta deficiência. É verdade que a idade é um fator propício para ocasionar a perda auditiva, mas fatores
genéticos, medicamentos, exposição a ruído, perfuração timpânica, dentre outras situações que podem, sim, causar
perdas auditivas em crianças ou jovens.
Na maioria das vezes, as pessoas começam a sentir dificuldades de compreensão em conversas, na televisão, ao telefone, sensação de zumbido. É indicado procurar um médico otorrinolaringologista para realização do
diagnóstico, o exame de Audiometria é realizado por um fonoaudiólogo. Com o resultado deste exame, será indicado o grau da perda auditiva e o modelo de aparelho auditivo para
tratamento.
Com o uso dos aparelhos auditivos, a comunicação é restaurada, convívio social, reuniões de trabalho e reuniões familiares voltarão ao normal, sem a necessidade atenção a todo e qualquer movimento, para ler o lábio das pessoas e entender o assunto da conversa.
Na AUDIOCAMP você encontrará o da melhor tecnologia Alemã
para tratar sua audição, aparelhos auditivos Audio Service, apresentam a melhor definição de sons, tecnologia HD na linha G6. Aparelhos discretos com design inovador e possibilidade de carregador
portátil você encontra na AUDIOCAMP.
Tratar da audição é tratar da comunicação, do convívio social, cuide de você, cuide de quem você ama. Queremos proporcionar cuidados de audição para todos. Venha comemorar o mês da audição com
a AUDIOCAMP, com avaliação gratuita, para você e sua família!!
Ficou curioso? Venha para a Rede de Clínicas AUDIOCAMP e tenha uma experiência com o melhor da
tecnologia auditiva disponível.
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

A3

Idosos acima de 68 anos serão vacinados
contra a Covid-19 nesta sexta-feira
Governo SP antecipa a vacinação; Professores e Forças de Segurança também serão imunizados em abril
DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

O

Governo
de
São Paulo amplia o cronograma de vacinação
contra a Covid-19 e
anuncia que os idosos
acima de 68 anos poderão receber a primeira dose da imunização
nesta sexta-feira (02).
Ainda neste mês, o estado também deve começar a vacinar policiais e profissionais de
educação. A imunização de policiais começa no dia 5 de abril e
a de educadores, acima
de 47 anos, no dia 12.
“Vamos acelerando
a vacinação nas faixas
etárias a partir dos 60

anos e tendo a possibilidade de anunciar que,
já nesta sexta-feira, as
pessoas com 68 anos
estarão sendo imunizadas nos postos de vacinação em todo o estado
de São Paulo. A vacina
no braço é a vacina da
vida”, disse o governador João Doria.
Nesta quarta-feira (31) ocorreu a liberação de mais 3,4
milhões de doses da
vacina do Instituto
Butantan contra o coronavírus para uso em
todo o país. Somente
essa semana foram entregues 8,4 milhões ao
PNI (Programa Nacional de Imunizações)
do Ministério da Saú-

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Idosos acima de 68 anos serão imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19

de. No mês de março
o montante chega a
22,7 milhões de doses,
quantitativo maior do
que o disponibilizado
em janeiro e fevereiro
juntos.
A campanha ocorre

com uma grande operação logística montada para a distribuição
das vacinas disponíveis no país, com envio de remessas semanais pela Secretaria de
Estado da Saúde para

todas as regiões do estado.
Histórico de vacinação
A vacinação contra a
Covid-19 começou no
Brasil em 17 de janeiro de 2021, e de acordo

com o último balanço
da Secretaria Estadual
de Saúde, atualizado
até 12h desta quarta
(31), 6.049.091 doses
de vacinas contra a
Covid-19 foram aplicadas no estado. Dessas, 4.539.402 correspondem a aplicações
de primeira dose e
1.509.689 de segunda
dose.
No estado de São
Paulo, a vacinação começou com profissionais de saúde da linha
de frente no combate
ao coronavírus, indígenas, quilombolas e
idosos que viviam em
instituições e foi avançando conforme a chegada de vacinas.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Pagamento do auxílio emergencial começa na próxima terça-feira
O governo federal
anunciou hoje o calendário oficial de pagamento do auxílio
emergencial 2021. O
pagamento começará
a ser feito a partir da
próxima terça-feira (6),
com depósitos em contas digitais na Caixa
Econômica Federal. A
nova rodada terá quatro
parcelas e o calendário
de pagamento vai variar
conforme a data de nascimento do beneficiário,
assim como ocorreu no
ano passado.
O apoio financeiro
será pago a trabalhadores informais de baixa
renda e aqueles inscritos
em programas sociais
como o Bolsa Família,

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Confira o calendário de pagamento da primeira parcela:
Mês de
Pagamento

Primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 começam a ser pago neste mês

caso o novo benefício
seja mais vantajoso.
Será pago em quatro
parcelas, com valores
de R$ 150, R$ 250 ou
R$ 375, dependendo da
família, limitado a um
benefício por família.
Serão beneficiadas 45,6
milhões de pessoas,

22,6 milhões a menos
do que no auxílio emergencial de 2020.
Quem poderá
receber?
É preciso atender
uma série de critérios
para receber o novo
auxílio: ser trabalhador

informal ou beneficiário do Bolsa Família ter
renda familiar mensal
de até três salários mínimos (R$ 3.300) ter
renda familiar por pessoa de até meio salário
mínimo (R$ 550) ter recebido o auxílio emergencial em 2020.

Saque

Nascimento

Janeiro		

6/abr

04/mai

Fevereiro

9/abr

06/mai

Março		

11/abr

10/mai

Abril		

13/abr

12/mai

Maio		

15/abr

14/mai

Junho		

18/abr

18/mai

Julho		

20/abr

20/mai

Agosto		

22/abr

21/mai

Setembro

25/abr

25/mai

Outubro

27/abr

27/mai

Novembro

29/abr

01/jun

Dezembro

30/abr

4/jun

Fonte: Caixa Econômica Federal
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Casa Esperança de Indaiatuba promove
Campanha Solidária Páscoa Mais Feliz
ONG irá doar ovos de páscoa para crianças carente de Indaiatuba e Elias Fausto
DIVULGAÇÃO

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

A

Associação
Humanitária
Casa Esperança está promovendo a Campanha
Solidária
Páscoa
Mais Feliz que visa
alegrar a data das
crianças mais carentes de Indaiatuba.
Para isso, a ONG
conta com a ajuda e
colaboração da população através de
doações em dinheiro
para que seja feita a
compra de materiais
e produtos para a
confecção dos ovos
de chocolate.
De acordo com o
voluntário da Ong,
Luiz Henrique de
Carvalho, a expectativa é atender cerca

de mil crianças com
ovos de chocolate
de 180g dos bairros Veredas, Caminho da Luz, Jardim
Brasil, e também
dos bairros carentes
da cidade de Elias
Fausto.
A doação pode
ser feita pela Vaquinha Online, através
do link benfeitoria.
com/pascoamaisfeliz. Lá o doador
pode ajudar com o
valor de R$ 15 e assim apadrinhar uma
criança.
Outra forma de
ajudar é pelo PIX e
pode ser feita a doação de qualquer valor, através da chave
39792820000107,
outra através do
PicPay para Associação
Humanitária Casa Esperança – CNPJ:

39.792.820/0001-07
– Banco 290, agência 0001, conta corrente 15.666.811-3.
A Ong salienta
que as doações podem ser feitas de diversas formas, seja
em forma de dinheiro, com doação de
materiais,
apadrinhando uma criança, parcerias ou se
voluntariar para a
logística da ação.
As entregas dos
ovos de chocolate
serão feita o domingo de páscoa (04).
Alimentos
A Casa Esperança preocupada com
a atual situação de
muitas famílias de
Indaiatuba devido
a pandemia da Covid-19 irá iniciar na
próxima segunda-feira (05) mais uma

Casa Esperança espera produzir mais de mil ovos de chocolate

campanha de solidariedade.
Desta vez, a Ong
estará
recebendo
doação de alimentos não perecíveis e
produtos de higiene
que serão entregues
para as famílias carentes de Indaiatuba.
Caso tenha interesse em se solidarizar com a campanha
entre em contato
com a Ong através
do facebook/casaesperancasocial e saiba como participar.
Sobre a Associação
Humanitária
Casa Esperança
A Associação Humanitária Casa Esperança com sede em
Indaiatuba
realiza

projetos sociais humanitários focados
em seis objetivos:
Educação e Cultura,
Mobilização Social,
Engajamento Civil,
Desenvolvimento
Sustentável,
Vida
Saudável e Acessibilidade.
A Ong busca promover a transformação social na vida
de pessoas e comunidades, oferecendo-lhes oportunidade
de crescimento pessoal e profissional,
além de incentivar
o voluntariado, realizar atendimentos
de orientação em diversas áreas, ações
humanitárias para o
alívio do sofrimento
humano, campanhas
solidárias, reunir ini-

ciativas e entidades
na formação de uma
rede de apoio ao terceiro setor.
A
Associação
ainda tem projetos
de preservação do
meio-ambiente
e
vida saudável para
crianças, adultos e
terceira idade, além
de workshops com
especialistas em temas variados.
Também tem forte
atuação com a causa
de pessoas com deficiência, focado na
comunidade surda,
buscando gerar acessibilidade por meio
do ensino de libras,
inclusão digital para
surdo, apoio a familiares e encaminhamento para o mercado de trabalho.
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Educação Básica se torna
serviço essencial em SP

Receitas do Lopes

Reabertura das escolas ocorre na fase vermelha do Plano São Paulo
DIVULGAÇÃO

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

Arroz de forno com
carne moída e queijo

A

educação básica, que
abrange crianças e
adolescentes de 4 a
18 anos, agora é considerada
atividade essencial. O decreto
65.597/2021 foi publicado no
Diário Oficial do Estado de
SP no último dia 27 de março
e determina que as atividades
das escolas públicas e particulares são serviços essenciais
de forma que deve permanecer abertas em qualquer fase
do Plano SP de combate a
pandemia da Covid-19.
Apesar do decreto, as
aulas presenciais continuam
suspensas até o fim da Fase
Emergencial que foi estendida
até o dia 11 de abril.
O Governo de SP acredita
que as escolas, principalmente
as que atendem alunos da
educação infantil até o ensino
médio têm papel que vão
além do ensino aprendizagem.
Essas unidades contribuem
para a segurança alimentar,
socialização, saúde mental,
integridade física e proteção
social de seus estudantes.
Em conjunto com o decreto, o governo estadual
anunciou que no dia 12 de
abril os profissionais da educação, com mais de 47 anos,

Aulas presenciais serão retomadas na Fase Vermelha do Plano SP

receberão a primeira dose da
vacina contra a Covid-19. A
medida visa dificultar que
prefeitos optem por medidas
mais restritivas e não permitam a retomada das aulas
presenciais quando houver a
progressão.
Suspensão das aulas
presenciais
No dia 23 de março do
ano passado, o Governo decidiu suspender as aulas presenciais e fechar as escolas, como
forma de conter a transmissão
do coronavírus. Desde então, as aulas passaram a ser
remota, garantindo assim, a
continuidade do ensino.
Entretanto, segundo o secretário de Educação, Rossieli
Soares, mesmo com o esforço
de manter o vínculo com a
escola e o ritmo da aprendi-

zagem, a suspensão das aulas
presenciais causou prejuízos enormes, seja do ponto
de vista cognitivo, da saúde
mental ou socioeconômico
dos estudantes, reiterando a
essencialidade da educação.
Rossieli ainda afirmou
que um ano depois, mesmo
como momento mais difícil
da pandemia, avanços foram
realizados e algumas questões
foram respondidas, entre elas,
a de que as crianças não são
as grandes transmissoras de
Covid-19, e que, por isso, as
escolas não são locais de alto
risco de contágio.
Apeoesp
A Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial
do Estado de São Paulo) condenou o decreto publicado
pelo governador João Doria

(PSDB), que classifica a educação básica como atividade
essencial.
A presidenta da Apeoesp
e deputada estadual, Professora Bebel (PT), declarou em
nota, nas redes sociais, que o
decreto “é um desrespeito as
mais de 2.300 pessoas que sofreram o contágio nas escolas
desde o fim de janeiro de 2020
e um desrespeito maior ainda
às famílias das 59 vítimas fatais registradas até o momento
em decorrência das aulas e
atividades presenciais”.
A presidenta ainda disse
que “a escola é um ambiente
de trabalho dos professores
e não abriremos mão dele,
mas esse não é o momento
de retorno às escolas. Elas
devem permanecer fechadas
até a imunização de todos e o
controle da pandemia”.

Ingredientes
Arroz
1 colher(es) de sopa de óleo
1 cebola picada
2 xícara(s) de chá de arroz tipo
1 4 xícara(s) de chá de água
fervente
2 colher(es) de chá de sal

ficar transparente. Acrescente o arroz
e continue refogando até envolver
bem os grãos. Junte a água, o sal e
cozinhe com a panela parcialmente
tampada por 10 minutos ou até o
líquido secar e o arroz ficar cozido.
Retire do fogo, tampe a panela e
reserve.

Carne moída
1 colher(es) de sopa de óleo
1 cebola picada
2 dente(s) de alho picados
2 tomates sem pele e sem semente picados
300 grama(s) de carne moída
2 colher(es) de sopa de extrato
de tomate
1/2 xícara(s) de chá de água
fervente
1 colher(es) de chá de sal
1 colher(es) de sopa de cheiro-verde picado

Carne moída
Em uma panela média, aqueça
o óleo em fogo médio e refogue a cebola, o alho até dourarem. Adicione o
tomate e refogue por alguns minutos.
Junte a carne e continue refogando
até perder a cor avermelhada. Adicione o extrato de tomate, a água e o
sal. Cozinhe por 5 minutos em fogo
baixo, com a panela tampada, até o
molho começar a encorpar.

Finalização
150 grama(s) de queijo mussarela fatiado
2 ovos cozidos picados
Queijo parmesão ralado, a gosto
Modo de preparo
Arroz
Em uma panela, aqueça o óleo
em fogo médio e refogue a cebola até

Finalização
Preaqueça o forno por 10 minutos, em temperatura alta (200
°C). Cubra o fundo de um refratário
médio (35 x 20 cm) com metade do
arroz cozido. Sobre o arroz, distribua
a carne moída, os ovos picados e
cubra com uma camada de queijo
mussarela. Distribua o restante do
arroz, cubra com o restante do queijo
mussarela. Polvilhe o queijo ralado.
Leve ao forno por 15 minutos ou até
dourar. Sirva em seguida.

CAMPANHA

Funssol arrecada mais de 740 quilos de alimentos durante vacinação contra Covid-19
A Funssol (Fundo Social de Solidariedade) recebeu até o último dia 26,
747 quilos de alimentos
doados pela população
de Indaiatuba que vão
beneficiar as famílias em
vulnerabilidade atendidas
pela Secretaria de Assistência Social.
A campanha de arrecadação de alimentos teve início no último

24 durante a vacinação
contra a Covid-19 que
ocorreu no CET (Centro
Esportivo do Trabalhador). Além de alimentos,
a ação também pede itens
de higiene pessoal e de
fralda geriátrica.
Entre as arrecadações,
a Funssol também informou que foram realizadas as doações de 80
unidades de enlatados,

188 de itens de limpeza
pessoais e 15 pacotes
de fraldas geriátricas,
que serão distribuídos
às famílias carentes do
município. Entre os itens
mais doados estão arroz,
macarrão, feijão e óleo.
É importante ressaltar que as pessoas que
forem se vacinar podem
entregar suas doações na
hora da validação dos

documentos. Entretanto,
para quem quiser doar e
ainda não chegou a faixa
etária para se vacinar,
pode ajudar da mesma
forma fazendo a entrega
no Centro Esportivo do
Trabalhador, na entrada
de pedestre.
“Fico feliz com a
bondade dos cidadãos
indaiatubanos e agradeço
a população pela genero-

sidade e por abraçar esta
campanha tão importante. Juntos, vamos ajudar
muitas famílias que estão
passando por dificuldades
neste momento”, agradeceu a presidente do Funssol, Maria das Graças de
Araújo Mássimo.
Assistência
Apesar de 3 mil famílias já serem atendidas

pela Secretaria de Assistência Social, o objetivo
é que a campanha possibilite aumentar o número
de pessoas atendidas.
Por conta da pandemia
de Covid-19 houve um
aumento de famílias que
estão precisando de ajuda, neste momento. Para
quem pode ajudar, as
doações continuam até o
final da vacinação.
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Fundação Pró-Memória busca apoio na
internet após decretada sua extinção
A petição levantada nas redes sociais tenta reverter a decisão e salvar a Fundação
ARQUIVO-ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Mobilização virtual visa anular a decisão sobre a extinção da Fundação Pró-Memória

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

A

Fundação
Pró-Memória,
que trabalha
há 27 anos em prol do
resgate e manutenção
da história e cultura
de Indaiatuba, teve
sua extinção decre-

tada em até 90 dias
conforme o artigo 3º
da Lei Complementar
71/2021 ter sido sancionada e publicada
no Diário Oficial do
Município de Indaiatuba, no último dia 24.
A extinção ocorre
após a Prefeitura de
Indaiatuba, com o in-

tuito de fazer o corte
de gastos das contas
municipais, enviar o
projeto à Câmara de
vereadores e ter sido
votado, em caráter de
urgência, por unanimidade no dia 23 de
março.
O projeto de lei tinha como intenção o

corte de 50% dos funcionários de confiança
(comissionados)
dos setores públicos,
resultando na economia de 2,2 milhões.
Contudo, em meio ao
projeto estava a extinção da Fundação, que
foi pouco discutida
pelo poder legislativo,
resultando na aprovação da finalização dos
trabalhos da Fundação
com orçamento anual
de pouco mais de R$
3 milhões, que tem
dotação orçamentária
menor que a maioria das secretarias e
órgãos públicos, em
consequência, outras
duas secretarias e vários novos departamentos foram criados
neste mesmo projeto.
Com isso, a Fundação, em contrapartida,
lançou uma petição
online buscando apoio
popular para reverter
a decisão.
“Recebi com preocupação e pesar a
informação da aprovação da lei. A Fundação em seus quase 30
anos tem o objetivo de
atender a população”,
comenta o professor
doutor e superintendente do Pró-Memória, Carlos Gustavo
Nóbrega. Além disso, a preocupação diz
respeito à autonomia
e imparcialidade do
órgão, em nota dis-

ponibilizada em redes
sociais, a Fundação
diz temer que seu trabalho técnico e social
seja colocado de lado
por escolhas político-partidárias.
Petição
Buscando a anulação da decisão, uma
petição online foi levantada e a movimentação nas redes sociais
já mostra a alta participação da população.
Com quase 300 interações e comentários
como “preservem a
história local”, as postagens já alcançaram
centenas de compartilhamentos e a petição já foi assinada por
quase dois mil apoiadores.
Agora, além da
mobilização virtual,
a causa ganhou uma
aliada muito importante, a comunidade
acadêmica; professores universitários de
grandes instituições
de ensino como: USP,
Universidade Federal
de Juiz de Fora, Unicamp e outras foram a
favor da Pró-Memória. Até mesmo fora
do Brasil a notícia
ganhou repercussão,
após o apoio de um
catedrático da Universidade de Coimbra,
Portugal, manifestar
seu apoio à causa.
O historiador e
professor mestre na
Unicamp
Fernando
Sivieiro, assim como
outros representantes
da área de preservação ao patrimônio enviaram materiais de
apoio à causa, como
vídeos e cartas. Em vídeo postado nas redes
da Fundação Pró-Memória, o acadêmico
lembra dos trabalhos
em conjunto com o
órgão indaiatubano.
“Era uma alegria sempre que visitava o Casarão [Museu Municipal] e via a população

engajada”, afirma o
historiador.
A Fundação, criada em 1993, hoje é
responsável pela administração do principal marco histórico da
cidade, o Museu Municipal Casarão Pau
Preto. Além deste, a
Fundação ainda cuida
da Biblioteca Municipal, Arquivo Público
e promove ações para
desenvolvimento profissional, educacional
e cultural dos indaiatubanos.
Prefeitura
Em nota a Prefeitura de Indaiatuba afirma que “as
funções de Preservação da Memória,
o Arquivo Público,
a Biblioteca Municipal, o Museu e
o Conselho Municipal
de Preservação estão mantidos, preservados e ainda terão
seus trabalhos reforçados”.
A nota ainda diz
que “foram extintos somente cargos
em comissão e funções de confiança. Os
servidores efetivos serão mantidos”.
A Administração
Municipal ainda explica que “diante da
atual crise econômica
decorrente da pandemia se faz necessário
reorganizar os órgãos
públicos. A filosofia
do Pró-Memória será
mantida intacta e servindo sempre à Memória de Indaiatuba
com todo o respeito,
cuidado e profissionalismo. A Prefeitura reforça seu compromisso com a História do
município e garante
que o Departamento
de Preservação e Memória chega para reforçar as atividades
existentes e ampliar
os trabalhos e serviços oferecidos à população”.
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Fase emergencial não aumenta taxa
de isolamento social em Indaiatuba
Percentual de pessoas em casa teve oscilação pequena diante das medidas mais restritivas
DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

I

ndaiatuba assim como
todas as cidades do
estado de São Paulo
está classificada na Fase
Emergencial do Plano
SP há 17 dias, e mesmo
diante de medidas mais
restritivas e o toque de
recolher a taxa de isolamento social continua
abaixo do esperado.
De acordo com o Sistema de Monitoramento
Inteligente do Governo
do Estado de São Paulo,
que atualiza diariamente
os índices de adesão ao
isolamento social, Indaiatuba registrou a maior taxa,
desde o dia 15 de março
quando entrou na Fase
Emergencial, no dia 21
(domingo) com índice de
50%. O menor registrado,

nos 17 dias, foi no dia 29
(segunda-feira) quando
chegou a 40%. A taxa
considerada ideal é acima
de 70%.
A Fase Emergencial,
com medidas mais restritivas, visa aumentar o
isolamento social e conter o avanço de casos da
Covid-19 na cidade, que
registrou nesta terça-feira
(31) a ocupação nos leitos
clínicos de 83% no Haoc
e 88% no Santa Ignês. Os
leitos de UTI registraram
100% de ocupação em ambos os hospitais, e os leitos
externos (contratados pela
Prefeitura de Indaiatuba
em outras cidades) está
com 50% de ocupação.
Nesta terça-feira (31)
a Secretaria Municipal de
Saúde informou que foram
registradas sete mortes em
24 horas, com diagnostico
positivo para Covid-19.

ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Apesar da Fase Emergencial e o toque de recolher noturno, Indaiatuba tem baixa taxa de isolamento

Indaiatuba contabiliza 429
óbitos desde o início da
pandemia.
Fiscalização
E para conter o avanço
da Covid-19 no município, a Secretaria de Saúde
e Secretaria de Segurança

ECONOMIA

Iluminação pública é reforçada com
instalação de mais 790 lâmpadas led
ARQUIVO-ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Na região central, João Pioli e no Parque Ecológico já foram instaladas 765 luminárias

Novos bairros de Indaiatuba como o Jardim
João Pioli, Centro, o segundo trecho do Parque
Ecológico e a via marginal
sul da SP-075, entre o
Terminal Rodoviário “Vereador Maurílio Gonçalves
Pinto” e o Polo Shopping,
serão beneficiados com a
substituição de 790 lâmpadas comuns por LED.
A previsão é de concluir
a instalação das novas
lâmpadas em maio.

Na região central, João
Pioli e no Parque Ecológico as lâmpadas LED
de 84W, 138W e 190W
já estão instaladas, totalizando 765 luminárias. A
empresa responsável pela
execução do serviço se
prepara para a instalação
das 24 lâmpadas restantes
na marginal sul da SP-075.
No pacote de serviços
também está a Rota dos
Cavaleiros, que receberá
iluminação com lâmpadas

de sódio de 100W. Na
via serão instalados 90
postes.
Desde 2018 a Administração Municipal já
substituiu cerca de 10 mil
lâmpadas comuns pelo
modelo LED. Além de
oferecer mais segurança
à população, o município ainda ganha com a
economia de energia, enquanto proporciona mais
qualidade na iluminação
pública.

Pública realizam desde o
último dia 26, barreiras
sanitárias nas principais
entradas da cidade com
o objetivo de diminuir a
circulação de turistas de
São Paulo e de cidades
da grande São Paulo, por
conta do feriadão. A ação

visa questionar a entrada
na cidade e orientar os
riscos de infecção pela
Covid-19. A medida foi
firmada na reunião de
prefeitos da RMC (Região Metropolitana de
Campinas) e será feita até
o dia 4 de abril.

Além disso, a Secretaria de Segurança Pública
está fazendo a fiscalização
de festas clandestinas nas
regiões de chácaras de
Indaiatuba por meio de
Drone e aplicará multa
caso encontre irregularidades.
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Cultura Maker: A forma de viver
criando e inventando
Escolas equipadas com Fab Labs incentivam alunos a criar mais e experimentar “Faça Você Mesmo”
AMADOTEC

Escolas do mundo inteiro estão incorporando ao currículo os princípios e práticas da cultura maker e levantam a bandeira do Fa;a Você Mesmo

POR LAÍS FERNANDES

P

ara ser um
inventor
uma iniciativa misturada com
persistência já é o
suficiente. Essa é
a proposta da cultura maker. Levar
para dentro das escolas recursos tecnológicos
dentro
de Laboratórios de
Fabricação Digital,
conhecidos também
como Fab Labs os
quais viabilizam a
produção de proje-

tos experimentais e
levantam a bandeira
do conceito “Faça
Você Mesmo”.
Escolas do mundo inteiro estão incorporando ao currículo os princípios
e práticas da cultura
maker,
trabalhando os conteúdos do
currículo básico de
forma mais criativa,
com foco na aplicabilidade da teoria em
projetos concretos e
assim integrando as
disciplinas para um
aprendizado contex-

tualizado.
Nesta circunstância entra em cena os
Fab Labs onde ficam
à disposição dos
alunos uma série de
maquinários como:
impressoras 3D, cortadora a laser, cortadora de vinil, CNC
de precisão de pequeno porte e CNC
de grande porte.
Em um modelo resumido, com menos
maquinários são as
Salas Makers. Tudo
isso para o estudante
ter a liberdade cria-

tiva e transformar-se
em um inventor, tirando do papel suas
ideias e também trabalhando o empreendedorismo.
De acordo com o
fundador da empresa Amadotec, que é
especialista na implantação de Fab
Labs, Marcelo Amado, a cultura maker
deve estar inserida
em todo ambiente
escolar e não somente no Laboratório de
Fabricação Digital e
principalmente ser
dominada pelos professores. “A escola
do futuro precisa de
educadores makers,
por isso a formação
é muito importante
e trabalhamos fortemente desse tópico, pois não adianta
ter todo o aparato e
os professores não
estarem engajados
nessa nova filosofia
e metodologia de
ensino e aprendiza-

gem. Para isso, não
só o professor que
coordenam o Fab
Lab, mas todos os
professores, de todas as disciplinas,
devem
mergulhar
nessa dinâmica, pois
os equipamentos e
suas aplicabilidades
podem dar um apoio
para ajudar em todas
as matérias, inclusive de humanas como
português,
inglês,
história e geografia”, explica Amado.
O criador do conceito de Fab Lab,
Gershenfeld (2005)
acredita que a próxima revolução digital
será no âmbito da
fabricação de bens
físicos, com a emergência da produção
digital pessoal. Partindo daqui uma tendência para a democratização dos meios
de produção. Nesta
visão é fundamental
a participação da escola na formação de

uma nova geração
apta para a produção
digital e inserida na
cultura maker.
“Ser maker não é
uma atividade, é um
novo estilo de vida,
uma nova forma de
pensar em consumo
e sustentabilidade. É
viver dentro de um
contexto produtivo.
Será mesmo que preciso comprar algo
que eu mesmo posso
fazer? Nós da Amadotec queremos levar
esse conceito para as
escolas do Brasil e
engajar projetos que
possam
contribuir
para uma sociedade
melhor e desenvolver
pessoas produtivas
que podem colaborar
com a comunidade
no qual é inserida.
Isso é ser maker e um
Fab Lab à disposição
disso tudo é apenas
um empurrão para
um grande progresso
educacional”, finaliza Marcelo.
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Cadastro para Vacinação contra a
Gripe será aberto na próxima segunda
Devem fazer o cadastro somente crianças, gestantes e puérperas; Vacinação terá início no dia 12
ARQUIVO RIC/PMI

DA REDAÇÃO

redacao@maisexpressao.com.br

O

Ministério
da Saúde
inicia neste mês a Campanha
anual de Vacinação
contra a Gripe. E para
receber a imunização,
a Secretaria Municipal de Saúde abre na
próxima segunda-feira
(05) o cadastro Minha
Vacina para crianças,
gestantes e puérperas. O cadastro será
disponibilizado neste momento somente
para o público alvo
da primeira etapa, e
a previsão de início
da vacinação é dia 12
de abril, mas pode ter
alterações de acordo
com orientações da
Secretaria de Saúde.
A Campanha será
dividida em três etapas
sendo a primeira para

Crianças, gestantes e puérperas serão vacinados a partir do dia 12 de abril

crianças menores de 6
anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após
o parto) e profissionais
de saúde.
Para efetuar o cadastro a pessoa deve

entrar no site da Prefeitura [www.idaiatuba.sp.gov.br] e clicar no botão Minha
Vacina nos Serviços
em Destaque. É importante ressaltar que

o CPF é obrigatório
para cadastrar, inclusive as crianças. Os
profissionais de saúde
já cadastrados no sistema devem entrar com
o login e senha para

sinalizar a intensão de
tomar a vacina contra
a gripe. Os locais e
horários de vacinação
serão divulgados posteriormente. Para receber a dose é importante

levar documento com
foto, comprovante de
endereço, carteirinha
de classe e no caso das
gestantes e puérperas
o cartão Pré-Natal.
Segunda etapa
A segunda etapa da
vacina contra a Gripe
será para idosos e professores, com previsão
para 11 de maio a 8
junho. A terceira etapa
tem previsão para 9
de junho a 9 de julho
e será para demais
grupos prioritários,
como: portadores de
doenças crônicas; pessoas com deficiência
permanente; pessoas
de força de segurança
e salvamento; forças
armadas; caminhoneiros; trabalhadores
de transporte coletivo
e trabalhadores portuários.

AMPLIAÇÃO

Emeb Professora Áurea Moreira da Costa recebe passa por reforma e obra de ampliação
A Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) “Profª Áurea Moreira
da Costa”, localizada
na rua Cinco de Julho,
Centro, será reformada,
ampliada e ganhará seis
novas salas de aulas. O
investimento será de R$
5.571.114,15 e o prazo
previsto para a entrega
da obra é março de 2022.
Conforme informou o
secretário de Planejamento Urbano e Engenharia,
o arquiteto Rubens de
Oliveira Júnior, nesta
etapa inicial da obra a
empresa responsável
pela execução trabalha
na demolição de parte do

prédio e nos demais serviços preliminares para a
ampliação.
Além das novas salas
de aula, o projeto inclui a
construção de sala multiuso, sala de informática, duas salas de reforço
e uma sala de leitura/
biblioteca e depósito de
materiais de pedagogia.
A parte nova contará com
sanitários, cobertura para
entrada de alunos, secretaria e recepção com hall
de espera.
No prédio ainda serão
construídos depósito e
vestiários, lavanderia e
despensa para a cozinha
que será reformada. A

unidade escolar ganhará
uma Zeladoria com dois
dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem,
e o pátio coberto existente
será ampliado.
A parte da reforma incluirá troca do telhado de
fibrocimento para telhamento em chapa de aço;
manutenção das salas de
aulas e demais ambientes;
revisão de todo o sistema
de combate a incêndio,
melhorias na área de estacionamento e pintura
geral.
A empresa vencedora
da licitação para a obra é
a Megacon Construção e
Manutenção.

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

O projeto inclui a construção de sala multiuso, sala de informática, duas salas de reforço e uma sala de leitura/biblioteca
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Homem é preso por tráfico
de drogas em Indaiatuba

Flagrante ocorreu nesta terça-feira (30) no Jardim Eldorado

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

DA REDAÇÃO

redacao@maisexpressao.com.br

N

a tarde de
terça-feira (30), um
jovem de 22 anos foi
preso pelas equipes da
Guarda Civil, pelo seu
envolvimento com o tráfico de drogas. A equipe
Romi (Rondas Ostensivas de Motocicletas de
Indaiatuba) realizava o
patrulhamento preventivo do Jardim Eldorado,
quando na Estrada do
Badin viram um homem
tentando fugir.
Devido a atitude suspeita, os agentes correram atrás do jovem, que
acabou sendo abordado
no último andar do prédio azul. Nas escadarias

de crack.
Ao revistarem o homem, os agentes encontraram a chave de um
carro, onde foram localizadas 20 porções de
maconha, prontas para
a venda e dois pedaços
maiores que ainda seriam
cortados. Questionado, o

Mulher de 32 anos
é morta a facadas
pelo namorado
Na noite de quarta-feira (24), Graziele Orlando
Ruiz, de 32 anos, foi morta
a facadas pelo namorado
em Mogi Mirim. O crime
ocorreu durante uma briga
entre o casal. O suspeito
fugiu, e o caso foi registrado
pela Delegacia de Polícia da
Cidade como feminicídio,
que é quando o assassinato
é cometido por motivo de
gênero e machismo. Este já

é o 8º caso de feminicídio na
RMC desde o início do ano
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) foi acionado, mas
a equipe de paramédicos
constatou a morte já no local
do crime. O corpo foi levado
ao Instituto Médico Legal
(IML) e sepultado na manhã de sexta-feira (26). (As
informações são do Portal
G1 Campinas)

FLAGRANTE

Drogas localizadas estavam prontas para a venda

os agentes localizaram
cinco porções de maconha, que o abordado
negou a posse. No local
onde ele estava, a equipe Canil realizou uma
averiguação e localizou
duas porções de maconha, cinco microtubos
com cocaína e 14 pedras

FEMINICÍDIO

jovem acabou confessando que estava realizando
o tráfico de drogas no
CDHU. Diante dos fatos,
tudo foi apresentado na
Delegacia de Polícia,
onde o todo o entorpecente foi apreendido, e
o homem permanece à
disposição da justiça.

Indivíduo é preso com
drogas no Parque
Residencial Indaiá
Um jovem de 18 anos
foi preso pela equipe do
GAP 130 na sexta-feira
(19), flagrado com mais
de 1kg de droga no Parque Indaiá. A equipe do
GAP realizava o patrulhamento preventivo do
bairro, quando ao acessarem a Rua Fortunato
Frizarin, notaram um
jovem, com uma sacola
em mãos, aproximando-se de outro indivíduo
de bicicleta, que estava
esperando por ele.
Ao notar a aproximação da viatura, o jovem
jogou a sacola no chão
e saiu correndo. O indivíduo da bicicleta foi
detido imediatamente,

enquanto o outro foi
acompanhado e detido após correr alguns
quarteirões. Na sacola
os guardas localizaram
um “tijolo” de maconha
com aproximadamente
1.011 kg.
Tudo foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde a autoridade
de plantão determinou
a apreensão da entorpecente e da prisão em
flagrante do jovem que
carregava a sacola com
a droga. Ele permaneceu preso e a disposição
do Poder Judiciário e
deve responder pelo crime de tráfico de drogas.
(GCI)

RECUPERADOS

Veículos com queixa
de apropriação indébita
são recuperados
A Guarda Civil recuperou dois veículos com queixa
de apropriação indébita no
último final de semana. Na
tarde de sábado (20), a equipe
da viatura 111 abordou uma
motocicleta Honda, Twister,
na Avenida Francisco de
Paula Leite, no Jardim Nova
Indaiá. O condutor informou
que comprou o veículo há
três meses e que o indivíduo
que vendeu a moto, ficou
responsável por resolver os

problemas com documentos
e a transferência.
No domingo (21), na Rua
dos Indaiás, no Conjunto
Habitacional Lúcio Artoni, a
equipe da viatura 117 abordou um veículo Renault, Logan, também com queixa de
apropriação indébita. Os dois
veículos, com sinalização de
bloqueio no sistema do Detran, foram apresentados na
Delegacia de Polícia para a
autoridade de plantão. (GCI)
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UniEduK lança livro “Gastroenterologia
Equina - 100 equívocos hipiátricos”
Livro é direcionado a médicos veterinários, professores e estudantes da área veterinária
DIVULGAÇÃO/GRUPO UNIEDUK

POR TATIANE DIAS

O

lançamento do livro
“Gastroenterologia
Equina – 100 equívocos hipiátricos – clínica e
cirurgia” ocorreu no dia 29 de
março e foi escrito pelo escritor, médico veterinário e professor Geraldo Eleno Silveira
Alves do Grupo UniEduK.
Direcionado a médicos
veterinários, professores e
estudantes da área, o livro
disponibiliza opiniões e informações originadas, principalmente, da experiência do autor
em gastroenterologia de equídeos. O texto foi redigido em
mini capítulos objetivos sobre
questões que, normalmente,
ocorrem na prática da clínica
e cirurgia. “Questões essas
que, comumente, implicam
em equívocos contrários aos
melhores resultados possíveis
de tratamentos da cólica e do
abdome agudo em equídeos”,
explica o escritor.

O livro disponibiliza opiniões e informações originadas, principalmente, da experiência do autor em gastroenterologia de equídeos
Sobre o autor
Geraldo Eleno Silveira
Alves é técnico agrícola pela
UFF (Universidade Federal Fluminense), graduado
em Medicina Veterinária e

especialista em Zootecnia
pela UFRRJ (Universidade
Federal Rural do Rio de
Janeiro), especialista em
Podologia Equina, mestre em
Clínica e Cirurgia Veterinária

e doutor em Ciência Animal
pela UFMG (Universidade
Federal de Minas Gerais).
Por 10 anos, o docente
foi pesquisador do CNPq
(Conselho Nacional de De-

senvolvimento Científico e
Tecnológico); além de professor titular aposentado de
clínica-cirúrgica da Escola
de Veterinária da UFMG,
onde estabeleceu a Linha de

Pesquisa e Gastroenterologia
Equina e o Simpósio Internacional do Cavalo Atleta
(SIMCAV).
O médico veterinário,
escritor e professor também atua como palestrante
em diversos eventos como
Workshops, mesas redondas
e bancas examinadoras tanto
de instituições de ensino públicas quanto privadas.
Vestibular Online
O Grupo UniEduK, formado pela UniFAJ, UniMAX e FAAGROH, oferece
mais de 25 opções de cursos
diferentes nas áreas de Saúde,
Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio. São cursos de graduação presencial e
a distância, pós-graduação e
cursos técnicos ofertados nas
cidades de Indaiatuba/SP, Jaguariúna/SP e Holambra/SP.
Não perca tempo e inscreva-se agora para fazer seu
Vestibular Online!
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Educação: O Novo Ensino Médio no
Colégio Meta e os itinerários formativos
O Colégio Meta já
tem implantado o Novo
Ensino Médio, na série
inicial da modalidade
(1ª série). Gradativamente, até 2023, todo
o Ensino Médio terá
sido adaptado às novas
diretrizes para atingir
as competências gerais
da Educação Básica.
Agora, a aprendizagem
se processa, principalmente, com foco nos
projetos de vida dos
estudantes e, para instrumentalizá-los nessa
complexa tarefa, agrega a esse trabalho ímpar
excelente projeto de
inteligência socioemocional, parte integrante
do currículo, cultivando e desenvolvendo
habilidades e competências imprescindíveis
cidadão do século XXI.
Desde fevereiro deste ano, os alunos da 1ª
série do E.M ganharam
novo quadro curricular,
ampliado em propostas
significativas e contextualizadas. Nesse
elenco de diferenciais,
destacam-se os Itinerários Formativos, garantidos pela Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), que proporcionam aprendizagens
altamente qualitativas
e conectadas às demandas da vida futura
dos jovens estudantes,
pessoal, acadêmica e
profissional.
Esses itinerários são
desenvolvidos por meio
de projetos. E desen-
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Os alunos da 1ª série do Ensino Médio ganharam novo quadro curricular, ampliado em propostas significativas e contextualizadas

volver projetos é uma
estratégia das metodologias ativas de aprendizagem, focadas na
formação de um sujeito
pró-ativo no processo
de conquistas de saberes. Trajetórias profissionais, Artes cênicas,
Inglês instrumental e
Empreendedorismo
compõem o conjunto
de unidades curriculares
ofertadas inicialmente pelo Colégio Meta,
as quais possibilitam
aos estudantes, além
do aprofundamento em
seus conhecimentos,
vivências e experimentações imprescindíveis.
Trata-se, portanto, da

importante parte flexível do currículo, cuja
ideia central é consolidar o autoconhecimento, a autonomia e
visão de futuro, para
que os estudantes possam optar, nas séries
subsequentes, por aprofundar-se na área com a
qual estabelecem maior
afinidade.
Para elaborar o formato de seu “Novo Ensino Médio”, o Colégio
mobilizou sua equipe e
investiu para que, partindo da análise de sua
própria realidade e estrutura, identificasse o
alicerce para elaborar
a sua própria proposta

pedagógica, inédita,
personalizada e inovadora.
Com a ampliação do
currículo, os estudantes
da primeira série permanecem no Colégio
durante o dia todo, uma
vez por semana. Contudo, não se sentem
sobrecarregados, pois
as estratégias utilizadas
pelos professores são
envolventes e motivadoras. Nesse dia específico, os trabalhos se
desenvolvem de forma
encantadora, uma vez
que são direcionados
à coletividade, integração, socialização,
formação de equipes e

atendimento de expectativas.
O desenvolvimento
dos projetos é compartilhado, discutido e
viabilizado de forma
extremamente dinâmica. O jovem realmente
coloca a mão na massa, pesquisa, conhece,
reflete, relaciona informações, desenvolve do
começo ao fim seus próprios projetos, realizam,
recriam e transformam.
Convicto de que os
Itinerários Formativos
em muito contribuem
para trazer aos estudantes maior maturidade,
confiança e assertividade em suas escolhas, o

Colégio Meta já projeta
a segunda série do Ensino Médio, para 2022. E
outras novidades virão
por aí, com vistas a
oferecer sempre mais e
fazer o melhor por seus
jovens alunos!
Para conhecer mais
sobre as atividades desenvolvidas pelos profissionais do Colégio,
acesse o portal www.
colegiometa.com ou
façam uma visita. A
Unidade I está situada na rua Hermínio
Steffen, nº 96, Jardim
Regina, e a Unidade
II, na Av. Cel. Antônio
Estanislau do Amaral,
nº 1541 Itaici.
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A importância da verdadeira contabilidade

A contabilidade é essencial para a manutenção de uma empresa no mercado

P

arece mentira,
mas é verdade.
Diversas empresas ainda não conhecem
a verdadeira contabilidade e ainda se utilizam do famigerado livro
caixa.
Principalmente empresas optantes pelo
simples nacional,
apoiam-se na redação
da legislação mencionar
a não obrigatoriedade
dos demonstrativos contábeis, no entanto, para a
gestão da empresa esses
demonstrativos são importantíssimos e deveriam ser exigidos pelos
empresários e gestores.
O que é possível
visualizar no balanço
patrimonial
O Balanço Patrimonial é um dos demonstrativos contábeis e nele
encontramos as informações a respeito do
patrimônio da empresa.
Todas as informações acerca do ativo da
empresa como valores

de aplicações financeiras, conta corrente,
imóveis, veículos, estoque de matéria-prima,
estoque de mercadorias, valores a receber,
dentre outros ativos
diversos.
As informações que
dizem respeito ao passivo da empresa também
são demonstradas no
Balanço Patrimonial,
como fornecedores a
pagar, empréstimos,
salários e encargos a
pagar, dentre todos os
demais compromissos
que a empresa possui
com terceiros.
Livro caixa é contabilidade?
A resposta para essa
pergunta parece óbvia,
mas para muitos empresários isso ainda não
ficou bem esclarecido.
Não. Livro caixa não
é contabilidade, porque registra apenas as
operações financeiras
como se todas tivessem
sido efetuadas através

do caixa da empresa,
impossível visualizar a
situação patrimonial da
empresa.
Para uma correta
gestão, não basta que
o empresário visualize a movimentação
financeira. É de extrema importância poder
visualizar e monitorar
também o movimento
econômico e patrimonial e isso só é possível
através dos demonstrativos contábeis.
Como verificar se
a empresa está com
lucro ou prejuízo?
Além dos grupos de
ativo e passivo, há na
contabilidade também
as contas chamadas “de
resultado”.
Essas contas registram todas as operações
de receitas e despesas e,
por óbvio, se a empresa
tiver receitas maiores
que as despesas, significa que o resultado é
de lucro, quando o contrário, ou seja, despesas
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maiores que despesas,
demonstra a apuração
de prejuízo.
A existência de lucro significa que tem
dinheiro sobrando ou
disponível na conta da
empresa?
Nem sempre o registro de lucro na contabilidade significa que o
dinheiro está disponível
na conta da empresa ou
esteja sobrando.
Pode ocorrer da empresa ter registrado toda

a receita em determinada competência, porém
o recebimento ocorrer
de forma parcelada, por
exemplo.
Também pode acontecer investimentos
cujos registros não transitarão pelas contas de
receita e despesa, mas
tão somente a troca de
um ativo por outro, ou
seja, uma empresa resolve investir em novas
máquinas e para isso
o dinheiro apenas sai
da conta bancária e é
transferido para a conta

de máquinas e equipamentos, mantendo o
registro tão somente no
próprio ativo.
Artigo escrito por
Percival Nogueira de
Matos, Contador e
Advogado com vasta
experiência em assuntos tributários e trabalhistas, além de possuir
uma visão empreendedora muito estratégica,
que permite avaliar de
forma global os impactos do mundo corporativo de modo analítico

PAGAMENTOS

BC libera oficialmente transferências bancárias pelo WhatsApp
O Banco Central autorizou oficialmente as
transferências bancárias pelo aplicativo. A
decisão foi anunciada
na noite desta terça-feira (30).
A empresa Facebook
Pagamentos do Brasil,
dona do WhatsApp, foi
aprovada como “iniciador de transações”.
As operadoras Visa e
Mastercard receberam
autorizações de dois arranjos de pagamentos:
transferência/depósito

e operações pré-pagas,
em que o cliente abastece uma carteira virtual
com dinheiro para gastar mais tarde.
As operações só poderão ser feitas dentro
do Brasil. Transações
com o exterior estão
vetadas. Os pagamentos
de compras por meio da
plataforma Facebook
Pay, que haviam sido
pedidos pelas operadoras, continuam sob
análise e não foram incluídos na autorização.

Em nota, o Banco
Central informou que as
autorizações “poderão
abrir novas perspectivas de redução de custos para os usuários de
serviços de pagamentos”. As transferências
e as contas pré-pagas
estarão disponíveis assim que o WhatsApp
liberar a modalidade.
Caberá ao próprio aplicativo definir as tarifas
de transação. Uso para
pagamento segue em
análise.

AGÊNCIA BRASIL

As operações pelo WhatsApp só poderão ser feitas dentro do Brasil
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SZ Construtora e Incorporadora ajuda
a realizar o sonho da casa própria
A empresa oferece imóveis de todos os tipos, desde os populares até de alto padrão
INSTAGRAM SZ CONSTRUTORA

BÁRBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

O

Grupo SZ Construtora e Incorporadora surgiu
em meados de 2015,
depois que os proprietários Renan Zerbini e sua
esposa Sheila Zambom
perceberam uma alta procura por financiamentos
de imóveis na unidade
da Caixa Econômica Federal, que administravam
na cidade desde 2014.
Foi aí que nasceu a
vontade de investirem no
ramo da Construção Civil. Hoje o correspondente da Caixa Econômica
na cidade é comandado
por Sheila, e a Construtora, por sua vez, é
coordenada por Renan.

O casal de empresários Renam Zerbini e Sheila Zambom comandam a SZ Construtora há seis anos

Em 2020, a empresa
chegou a construir 300
casas em Indaiatuba e
região. Só agora no co-

meço desse ano, já estão
com 50 projetos em andamento. Eles oferecem
imóveis de todos os tipos,

tamanhos, gostos e preços, incluindo desde os
mais populares até casas
de alto padrão.

A Pandemia fez com
que muitas pessoas - que
querem ter uma casa
própria casa ou investidores que desejam ter
maior solidez nos negócios - considerassem
que é o momento certo
para investir na compra
de imóveis e construção
civil. Por isso, apesar da
crise dos outros setores da Economia, a SZ
Construtora está em um
período de crescimento
do seu faturamento.
A equipe é composta
por vários engenheiros e
arquitetos especializados
em personalizar o imóvel
para as necessidades de
cada família, oferecendo
assim um serviço exclusivo e de qualidade.

A SZ facilita o processo de pagamento do
imóvel através da Caixa Econômica Federal,
dando a possibilidade
de os clientes fazerem
suas compras com tranquilidade financeira e
conforto.
Para quem ficou interessado é só procura-los
no Instagram como @
sz.incorporadoraeconstrutora, no Facebook
como SZ Incorporadora
e Construtora, pelo site
da empresa ou então
pelos telefones comerciais (19) 3392-3324 e o
WhatsApp (19) 989085858. A sede da empresa
fica na rua Sete de Setembro, 682, Vila Sfeir,
em Indaiatuba.

PALESTRA

Workshop online “Como ter uma empresa vencedora
em tempos de crise” acontece no próximo dia 6
A Secretaria de Governo divulgou o apoio
a um workshop online
que acontecerá no dia 06
de abril às 19hrs: “Como
ter uma empresa vencedora em tempos de crise
– Conheça as 4 fases de
uma empresa de sucesso
e como colocá-las em
prática na sua empresa”.
Os interessados devem se inscrever até 05

de abril no endereço eletrônico: https://www.indaiatuba.sp.gov.br/governo/assuntos-industriais/
inscricoes-eventos/50/
O link da sala de reunião será encaminhado
por e-mail um dia antes
da data do workshop.
Palestrantes
Marcos Elsi Pereira
– Consultor financeiro,

mentor empresarial, 39
anos de mercado financeiro e fundador da MEP
Consultoria Financeira.
Marcio K Ribeiro
– Consultor financeiro,
mentor empresarial, 12
anos de mercado financeiro e fundador da 360
soluções financeiras.
Temas
1ª Fase: Sobrevivência

e Confirmação
- recrutamento e seleção
de pessoas;
- liderança inspiradora;
- treinamento e desenvolvimento da equipe;
- retenção de talentos.
2ª Fase: Captação de
Talentos
- Uma empresa só de
desenvolve se tiver especialistas no time;
- O que é um especialista?

- Os 4 pilares de um profissional de sucesso;
- Como desenvolver a
equipe, motivar e gerenciar.
3ª Fase: Definição dos
Processos
– Organização;
- A importância dos indicadores de desempenho;
- Como os processos podem fazer sua empresa
melhor;

- Como implantar processos;
- Quais indicadores de
desempenho são importantes.
4ª Fase: Excelência
- visão sistêmica;
- Estratégia de negócios;
- Formação de líderes;
- Delegação assertiva;
- Retenção dos talentos;
- Foco em melhoria contínua.

A Nova Loja
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Mr. Roof

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

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, Garagem
Residencial. 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) 983558383.

Adelaide Decorações

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

Clínica Bicho Amigo

Wok Box - Já chegou em Indaiatuba

Duas Rodas

Bicicleta Oggi Lite Tour. Excelente oportunidade para
uso urbano, peças Shimano, 24 marchas, freio à disco
hidráulico. Disponível no tamanho 15.5. Vá conferir essa
e muitas outras novidades da Duas Rodas. Demais!
Avenida Presidente Kennedy, 624, Cidade Nova,
Indaiatuba - SP. Fone: (19)99731-0269

Entre no aplicativo do ifood e peça o seu Wok Box. Você
vai adorar!

Colégio Meta

O lindo Ted do tutor Antônio em consulta na Clínica Bicho
Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19)
3875-2715.

Professora Erika, do Colégio Meta em atividade remota
em comemoração ao Dia do Circo.

Professora Daiane, do Colégio Meta em atividade de
comemoração ao Dia do Circo.

Alunos do Berçário e Maternal, do Colégio Meta em
atividade de comemoração ao Dia do Circo.
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O Mais Expressão só tem a agradecer por ter ao lado clientes sempre muito especiais,
obrigada Fernando Jaguaribe, do Laboratório Dra. Edna Jaguaribe, pela parceria!!

Dra Daniela Andrade, uma super profissional na aréa
da Harmonização Orofacial, renovando seu contrato,
obrigada pela parceria Dra.!!

A Profissional Dina Oliveira - Massoterapeuta, sempre
se especializando para melhor atender seus clientes!!

Tânia Malva Camargo. Cliente paciente muito fiel ao tratamento capilar. E muito feliz também! Obrigado Tânia.

Essa semana quem apagou as velinhas foi a Miriam
da Z10 Negócios Imobiliários, nós do Mais Expressão, toda a equipe da Z10 e seu esposo Luiz, desejamos muitas felicidades, sempre!! Na foto Mirian
Mazzetto Campregher e seu esposo Luiz Germano
Campregher no Frutos de Indaiá!!

Nosso Frutos de Indaiá de 2022 está de vento em
popa, mais um contrato fechado, muito obrigada Luciane Stoco e Marcos Stoco, pela parceria!!

Chegando parceiro novo, Paulo Roberto Sorrentino da
Administradora Sorrento, estamos muito felizes pela sua
chegada, seja muito bem vindo!!

Família Cia do Salgado amigos e parceiros, obrigada
pela confiança em nosso trabalho, desejamos sempre
muito sucesso a vocês!!
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Cantor Seadi lança a canção que
aborda a luta contra preconceitos

O clipe conta com a participação de artistas e influencers com alguma deficiência
DIVULGAÇÃO
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“D

e hipocrisia eu
cansei, de preconceito,
pô, também!”. Assim,
começa a letra de “Eu
sei que eu vou”, canção
lançada recentemente
pelo cantor Seadi, que
vive exclusivamente
da música desde 2005.
Além da letra do hit
estimular o empoderamento, o clipe conta
com a participação de
diversos artistas e influencers com algum
tipo de deficiência, o
que fez com que a obra
ganhasse um enfoque
ainda mais inclusivo.
Os 33 participantes do clipe envolvem

O cantor Seadi já abordou as questões sociais em outras canções, como em “Não tem solução” e “O agora”

personalidades do Brasil, Chile, Colômbia,
Coréia do Sul, Reino
Unido, Bélgica e Estados Unidos, já que

Seadi é mais conhecido no exterior: ele
conta que 70% do seu
público é de fora do
país.

Entre os participantes estão Marcos Rossi, cantor, escritor e
palestrante que nasceu
sem pernas e sem bra-

ços; Heloísa Rocha,
jornalista e influencer
de moda, com uma
deficiência rara que
causa fragilidade óssea, e Juliana Santos,
que mesmo sem mãos
é estilista e faz lindos
vestidos de noiva!
Na opinião de Seadi, ele gostaria que
chegássemos em um
nível de respeito às
diferenças em que não
fosse mais necessário falar de inclusão,
pois essa já seria uma
realidade. Mas enquanto esse momento
não chega, ele considera que os artistas
têm sim, uma grande
responsabilidade em
abordar os problemas
sociais, como ele faz

questão.
“A arte é a única
que pode salvar a sociedade da falência
de valores. Uma sociedade sem arte é vazia, burra, ignorante.
Só a Arte pode unir
as pessoas e ajudar a
transformar a coletividade”, defende ele,
com convicção.
Para quem se interessou pelo trabalho
de Seadi, a canção “Eu
sei que eu vou” está
disponível em todas as
plataformas digitais, e
o clipe já está em seu
Canal do Youtube, o
“Seadi Produção”. A
canção foi distribuída
pela Warner Music,
com o selo NOVA
DOSE.

ATIVIDADES

Páscoa do Polo Shopping Indaiatuba tem delivery,
drive-thru e atividades virtuais para as crianças
A Páscoa está chegando e, mesmo em tempos
de pandemia, ela não será
menos doce. Com uma
grande diversidade de
ovos de páscoa, chocolates e artigos para decoração, as lojas do Polo
Shopping Indaiatuba es-

tão oferecendo diversos
canais de venda, como o
atendimento presencial
nas atividades essenciais
e os serviços de delivery
e drive thru. Para animar
a páscoa em família, o
Shopping irá divulgar ao
longo da próxima semana,

em seu perfil no instagram
@poloindaiatuba, dicas
de atividades para serem
feitas com os pequenos
em casa, de forma segura
e com muita diversão.
“A Páscoa é uma data
especial comemorada em
família e não deve ser

esquecida. Nossas lojas
estão fazendo o melhor
para atender os clientes
com segurança e manter
os negócios ativos, por
isso, estamos reforçando
os sistemas de entrega
através do delivery e do
drive thru, e também in-

tensificando as medidas
de prevenção nas lojas
essenciais”, ressalta Andréa Fernandes, gerente
de marketing do Polo
Shopping Indaiatuba.
As lojas e os horários
de atendimento podem ser
conferidos no site: www.
poloshoppingindaiatuba.
com.br/noticia/servicos-essenciais-em-funcionamento

Atividades para
as crianças
No instagram @poloindaiatuba, os pais poderão acompanhar dicas
de atividades que podem
ser feitas com as crianças
em casa, utilizando recursos simples como papel,
tesoura e cola. As dicas
serão publicadas nesta
sexta-feira, 2 de abril, feriado da Paixão de Cristo.

As lojas essenciais continuam em funcionamento
todos os dias, com estacionamento gratuito.

• Delivery – Restaurantes e quiosques de alimentação
estão realizando delivery por meio dos principais aplicativos de entrega (Ifood e Uber Eats).
• Drive Thru – Dezenas de lojas do Polo Shopping
estão oferecendo o serviço de drive thru, através de
contato remoto com a loja por Whatsapp e retirada das
compras no estacionamento, prezando toda a
conveniência e segurança para todos os clientes.
Para consultar todas as opções de delivery e drive thru
disponíveis, acesse: https://www.poloshoppingindaiatuba.com.br/delivery-drivethru
As regras da fase emergencial ficam em vigor até o dia 11 de
abril, de acordo com as novas determinações do Plano São Paulo,
podendo sofrer alterações a qualquer momento.
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Paixão de Cristo ganha versão online em cordel
Peça assinada pelo Grupo Anankê será transmitida pelo canal do YouTube da Cia
DA REDAÇÃO
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A

tradicional encenação da Paixão
de Cristo neste
ano será apresentada de
forma diferente. Devido a
pandemia da Covid-19, a
peça que era assistida pessoalmente por centenas de
pessoas, agora poderá ser
vista na tela do computador ou da televisão.
E para a versão online, o Grupo de Teatro
Anankê, preparou um
espetáculo que se desenrola em formato de cordel
e que poderá ser conferida nesta sexta-feira, 2
de abril, data em que se
celebra a Sexta-Feira da
Paixão, em dois horários:
15h e 18h. A transmissão
acontece no canal da Cia
no YouTube.
A proposta inicial, que
previa o espetáculo Paixão de Cristo em Cordel –
inspirado na peça Um

Cordel de Natal, estreada
em 2017 – foi adaptada
em uma versão prévia do
espetáculo, própria para
o online, o Um Ensaio
sobre a Paixão de Cristo.
“Nossos esforços são para
manter a arte viva, por
isso, dentro das condições
que o momento permite,
conseguimos preparar um
material que tem como
objetivo disseminar o teatro popular para o maior
número de pessoas, ou
seja, teatro do povo para
o povo”, conta o diretor
da peça, Chicó Ferreira.
Em destaque nessa
peça estão as culturas das
regiões Norte e Nordeste
do país, compreendidas
neste segmento literário,
trazendo as cores e alegria
de um povo que sabe lidar
com as adversidades e
dores do dia a dia com
muita leveza. “Com este
espetáculo reverenciamos
a arte e fazemos uma
homenagem a todos os ar-

MOA ALMEIDA

O espetáculo “Um Ensaio sobre a Paixão de Cristo” será transmitido nesta sexta-feira, pelo Youtube

tistas que, neste momento
de pandemia, estão se
reinventando sem perder
sua própria essência”,
destaca Chicó.
A transmissão do espetáculo Um Ensaio sobre
a Paixão de Cristo será
de forma gratuita, porém que quiser contribuir
com algum valor, que

terá como destino ajudar a cobrir os custos da
produção, poderá fazê-lo
por meio do Chapéu online, batizado pelo grupo
de CHAPIX, no número
15.372.888/0001-60.
Sobre o Grupo de
Teatro Anankê
O Grupo de Teatro

Anankê nasceu em 2014
e conta com oito integrantes experientes, que
atuam desde a década de
1990 individualmente, e
que já encenaram inúmeros espetáculos e participaram de diversos festivais, entre eles: Virada
Cultural Paulista, Mapa
Cultural Paulista, Cam-

panha de Popularização
do Teatro de Campinas e
Mostras Municipais em
Indaiatuba (SP). Nessas
participações, inclusive,
foram premiados ao longo de suas carreiras em
categorias como Melhor
Atriz, Melhor Cenário,
Melhor Figurino, entre
outros.
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Pediatra Othniel Haarfuch aborda
gravidade da Covid-19 no Mais Saúde
Pediatra e o Dr. Eduardo Santos conversaram sobre a importância de combater Fake News
REPRODUÇÃO

BÁRBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

N

a noite da quarta feira (24), o
convidado do
Programa Mais Saúde,
apresentado pelo Dr. Eduardo Santos, foi o médico
pediatra e vereador da
cidade de Indaiatuba, Othniel Harfuch.
Eles começaram abordando a atual fase extremamente grave da Pandemia de COVID-19: na
última terça feira (30), o
país registrou a assustadora marca de 3.780 mortes
em apenas um dia. Os dois
acreditam que nessa fase,
o melhor a fazer é levar o
isolamento social realmente a sério.
Na opinião de Othniel,
o controle da pandemia
tem sido difícil por conta
da falta de consciência
da população: “A não ser

Os médicos salientam que não existe tratamento precoce ou prevenção para a Covid-19

que se crie um cenário
de guerra, nós não temos
como prender as pessoas
em casa. São elas é que
precisam entender que
essa doença já era grave, e
agora com as novas cepas
está ainda mais perigosa”,
defende ele.
Eles comentaram sobre o caso de um paciente

que tomou doses erradas
do medicamento Ivermectina, usado normalmente
contra vermes, mas que
tem sido divulgado erroneamente como eficaz
para a Covid-19 , em redes
de Fake News. “Sabemos
que é um paciente que
exagerou em doses de
cloroquina e ivermectina

de tal maneira que causou uma lesão no fígado
que só pode ser tratada
com um transplante. E ele
segue correndo risco de
morte”, explica Othniel.
Para os dois, a ciência
deve ser valorizada. Tudo
deve ser provado em estudos sérios em Revistas
Científicas de impacto

mundial. “Até mesmo
para indicar um leite para
uma criança, eu preciso de
estudos científicos sobre a
fórmula da composição,
você imagina então a seriedade que é necessária
numa situação de pandemia”, alerta Othiniel.
Eles salientam que não
existe tratamento precoce

ou prevenção para a Covid-19. Também reiteram
a posição recentemente
esclarecida pela AMB
(Associação Médica Brasileira) que reuniu todas
as especialidades médicas
em um informe público,
o qual declarou a hidroxicloroquina e suas variações como medicamento
ineficaz, que deve ser
retirado dos tratamentos
da doença.
Para você que gosta
de assuntos relacionados a Saúde, não perca
as próximas edições do
Programa Mais Saúde,
todas as quartas-feiras,
às 20h, ao vivo na página
do Facebook do Jornal
Mais Expressão. Caso
queira assistir a conversa
completa com o pediatra
e vereador Dr. Othniel,
o vídeo também está na
página, e no Canal do
Youtube do Jornal Mais
Expressão.
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negócios & classificados

AP05062 - APARTAMENTO EDIFÍCIO FELICITTA- AU.85 m² - 03 dormitórios(sendo
01 suíte),todos com planejados, wc social, sala de jantar, sala de estar, cozinha
planejada, lavanderia, varanda com churrasqueira,02 vagas de garagem cobertas.
Condomínio com área de lazer completa, piscina adulto e infantil, sala de ginastica,
salão de festas, quadra poliesportiva, churrasqueira, brinquedoteca, playground.
Ótima localização, ao lado do Parque Ecológico, Poupatempo, próximo ao centro e
mercado Sonda,. R$ 460.000,00.

AP05036 - RESERVA VISTA VERDE -AU. 65 m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC
social, sala, cozinha, lavanderia, espaço gourmet, salão de jogos adulto, brinquedoteca, fraldário, spa, sauna, salão de jogos infantil, piscina com deck, ótima localização, fácil acesso. LOCAÇÃO R$ 1.400,00+cond + IPTU.

VENDAS
TE06258 - CAMPO BONITO AT 150 m² (7,5 x 20 m)
- Excelente localização situado na avenida - VENDA
R$ 150.000,00.
CH01804 - CHÁCARA JARDIM SANTIAGO - AT.
2.742m² - OPORTUNIDADE ALTO PADRÃO - CHÁCARA COM AMPLA ÁREA VERDE E LOCALIZAÇÃO
PRIVILEGIADA - 05 suítes com varandas, sendo
01 máster. Salas amplas. Cozinha com armários.
Lavanderia fechada. Depósito. 06 WC social/vestiários. Piscina. Salão de Festas/Jogos. Vagas de
garagem cobertas e para visitantes. VENDA RS
2.000.000,00 ESTUDA PERMUTA.
AP04955 - AU. 64m² - AT. 75 m² - APARTAMENTO COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - RESIDENCIAL
PORTAL DAS FLORES - INDAIATUBA-SP - 03 dormitórios com planejados, 01 WC social, sala de jantar,
sala de estar, cozinha planejada, lavanderia com
armários, 01 vaga de garagem. Condomínio com
piscina, salão de festas, playground, Portaria 24
horas. Excelente localização, próximo ao shopping
da cidade, mercados, farmácias. R$ 345.000,00.
AP05061 - AU. 63m² - APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO FECHADO - VILLAGE AZALÉIA - 03 dormitórios, sala, cozinha, WC social, 01 vaga de garagem.
Condomínio com área de lazer, quiosques, campo
de futebol, portaria 24 horas. R$ 210.000,00
AP05063 - VILA AREAL - AU. 91,4 m² - Lindo apartamento todo mobiliado com 2 dormitórios sendo
(1 suíte) , sala para 2 ambientes, cozinha, WC social, lavanderia, varanda gourmet com envidraça-

CA09343 - AT. 125m² - AC. 166m² - SOBRADO COM ACABAMENTO DIFERENCIADO - INDAIATUBA - sobrado com amplos cômodos, sendo 04 dormitórios, sala de estar, WC social,
cozinha ampla gourmet com churrasqueira, 2 WC banheiros, vaga para 02 carros com
portão eletrônico. Casa acabou de ser toda reformada. R$ 426.000,00.

CA09337 - JARDIM RESIDENCIAL RESERVA BOM VIVER - CASA TÉRREA – AT. 572m²,
AC. 207m². CASA ASSOBRADADA: 03 SUÍTES (sendo 01 closet planejado), sala de estar e jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, quintal e garagem para 4 carros
(sendo 02 cobertas). ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO: Espaço Gourmet; Churrasqueira; Salão de festas; Academia; Lagos; Campo de futebol; Quadra poliesportiva;
Quadra de tênis e Playground. Portaria e Segurança 24h. R$ 1.150.000,00.

AP05064 - DAL CANTON - AU. 484 m² - Apartamento sendo um por andar com 5
dormitórios (sendo 4 suítes) com varanda, WC social, sala ampla para 2 ambientes,
cozinha planejada, lavabo, despensa, varanda gourmet e 4 vagas de garagem coberta. Condomínio com portaria 24 horas, quadra de tênis, piscinas, sauna seca e à
vapor, academia e salão de festas com cozinha. R$ 8.000,00 + Condomínio + IPTU.
Estuda proposta.

CA09338 - JARDINS DO IMPÉRIO - CONDOMÍNIO VILA YTU - AT 150m² AC 167m² PARTE SUPERIOR: 03 dormitórios (sendo 01 suíte com closet e cabeceira de cama).
01 dormitório decorado de bebê sem moveis e 01 dormitório transformado em
escritório home office com cama de casal, frigobar e cômoda. Wc social. PARTE
INFERIOR: Sala ampla com 02 ambientes. Lavabo. Cozinha planejada com cooktop e coifa, bancada de mármore e cadeiras. ÁREA EXTERNA: Área Gourmet com
churrasqueira e banheiro. Garagem para 02 autos sendo 01 coberta. Área de lazer
completa. R$ 5.000,00 + Condomínio + IPTU.

mento de sacada/ vidros retráteis e garagem coberta para 2 autos. Apartamento com varanda técnica
para as condensadoras do ar condicionado. Portaria
24 horas e área de lazer com piscina, playground e
academia! FINO ACABAMENTO E PRONTINHO PARA
MORAR! R$ 795.000,00
CA09325 - JARDIM MORADA DO SOL - AT 125m²
AC 92.82m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala de
estar com ar condicionado, cozinha, lavanderia e espaço gourmet com churrasqueira forno á lenha, portão eletrônico e garagem para 02 autos. VENDA R$
382.0000,00.
CA09351 - JARDIM BELO HORIZONTE - SOBRADO AT 150 m², AC 148 m², 03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), WC Social, Sala 02 Ambientes (Estar e Jantar), Cozinha Planejada, Lavabo, Varanda Gourmet, Quintal
e Garagem p/ 03 Carros (01 Coberto). R$ 490.000,00
LOCAÇÃO
SSL01047 - SALA COMERCIAL EDIFICIO AMBASSADOR - AU 40,00 m² - Sala Comercial com WC e Elevador, Ótima localização (Centro) LOCAÇÃO R$ 600,00 +
COND + IPTU.
AP05041 - JARDIM NOVA INDAIÁ - LINDO APARTAMENTO MOBILIADO - SOL DA MANHÃ - AU. 63m²
- 03 dormitórios com armários, cama, wc social, cozinha planejada, geladeira, microondas, sala com sofá,
mesa com cadeiras, painel, tv, lavanderia com máquina de lavar, máquina de secar, sacada, 01 vaga, Portaria 24 hrs e Lazer Completo, localizado ao lado do
Shopping Polo, Assai , bancos e lotérica. Fácil acesso
para rodovia. R$ 1.650,00 + Condomínio + IPTU

AP05031 - VILLA HELVÉTIA - AU. 52 m² - APARTAMENTO NOVO com 2 dormitórios, sala com varanda, wc social, cozinha , lavanderia e garagem para
2 autos. Condomínio possui área de lazer completa e portaria 24h, Piscinas, Quadra poliesportiva,
Playground, Churrasqueira , Praça fitness, Salão de
festas infantil e adulto, Academia, Lounge adulto.
R$ 1.500,00 + COND. + IPTU.
CH01494 - TERRAS DE ITAICI - AT1.000 m² AC410
m² - chácara ampla, 03 suítes, sala, cozinha dois
ambientes, despensa, piscina, churrasqueira, banheiro, lavanderia, escritório, mezanino e 02 vagas
para autos. R$ 4.000,00 + Cond. + IPTU.
CA09297 - AT. 125m² - AC. 115m² - JARDIM SÃO
FRANCISCO - 03 dormitórios sendo 01 suítes,
sala, cozinha, WC social, lavanderia e garagem. R$
1.950,00 + IPTU.
CA09300 - AMSTALDEN RESIDENCE - SOBRADO AT 475,06m², AC 154,10m², Piso Superior: 02 Suítes, Térreo: 01 Suíte, Lavabo, Lavanderia, Varanda
Gourmet c/ Deck, Sala Jantar, Sala de Estar, Porão:
pode ser um ateliê, oficina, escritório. Belíssimo
Jardim e Garagem p/ 04 Carros (02 coberto). Condomínio C/ Salão de Festas, Churrasqueira, Quadra de Tênis, Campo de Futebol, Playground e um
belíssimo lago. R$ 4.000,00 + Condomínio + IPTU.
CA09323 - JARDIM KIOTO II - AT 125m², AC 152,43
- 03 dormitórios sendo 01 suíte com varanda, WC
social, lavabo, sala, cozinha planejada, lavanderia,
churrasqueira, quintal, garagem para 02 autos. R$
2.500,00 + IPTU.
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Imóveis

VENDAS
CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS
CA216 - JD. CALIFÓRNIA- R$280 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha ampla, lavanderia
coberta, banheiro e garagem coberta para 2 carros. Possui portão eletrônico. Aceita Permuta com casa
menor no Jardim do Vale.
CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros e
garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDESP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 3 banheiros,
varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira e
portão eletrônico.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 carros e
edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia,
varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Possui 1 dormitório nos fundos,
sala, copa, cozinha e banheiro.
CASAS COM 3/4 DORMITORIOS
CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala de estar, sala
de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, área
gourmet com churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala, cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet. Possui
armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de
jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet. Aceita
Permuta com Chácara ou Sítio.
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 2
carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e
jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e
garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou
apartamento.
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicionado,
sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros e edícula.
Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança.
Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil.
CA306 – CIDADE NOVA – R$600 MIL - 3 dormitórios, 2 banheiros, sala de estar dois ambientes, sala
de jantar 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 acabamento, com materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7 dormitórios
sendo 2 suítes no segundo pavimento (1 master) com sacada em “L” e porta balcão mais 3 dormitórios
e 1 suíte no térreo. Ainda no pavimento superior, sala de cinema com janelão e sacada. Pavimento
inferior: Lavabo, sala de estar com pé direito duplo e mezanino, sala de TV, cozinha com ilha e armários,
área gourmet integrada a sala e cozinha, deposito e lavanderia na área de serviço, terraço, piscina com
revestimento em pastilhas, com 2 banheiros, 4 vagas de garagem sendo 2 cobertas. Área de lazer do
condomínio com campo de futebol, jardim, churrasqueira, piscina, playground, quadra poliesportiva,
sala de ginástica e sauna.
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem.
Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal.
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), sala de estar
com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área
gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo,
lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2
carros e descoberta para 2 carros.

CS308 – MONTREAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e sanca,
cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dormitórios com varanda, 1 suíte com closed, banheiro, sala, lavabo, cozinha com varanda gourmet e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado e
aquecedor solar.
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com armário,
escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e 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,
escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui espaço gourmet com
sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
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,
dispensa, 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

TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta com carro até R$100 Mil.

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
alambrado, 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

AP533 - JD. MORUMBI - R$150 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para
1 carro.
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 185 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 wc,
todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2
banheiros, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar,
cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta
para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1
vaga de garagem comunitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha planejada,
sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$220 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia
e garagem para 1 carro.
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala de
jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão de jogos.
Possui portão eletrônico e elevador. Obs: Apartamento todo mobiliado. Aceita permuta com terreno, casa
ou apartamento em Indaiatuba.
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 ambientes e garagem coberta para 1 carro.
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social,
lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador.
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

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$1.400,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, banheiro, lavanderia e garagem para 2 carros.
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$850,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e entrada para moto.
APARTAMENTOS
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

									

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
CA00439-JD. MORUMBI- 3 dorms c/suíte+dep+1 vaga....................... R$ 355.000,00
CA00402-CIDADE NOVA- 2 dorms +dep+2vagas(comercial .................R$1.250.000,0
CA00309-JARDIM RENATA- 02 dorms +dep+ 2vagas ............................R$ 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
CA00440-JD. PAULISTA- 3 dorms c/ 2 suíte+dep+2vagas .....................R$ 390.000,00
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
CA00442-MONTE CARLO- 2 dorms+dep+2 vagas( em construção) .....R$ 295.000,00
CA00408-PARQUE DAS NAÇÕES- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas .........R$ 630.000,00
CA00443-JD. REGENTE- 3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas(em construção) .....................
................................................................................................................ R$ 424.000,00
CA00415-JD VENEZA - 2 dorms c/suíte+dep+2vagas ............................R$ 290.000,00
CA00418-JARDIM DOS SABIÁS- (2casas-)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
CA00067-VALE DAS LARANJEIRAS- 3 dormsc/suítes+dep+3 vagas (altopadrão)..........
.............................................................................................................R$ 2.200.000,00
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
CA00446-HELVÉTIA PARK- 4 suítes +dep+ 4 vagas(alto padrão).........R$1.900.000,00
CA00281-TERRA MAGNA- 3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas ...................R$ 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$ 715.500,00
CA00383-VIENA- 03 dorms c/suíte+dep+4vagas ..................................R$ 740.000,00
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
CA00447-SANTA CLARA- 4 suítes + dep+4 vagas................................R$ 1.950.000,00
CA00434-DUAS MARIA-03 suítes +dep+4vagas ( Alto padrão...........R$ 2.700.000,00
APARTAMENTO
AP00077-SÃO VICENTE - 1 dorm +dep+1 vaga (aceita permuta) .........R$ 197.000,00
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
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
AP00173-EDIFÍCIO CLASS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vaga ......................R$ 430.000,00
AP00190-EDIFÍCIO MATHILDE-3 dorms c/ suíte + dep+2vagas.............R$ 456.000,00
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

SPAZIO ILLUMINARE
2 DORMITÓRIOS
01 VAGA COBERTA
TODO REFORMADO
R$ 265.000,00
CHÁCARAS
CH00017-RECREIO CAMPESTRE VIRACOPOS- 02 dorms +dep+piscina .......................
................................................................................................................ R$ 550,000,00
CH00065- VALE DO SOL- 2 dorms + dep + piscina e campo.................. R$ 640.000,00
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
TERRENOS
TE00218-JD. COLONIAL 153M..................................................................R$ 185.00,00
TE00207-VILA RUBENS 250M................................................................R$ 250.000,00
TE00306-VIENA 250M............................................................................R$ 270.000,00
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)
TE00305-QUINTAS DE TERRA COTA-1250M.......................................... R$ 340.000,00
TE00279-JD DOS LAGOS- 565M.............................................................R$ 390.000,00
TE00283-CENTRO-337M........................................................................R$ 371.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M..........................................................R$ 212.000,00
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
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
CA000427-MAISON DU PARC-3 suítes +dep+6vagas(alto padrão)...............................
....................................................................................................R$14.000,00( incluso)
APARTAMENTO
AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga.................. R$ 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
AP00177-VERTENTES ITAICI-3dorms c/ suíte+dep+2vagas.... R$ 1.700,00+cond+iptu
AP00131-ED. GIOVANA- 3 dorms c/ suíte +dep+2 vagas............R$ 3.900,00(incluso)
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
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

Imóveis

B3

B4

1) REF 18 – RESIDENCIAL NATÁLIA –
APARTAMENTO – VILA FURLAN – Área
total 104,56 m² Área útil -81,25 m²,
-R$620.000,00, 3 dormitórios, 1 suíte, 2 vagas de garagens, sacada gourmet, academia, piscina borda infinita, espaço kids/playground, salão de
festas, espaço zen, portaria 24 horas.
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 suítes, mezanino, sala jantar
e estar, cozinha, 5 banheiros, spa, área
gourmet, lavanderia, home office, quadra poliesportiva, e play ground. Aceita
permuta com imóvel de menor valor.
3) REF 14 – JARDIM REGINA - CASA TÉRREA - AT 250 M², AC – 130m², 3 dormitórios, 1 suíte, banheiro social e externo, lavanderia, garagem. Valor R$550.000,00.

Serviços / Utilidades

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- cozinha e banheiro, com edícula nos fundos, área gourmet fechada envidraçada, garagem 2 vagas
cobertas, aceita imóvel de menor valor.
8) REF 19 - JARDIM PAULISTA II –
TERRENO – R$504.000,00 – 2 Terrenos perfazendo 420m² - Excelente!
9) REF 12 – COND. TERRA MAGNA:
R$1.400.000,00. Sobrado – AT- 360m²
ac – 250m², com 4 dormitórios, 1 suíte, salas de jantar, estar e tv, bar/adega,
cozinha, armários embutidos, 4 banheiros, espaço gourmet com churrasqueira, piscina com hidro, 4 vagas de garagem, ar condicionado, aquecimento
solar e câmeras segurança. Aceita permuta.

5) REF 16 – TERRENO EM CONDOMÍNIOJD.
MILANO
R$257.000,00 AT - 303 metros.

10) REF 13 – APTO DUE NOVO ALTO PADRÃO- CENTRO- 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 e espaço kids.

6) REF 08 - PQ. BOA ESPERANÇA –
R$320.000,00 - AT- 135 m² 01 CASA,
com 02 dormitórios, sala, cozinha e banheiro, com edícula inacabada no fundo.

11) REF 20 – SÍTIO EM MONTE MOR – AT - 24.200 M², terra
nua com nascente. R$400.000,00.
12) REF 15 – TERRENO EM CONDOMÍNIO
TERRA MAGNA – AT – 656M² - R$380.00

4) REF 09 – TERRENO EM CONDOMÍNIO – JARDIM QUINTAS DA TERRACOTA – Esquina - 1663m² R$430.000,00.

Serviços/Utilidades

B5

B6

Imóveis

B7

Imóveis

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Alianças

Bolos Caseiros

Locação de Caçambas

Lava Rápido

Mecânica

Pinturas

B8

Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Segurança eletrônica

Tintas

Veterinária

Corretora de Imóveis

Seguros

Serviços / Utilidades
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B10 | Classificados

Classificados
inteiro com 250 metros quadrados na
Morada do Sol - bom
para investimento,
casa da frente com
sala, cozinha, banheiro e 2 dormitórios e a
casa do fundo possui
2 dormitórios, sala,
cozinha com móveis
planejados, banheiro,
ambas possuem lavanderia, quintal, garagem para 5 carros e
portão eletrônico. Contato (19)99762-7708.

REF 02- Casa em
Condomínio – 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
gourmet, 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 suíte, banheiro social e
externo, lavanderia, garagem. Valor
R$550.000,0 - Fone
– (19) 9 7109-6186
REF 08 PQ.
Boa Esperança –
R$320.000,00 - AT135 m² 01 casa, com
02 dorm, sala, cozinha e banheiro, com
edícula inacabada no
fundo. Fone – (19) 9
7109-6186
REF 11 - JD. Jequitibá – R$ 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 envidraçada, garagem 2 vagas
cobertas, aceita imóvel
de menor valor. Fone –
(19) 9 7109-6186
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 churrasqueira, piscina com
hidro, 4 vagas de garagem, ar condicionado,
aquecimento solar e
câmeras segurança.
Aceita permuta. Fone
– (19) 9 7109-6186
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$220.000,00
Aceita Financiamento.
Corra! F.: 99762-7997
/ 3935-3294
SOBRADO JARDIM
EUROPA: 3 dormitórios + 1 uma suíte 2
cobertas 2 descobertas 19 99384 -7400
VILA AREAL ( PRÓXIMA DO CARREFOUR)
3 dormitórios c/ suíte
2 vagas cobertas R$
430.000,00 12 997743282 WHATs
CASA NOVA CONDOMÍNIO VEIENA 3
dormitórios c/ suíte
2 vagas de garagem
R$ 740.000,00 Tel 12
99774-3282 WHATS
CASA NOVA CONDOMÍNIO BRÉSCIA
3 dormitórios c/ suíte 1 vaga coberta
R$ 715.000,00
12
997743282 WHATS
Vende-se casa no
Nova Veneza - com
dois dormitórios sendo
uma suíte, sala, cozinha, WC social, área
de serviço, uma vaga
de garagem, churrasqueira, armários nos
lavatórios dos banheiros e na cozinha e está
no valor de 275 mil.
Contato (19) 997627708.
Vende-se duas casas
no mesmo terreno

PORTAL DOS IPÊS
Casa alto padrão 04
suítes c/ ar-condicionado, Sala 3 ambientes, cozinha planejada, Área de serviço,
área gourmet e área
de lazer completa. 19
99384-7400

Vende-se apartamento no condomínio
Villa Das Praças - em
Indaiatuba no Jardim
Alice, apartamento
com 2 dormitórios,
sala, copa, cozinha,
banheiro e lavanderia,
uma vaga de garagem
e condomínio com
área de lazer completa com piscina, quadra
poliesportiva e salão
de festas com churrasqueira e está no valor
de 245 mil. Contato
(19)99762-7708.
REF 07- Edif. Athenas – Lindo apto
R$1.200.000,00 - Área
útil 184m², amplas sala
e cozinhas, 04 dormitórios, 02 suítes, 03
vagas de garagem,
salão de festas, piscina. Fone – (19 ) 9
7109-6186
REF 13 – Apto Due
Novo Alto Padrão - R$
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

APARTAMENTO
PLAZA BELA VISTA:
2 dormitórios c/ suíte 2
vagas de garagem 19
99384-740
Condomínio Nações
Jd. Alice - Ótimo apartamento no 1º andar
com 02 dormitórios e
vaga de garagem, acabamento excelente,
com sanca na sala, wc.
Apenas R$210.000,00
ou R$95.000,00 de
entrada + parcelas de R$1.210,00
F.: 99762-7997 /
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd.
Alice - 02 dormitórios
e demais dependencias todas com móveis
planejados, portaria 24
horas, área de festas,
vaga de garagem, piscina, elevador. Apenas
R$220.000,00 Aceita
financiamento. ou terreno F.: 99762-7997 /
98271-6141 Corra!
Vitória Régia - Apartamento com 02 dormitórios em ótimo
acabamento e vaga
de garagem portaria
24 horas por apenas
R$140.000,00 F.:
99762-7997 / 982716141 Corra!

Apto. Jardim dos
Colibri: Cond. Vitoria
Regia, 2 dormi, sala
, cozinha, banheiro
1 vaga de garagem
coberta, area de lazer
e portaria 24hrs Valor
R$1.200,00 reais incluso água e condominio
- Cida 19 99713-3440
Apto Locação Imagine - 3 dorm. sala,
cozinha, 2 vagas. Academia, Brinquedoteca,
Churrasqueira Panoramica, Deck, Espaço Fitness, Fraldário,
Home Office, Jardim de
Leitura, Piano Room,
Piscina Adulto e Infantil, Pista de Bicicleta,
Playground, Pool Bar,
Portaria, Praça das
Águas, Quadra Poliesportiva, Sala de Massagem, Saunas, Spa,
Wine Space, Solário.
Aluguel R$ 2.350,00 +
Cond. + IPTU. F.: (19)
98346-2299
Apartamento mobiliado Vila Furlan
- 2 dorm. sala, wc,
cozinha, uma vaga de
garagem. R$ 1.400,00
+ Cond. F.: (19) 983462299

Venda de sítio - de
quase dois alqueires,
plano, bastante água,
cerca nova, três casas,
um grande galpão, valor de 500 mil e aceita
proposta e parcelamento. Contato (19)
99762-7708.
Sítio em Piedade-SP
- 26.000m², casa c/ 03
dormitórios, 02 wcs ,
toda avarandada, gramada, pomar, área de
cultura, bosque, água
de mina, 01 tanques
com peixes abastecido
com água por gravidade, diversas árvores
frutíferas, play groud,
a 12 km do centro,

R$390.000,00 aceita
imóvel em Indaiatuba
de igual ou menor valor. Estuda entrada +
parcelamento. F.: (19)
99762-7997 / 39353294
Sítio em Piedade-SP
- 36.000m², 02 casas,
barracão, lago com
peixes, telefone fixo,
torre de internet a 500
metros da rodovia,
R$300.000,00 aceita
imóvel em Indaiatuba
de igual ou menor valor. Estuda entrada +
parcelamento. F.: (19)
99762-7997 / 39353294
SÍTIO MONTE MOR
1,5KM do centro de
Monte Mor, Via asfaltada, ótima casa e mais
duas edículas, Piscina,
lago e área verde preservada. 19 4105-7479
CHÁCARA COLINAS
Com 2 dormitórios
Banheiros feminino e masculino R$
750.000,00 19 41057479
Vendo Chácara
- de 530 metros R$
70.00,00 em Elias
Fausto contato Luzia:
19 99637-6026
Sitio em Morungaba:
Terreno de 5000 metros, Casa com sala
de estar, cozinha, sala
de jantar, 03 dormitórios, sendo 01 suíte,
03 banheiros sociais
e lavanderia coberta,
Área gourmet com trio
mineiro Fogão a lenha,
forno e churrasqueira.
Jardim com inúmeros
pés de flores Orquidário Horta, Pomar
formado com mais de
100 pés de frutíferas
,4 pés jabuticabas centenárias, Vários pés
de café já produzindo,
Arvore Ipê amarelo
centenário. Linda vista para montanhas,
Garagem coberta para
02 carros. 3 Nascentes
e lago Excelente localização - Estrutura:
Possui energia elétrica e o abastecimento
de água é feito por
meio de poço caipira
e 2 nascente Valor
357000,00 Tratar 19
995579761 Marcos

REF 09 – Terreno em
Condomínio – 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 metros. Fone
– (19) 9 7109-6186
REF 15 - Cond. Terra
Magna – 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$ 57.000,0019
99384-7400

Vendo/Troco - Locado: R$3.800,00 - Prédio comercial residencial próximo ao Haoc
- Rua dos Indaiás, 256.
Terreno 250m², contruído 230m². Ótimo
local.Valor R$ 830 mil.
Tratar (19) 98817-5312
WhatsApp
Sala comercial para
locação. Edifício Corporate - Área útil 39,99
Aluguel R$ 1.200,00
+ Cond + Iptu F.: (19)
98346-2299

Viajo para o Paraguai encomendas pelo Fone: (19)
98201-7566 Ricardo
e Samantha ou deixar
o contato.
Vendo Bancada c/
2 cadeiras 2 espelhos c/ molduras.
R$1.000,00 R: Chile,
244 - JD. América F.:
(19) 3312-0908
Vendo Jogo de
Quarto completo
(guarda roupa com 10
portas, criado mudo
e cama) madeira
maciça. Produto de
Showroom Festival
de Gramado/RS. F.:
(19) 99855-2170 /
(19) 99384-7418

Vendo Sanfona marca Michael 80 baixos
nova F.: (19) 981203357
Vendo Máquina de
cartucho R$300,00
F.: (19) 3935-1633
Vendo Porta de vidro de correr 1,60
R$ 400,00 F.: (19)
3935-1633
Vendo TV 14 polegadas R$100,00 F.:
(19) 3935-1633
Vendo Geladeira
Brastemp 2 portas, cor: branca R$
600,00 .: (19) 39351633
Vendo Fogão Cooktop com pedra de
marmore R$300,00
Vendo 2 Cama
elástica mini jump
R$150,00 cada F.:
(19) 3935-1633
Vendo - Vaso com
30 penas de Pavão azul R$30,00.
Tratar com Rosália
1998174-5270
Vendo- Arara de
desfile, 150L x 170A
ajustavel R$200,00
Tel: 19 99558-7182
Leo
Vendo: TITULO
CLUBE 9 DE JULHO Titulo familiar,
R$2.800,00 + tx de
transferência Tratar com Amauri 19
- 98134-4482
Vendo – Cômoda com
corrediça 4 gavetas cor
escura, Criado mudo
3 gavetas R$ 70,00
os dois. Tratar com
Rosália 1998174-5270

Aulas de Portugues
e redação com o Jornalista Ricardo F.: (19)
98201-7566 / 983159064
Ofereço-me Para pequenos reparos residenciais Sidnei 19
98997-8226
Ofereço-me Boleira,
faço bolos de todos os
sabores por encomenda F: 3894-1610 / 19
98976-3352 Fatima
Ofereço-me Como
cuidadora de Idoso
ou Babá. F: 3894-1610
/ 19 98976-3352 Fatima
Ofereço-me como
acompanhante de
idoso diurno ou noturno não acamado, ou
ajudante de cozinha.
Tel: 19 99738-2266.
Ofereço-me para fazer declarações 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) 993695615
Oferço-me para trabalhar como Pedreiro, Encanador ou
Jardineiro Fone: (19)
99776-6841 WhatsApp
Ofereço-me para conserto de máquinas
de costura (Industrial
e Domésticas) F.: (19)
99212-1731
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Empregos
tos em Metrologia.
Ensino médio. Desejável possuir Curso de
Leitura e Interpretação de Desenho.
PROGRAMADOR
DE TORNO CNC
– Experiência em
programação de máquinas CNC (Centro
de usinagem e torno
CNC). Desejável Técnico em Mecânica.
Residir em Indaiatuba
ou região.
ASSISTENTE DE
FATURAMENTO
– Experiência em
emissão de Notas
Fiscais e cobrança.
Desejável superior
completo ou cursando.

médio completo. Informática básica. CNH B.
Irá dirigir os carros da
empresa. Experiência
em separação e expedição de materiais.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Residir em
Elias Fausto ou Cardeal. Para trabalhar
em serviços manuais,
movimentando mercadorias. Disponibilidade para trabalhar em
Turnos.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
– Experiência em
limpeza, corte de
grama, limpeza de
piscina e manutenção predial. Residir em Indaiatuba.
Disponibilidade de COMPRADOR (A)
horário.
QUÍMICO - Ensino
superior completo
AUXILIAR DE LIM- preferencialmente
PEZA – Experiência em Administração ou
na função. Residir áreas correlatas. Exem Indaiatuba. Dis- periência na função
ponibilidade de ho- em empresas do ramo
rários.
químico.
AUXILIAR DE LO- CONTROLADOR DE
GÍSTICA – Ensino ACESSO – Experiên-

cia na função. Ensino
médio completo. Disponibilidade de horários.
OPERADOR DE MÁQUINA – Ensino médio completo. Conhecimentos em Metrologia
e Leitura e Interpretação de desenho mecânico. Experiência
em operar máquinas
convencionais.
OPERADOR DE TORNO CNC– Experiência
em operar Torno CNC
e Centro de usinagem
(Comandos Siemens e
Fanuc). Conhecimen-

SOLDADOR – Experiência em Solda
MIG e TIG. Ensino
médio. Residir em
Indaiatuba.
TORNEIRO MECÂNICO – Experiência
na função comprovada em carteira. Residir em Indaiatuba ou
região.
VENDEDOR (A) – Experiência na função.
Ensino médio completo. Disponibilidade
para trabalhar aos
sábados. Desejável já
ter trabalho em Lojas
de material de construção.

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

Notas de Falecimentos
1.ALICE MARIA RIBEIRO com 87
anos , Era Separado(a) de sendo
filho(a) de JOAQUIM MANZES DIAS
e FRANCISCA MARIA DE JESUS.
deixa filho(s): ISRAEL , DAVI, JOSUE,ELIANA (TODOS MAIOR DE
IDADE)., Falecido em: 23/03/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 24/03/2021.
2.GUIOMAR MARIA DE CARVALHO com 86 anos , Era Viúvo(a) de
VICENTE RAYMUNDO DE CARVALHO sendo filho(a) de BENEDITO
BERNARDO DA SILVA e ADOLFINA
MARIA DE JESUS. deixa filho(s):
MARIA , IRENE , VILSON, MARCOS, ANTONIO,CLARICE (MAIORES), GILDA (FAL )., Falecido em:
23/03/2021, e sepultado(a) no CANDELARIA aos 24/03/2021.
3.MARIA APARECIDA COTAFAVA GASPAR com 86 anos , Era
Viúvo(a) de LAUDELINO GASPAR
sendo filho(a) de JOÃO COTAFAVA
e ANA LOPES DE SIQUEIRA. deixa filho(s): ODAIR, ABIGAIL, EDIR,
CLAUDEMIR, LAUDELINO (MAIORES), ADEMIR, CLODOIR (FALECIDOS), Falecido em: 23/03/2021,
e sepultado(a) no CANDELARIA aos
24/03/2021.
4.ANNA GASPAR LITHOLDO
VIEIRA com 80 anos , Casado (a)
com LUIZ VIEIRA sendo filho(a) de
ATALYBA GASPAR LITHOLDO e
ROMILDA PENTEADO GASPAR.
deixa filho(s): DANIEL, SANDRA,
Falecido em: 24/03/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS
aos 24/03/2021.
5.JOAQUIM CORREIA DA LUZ
com 68 anos , União estável com
MARIA DE LOURDES PALMEIRA sendo filho(a) de ANTONIO
CORREIA DA LUZ e GERALDA
MEDEIROS NUNES. deixa filho(s):
GILSON, EDERSON , EDUARDO
(TODOS MAIORES), Falecido em:
24/03/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 24/03/2021.
6.PEDRO NUNES RIBEIRO com 85
anos , Casado (a) com DORVILHA
DE MELO RIBEIRO sendo filho(a) de
ARIOLINO DIAS NUNES e SEBASTIANA DIAS RIBEIRO. deixa filho(s):
PEDRO, ALBA (AMBOS MAIORES),
Falecido em: 24/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
24/03/2021.
7.EUNICE PANTOJO DOS SANTOS com 60 anos , Casado (a) com
ALFREDO DOS SANTOS sendo
filho(a) de BENEDICTO PANTOJO e MARIA PEREIRA DA SILVA
PANTOJO. deixa filho(s): VIVIANE,
LILIAN, LIGIAN, ALFREDO, Falecido em: 24/03/2021, e sepultado(a)
no JD. DO EDEN SALTO SP aos
24/03/2021.
8.DENISE MARTINS DE FREITAS
com 57 anos , Era Divorciado(a) de
sendo filho(a) de ANTONIO MARTINS FILHO e ABADIA DE FREITAS

MARTINS. NÃO DEIXA FILHOS, Falecido em: 24/03/2021, e sepultado(a) no
JARDIM MEMORIAL aos 25/03/2021.
9.MARIA LUCIVANE DE FRANÇA DE
CARVALHO com 57 anos , Casado (a)
com PAULO SERGIO DE CARVALHO
sendo filho(a) de JOAQUIM MARQUES DE FRANÇA e FRANCISCA
ALVES DE FRANÇA. deixa filho(s):
SILAS, FELIPE, LUCAS, PAULO,
SAMUEL (MAIORES), Falecido em:
24/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL aos 25/03/2021.
10.NEUSA VASQUES SHIMABUKO
com 71 anos , Era Viúvo(a) de PAULO SHIMABUKO sendo filho(a) de
NELSON ALVES VASQUES e ELZA
ZILINSKI VASQUES. deixa filho(s):
PRISCILLA (MAIOR), Falecido em:
24/03/2021, Velado(a) no CREMATORIO, e cremado(a) no CREMATORIO O PORTAL ITATIBA-SP aos
25/03/2021.
11.VERA LUCIA DA SILVA BEZERRA com 58 anos , Casado (a) com
VALDIR RUFINO BEZERRA sendo
filho(a) de ADELINO PEQUENO DA
SILVA e JOSEFA PINHEIRO DA SILVA.
deixa filho(s): VALDIR, DAVID, LILIAN
(TODOS MAIORES), Falecido em:
24/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL aos 25/03/2021.
12.TIAGO APARECIDO DA SILVA
BALBINO com 36 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de JOSE BALBINO
e ESPERANÇA CANDIDA DA SILVA
BALBINO. NAO DEIXA FILHOS, Falecido em: 24/03/2021, e sepultado(a) no
CEMITERIO MUNICIPAL DE JAGUARIUNA SP aos 25/03/2021.
13.ANA MARIA DOS ANJOS XAVIER
com 63 anos , Era Viúvo(a) de FERNANDO XAVIER sendo filho(a) de
PARAISO FRANCISCO DOS ANJOS
e MARIA CONCEIÇÃO DOS ANJOS.
deixa filho(s): ANA PAULA, TATIANE,
FERNANDA (MAIORES ), MARCOS
(FAL), Falecido em: 25/03/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS
aos 26/03/2021.
14.CLARICE ZANINI SPRIÇÃO com
81 anos , Casado (a) com BENEDITO
SPRIÇÃO sendo filho(a) de SABINO
ZANINI e LIDIA CENZI. deixa filho(s):
CARLOS (MAIOR), Falecido em:
25/03/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 26/03/2021.
15.PAULO ROBERTO MARTINS com
65 anos , União estável com MIRIAM
KASA DE SOUZA sendo filho(a) de
PAULO MARTINS e ANTONIA DE
CAMARGO MARTINS. NÃO DEIXA FILHOS, Falecido em: 25/03/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS
aos 26/03/2021.
16.MARIA MORAES DE OLIVEIRA
com 78 anos , Era Viúvo(a) de MANOEL RODRIGUES DE MORAES sendo
filho(a) de e JOANA RODRIGUES DE
MORAIS. deixa filho(s): CLOVIS, MADALENA , ELCIO ( FILHOS MAIORES
)., Falecido em: 25/03/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos

26/03/2021.
17.HYPOLITO RIEDO com 90 anos
,Era Solteiro(a) sendo filho(a) de
AUGUSTO RIEDO e GENOVEVA
BARCHIERI. deixa filho(s): MILENA
47, Falecido em: 25/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
26/03/2021.
18.GABRIEL ELI SAURA GUTIERREZ com 24 anos , Casado (a) com
IRIANA CRISTINA DOS SANTOS
GUTIERREZ sendo filho(a) de PAULO ELI GUTIERREZ e LEILA ELIANE
SAURA. deixa filho(s): EMANUELE
6, ELISA 4, PEDRO 1., Falecido em:
25/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL aos 26/03/2021.
19.ELINA BERTINI com 96 anos , Era
Solteiro(a) sendo filho(a) de ERNESTO
BERTINI e PHILOMENA BERTINI.
deixa filho(s): ELIANA 64, Falecido em:
25/03/2021, e cremado(a) no CREMATORIO O PORTAL ITATIBA-SP aos
26/03/2021.
20.DAHIR SEGUNDO GUIZO com 92
anos , Era Viúvo(a) de CLARA ALVANI
GUIZO sendo filho(a) de ALBERTO
GUIZO e ELIZA ESCALZITTI. deixa
filho(s): MARIA, JOSE, SUELI, ANGELA, DAIR (TODOS MAIORES),
Falecido em: 25/03/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
26/03/2021.
21.JAIR FLORINDO MIATTO com 58
anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de
LUIZ MIATTO e HELENA GONÇALVES MIATTO. NÃO DEIXA FILHOS,
Falecido em: 25/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
26/03/2021.
22.ANTONIO AGUIAR com 63 anos
, Era Viúvo(a) de MARIA DO CARMO
ZERBINATTI sendo filho(a) de LAZARO DE AGUIAR e CLARA ROSSI DE
AGUIAR. deixa filho(s): EVERTON
35, Falecido em: 25/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
26/03/2021.
23.LAURITA GOMES DE SOUZA
CORREA com 60 anos , Casado (a)
com JOSÉ APARECIDO CORREA
sendo filho(a) de JOSÉ GOMES DE
SOUZA e MARIA DA SILVA SOUZA.
deixa filho(s): CESAR , CARLOS ,
GRAZIELA , LUCAS (TODOS MAIORES), Falecido em: 25/03/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS
aos 26/03/2021.
24.WELLINGTON BATISTA DA ROCHA com 45 anos , União estável com
GEIZA CRISTINA FERREIRA BARBOSAsendo filho(a) de ADALTO ANGELO
DA ROCHA e NEUSA BATISTA DA
ROCHA. NÃO DEIXA FILHOS, Falecido em: 25/03/2021, e sepultado(a) no
JARDIM MEMORIAL aos 26/03/2021.
25.LEONICE DA SILVA com 72 anos
, Era Solteiro(a) sendo filho(a) de MANOEL DA SILVA e BRASILIA RODRIGUES. NÃO DEIXA FILHOS, Falecido
em: 25/03/2021, e sepultado(a) no
JARDIM MEMORIAL aos 26/03/2021.
26.JOSE LOURENÇO DA SILVA com

57 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a)
de JOSEFA MARIA DOS SANTOS.
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido em:
25/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL aos 26/03/2021.
27.IRACEMA NONATO DE OLIVEIRA
com 75 anos , Casado (a) com JOSE
JERONIMO DE OLIVEIRA sendo filho(a) de LUIZ NONATO DE OLIVEIRA
e TERTULIANA CANDIDA DE OLIVEIRA. deixa filho(s): EDSON 56, Falecido em: 26/03/2021, e sepultado(a) no
JARDIM MEMORIAL aos 27/03/2021.
28.NADIR SAMPAIO DOS SANTOS
com 80 anos , Casado (a) com ADELINO DOS SANTOS sendo filho(a) de
JOAO SAMPAIO e CARMELINA GONÇALVES SAMPAIO. deixa filho(s): MARISA, SERGIO, SELMA, REINALDO
(MAIORES), BENEDITO (FAL), Falecido em: 26/03/2021, e sepultado(a) no
CANDELARIA aos 27/03/2021.
29.DANTE BARBOSA DO BONFIM
com 94 anos , Casado (a) com DIRCE VELLOSO BONFIM sendo filho(a)
de HEITOR EDUARDO DE MELLO
BONFIM e JESUINA BARBOSA DO
BONFIM. deixa filho(s): HEITOR, MARIA DE LOURDES, CARMEN, SARA
(MAIORES), Falecido em: 26/03/2021,
e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL
aos 27/03/2021.
30.SANDRA MARIA CAGNAN DE
OLIVEIRA com 45 anos , Casado (a)
com ADELSON JOSE DE OLIVEIRA
sendo filho(a) de DORVALINO MARIO
CAGNAN e CAROLINA NARDIN CAGNAN. deixa filho(s): YASMIM 23,LUAN
11, Falecido em: 26/03/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
27/03/2021.
31.ANTONIO GOMES GODINHO com
0 anos , sendo filho(a) de WALDOMIRO GODINHO NETO e MARIANA
GOMES GODINHO. Falecido em:
26/03/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 27/03/2021.
32.SONIA MARINA RODRIGUES
ALVES com 66 anos , Casado (a)
com ODORICO ALVES sendo filho(a)
de JOSE FELISBINO RODRIGUES
FILHO e JULIETA DA COSTA RODRIGUES. deixa filho(s): ROGERIO ,
RITA , RUTH, RAFAEL ( MAIORES),
Falecido em: 27/03/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
27/03/2021.
33.IRACEMA SANTISSIMA TRINDADE JACETTE com 67 anos , Casado
(a) com LUIZ ROBERTO JACETTE
sendo filho(a) de JOÃO SANTISSIMA
TRINDADE e MARIA FERRARETO.
deixa filho(s): LUCAS 32, MURILO
28, Falecido em: 27/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
27/03/2021.
34.MARIA LUIZA PAVIOTTI AUGUSTO com 72 anos , Era Viúvo(a) de
JOSE AUGUSTO sendo filho(a) de
JOÃO BATISTA PAVIOTTI e MARIA
RAVANHANI PAVIOTTI. deixa filho(s):
JOSE , DONIZETTI ,JOÃO (MAIORES), Falecido em: 27/03/2021, e se-

pultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS
aos 28/03/2021.
35.ERIVAN ADRIANO DE SOUSA
com 53 anos , União estável com ELAINE CAIRES DA SILVA sendo filho(a)
de DOMINGOS ADRIANO DE SOUSA
e MARIA ISABEL DA CONCEIÇAO.
deixa filho(s): PRISCILA 29, CAROLINA 26, PATRICK 25, LEONARDO 21,
THIAGO 20, ANALICE 9., Falecido em:
27/03/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 28/03/2021.
36.CINTIA BURDINO PIMENTA DA
SILVA com 60 anos , Casado (a) com
ANTONIO JOSÉ DA SILVA sendo filho(a) de DIVINO ANTONIO PIMENTA
e YARA MOURA PIMENTA. deixa filho(s): BRUNO, ADELE , KAREN , ANTONY, VALDIR (MAIORES) SAMANTA
(FAL), Falecido em: 27/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
28/03/2021.
37.SERAFINA DOS SANTOS com 95
anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a)
de JOSE PEDRO DOS SANTOS e
MARIA CLEMENCIA. NÃO DEIXA
FILHOS, Falecido em: 27/03/2021, e
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL
aos 28/03/2021.
38.EMERSON CASSIO DE SOUZA
FERREIRA com 28 anos , Era Divorciado(a) de TATIANE COSTA DE LIMA
sendo filho(a) de TADEU RODRIGUES
DE SOUZA e MARIA DA PENHA
FERREIRA. deixa filho(s): MICAELLY
10., Falecido em: 27/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
29/03/2021.
39.EMA GERLACH ROMERO com
75 anos , Casado (a) com RUBENS
ROMERO sendo filho(a) de JOSE
GERLACH e MARIA GERLACH. deixa filho(s): MARISOL , ANDRE, SARA
, PAULO (MAIORES), Falecido em:
28/03/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 28/03/2021.
40.SALMAN GOMES DA SILVA com
61 anos , Casado (a) com MARIA APARECIDA DE BRITO DA SILVA sendo
filho(a) de SIMÃO GOMES DA SILVA e

MARIA ROZA DE LIMA DA SILVA. deixa filho(s): WILIAN, LUANA, BEATRIZ (
MAIORES ), Falecido em: 28/03/2021,
e cremado(a) no CREMATORIO O
PORTAL ITATIBA SP aos 29/03/2021.
41.AUREA BELA DE JESUS com 74
anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de
SELVINO JOSE TIAGO e LINDAURA MARIA DE JESUS. deixa filho(s):
ROMILDO, EDISON, ROSELI, FERNANDO ( MAIORES ), Falecido em:
28/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL aos 29/03/2021.
42.CONCEIÇÃO VALERIO DO LAGO
com 95 anos , Era Viúvo(a) de JOÃO
BATISTA DO LAGO sendo filho(a) de
FRANCISCO VALERIO e MARIA RITA
DE JESUS. deixa filho(s): FRANCISCO, ADELIA (MAIORES), Falecido em:
28/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL aos 29/03/2021.
43.SEVERINO MOTA com 65 anos ,
Casado (a) com ROSANA APARECIDA
MOTA sendo filho(a) de SINFRONIO
CORREIA MOTA e OLINDINA DA
SILVA MOTA. deixa filho(s): ELIANE,
TATIANE , WELLINGTON ( FILHOS
MAIORES ), ALEXANDRO, CLEIBER (FALECIDOS), Falecido em:
28/03/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 29/03/2021.
44.JOSE SILVANO com 55 anos , Casado (a) com RIDALVA PEREIRA DA
SILVA SILVANO sendo filho(a) de PEDRO VIEIRA BARROS e MARIA BEZERRA NERIS. deixa filho(s): LUCAS
30, LETICIA 24, JULIA 16, Falecido em:
29/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL aos 29/03/2021.
45.ELIENE ANDRADE DA GLÓRIA
DOS SANTOS com 49 anos , Casado
(a) com GIDAELSON BARRA DOS
SANTOS sendo filho(a) de AGRIPINO
ANGELO DA GLORIA e MARIA JOSE
ANDRADE. deixa filho(s): LUANA ,
LUCAS (MAIORES), Falecido em:
29/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL aos 29/03/2021.
46.ROMILDA RIBEIRO GONÇALVES
com 51 anos , Era Solteiro(a) sendo

filho(a) de FELIX RIBEIRO GONÇALVES e OLGA MARIA GONÇALVES.
deixa filho(s): DOUGLAS, MARCOS,
JOHNNY, CLARA, LUAN, Falecido em:
29/03/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 29/03/2021.
47.ROSALINDA DUMETTE MALVEZE com 71 anos , Casado (a) com
ANTENOR MALVEZE sendo filho(a)
de JOAO DAVID DUMETTE NETTO e
SAYDI MAJDALANI DUMETTE. deixa
filho(s): SOLANGE, ANDERSON, UBIRAJARA (MAIORES), Falecido em:
29/03/2021, e sepultado(a) no CREMATORIO ITATIBA aos 30/03/2021.
48.MARISTELA DE OLIVEIRA ROSENFELD com 76 anos , Casado (a)
com FELIX RUBENS ROSEFELD
sendo filho(a) de BENEDICTO CLARO DE OLIVEIRA e LAZARA MILAN
DE OLIVEIRA. deixa filho(s): MARCIA
(55)., Falecido em: 29/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
30/03/2021.
49.JERONIMO DE ARAUJO com 81
anos , Casado (a) com EURIDES MOREIRA DE ARAUJO sendo filho(a) de
JOSE MESQUITA DE ARAUJO e MARIA ELIAS DE ARAUJO. deixa filho(s):
MARLI , MOACIR , MARILDA , MEIRE,
(TODOS MAIORES)., Falecido em:
29/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL aos 30/03/2021.
50.JOSE CARLOS PEREIRA DA
SILVA com 56 anos , Era Solteiro(a)
sendo filho(a) de EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA e PETRUCIA MARIA DA
SILVA. deixa filho(s): LARISSA(21).,
Falecido em: 29/03/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
30/03/2021.
51.EUFRASIO DE SOUZA PIRES com
80 anos , Casado (a) com CARMELITA
SILVA PIRES sendo filho(a) de AGRATE SOUZA PIRES e ERMINDA AUGUSTA DE OLIVEIRA. deixa filho(s):
HELENA, ELZA, GILMAR EDINA
(MAIORES) JURACI, JURANDIR, GISLENE (FAL), Falecido em: 29/03/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS IN-

DAIAS aos 30/03/2021.
52.MALVINA MARIA GONZAGA
com 90 anos , Era Viúvo(a) de ADELINO GONZAGA sendo filho(a) de
JOSE DINIZ TOMAZ e DOLFINA
MARIA DE JESUS. deixa filho(s):
JOSE, ILSO,ELENA, IZABEL, NELI,
ANEDIR, (MAIORES), Falecido em:
29/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 30/03/2021.
53.JOÃO
FERNANDES
DA
CUNHA FILHO com 66 anos , Casado (a) com NAZIRA DAS GRAÇAS
SILVA DA CUNHA sendo filho(a) de
JOÃO FERNANDES DA CUNHA e
MARIA CARVALHO FERNANDES.
deixa filho(s): ISRAEL, EZEQUIAS,
DANIELE (TODOS MAIORES),
Falecido em: 29/03/2021, e sepultado(a) no CEMITERIO MUNICIPAL
DE RIBEIRÃO DO SUL SP aos
30/03/2021.
54.NEUSA BATISTA DA ROCHA
com 66 anos , Casado (a) com
ADALTO ANGELO DA ROCHA sendo filho(a) de BENEDITO BATISTA
DO NASCIMENTO e ERMELINDA
CALIXTO DO NASCIMENTO. deixa filho(s): ROBSON, WELLINGTON (FALECIDOS), Falecido em:
29/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 30/03/2021.
55.NIRBE ANASTACIO BERTELLI
com 89 anos , Era Viúvo(a) de ARMANDO BERTELLI sendo filho(a)
de JOSE ANASTACIO e ANNA
CAMPANHOLO. deixa filho(s):
JOSE LUIZ (60), ANTONIO CARLOS (57), Falecido em: 29/03/2021,
e sepultado(a) no CANDELARIA aos
30/03/2021.
56.NILTON SANTO BENVENU com
60 anos , Casado (a) com EDNA DO
CARMO ROSA BENVENU sendo
filho(a) de ALCEU BENVENU e
TERESINHA MARIA TOMASETO
BENVENU. deixa filho(s): GUSTAVO 31, HENRIQUE 27, Falecido em:
30/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 30/03/2021.
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